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Drodzy Czytelnicy!

	 Zapraszam	 do	 lektury	 wa-
kacyjnego	 numeru	 „Dialogu	
Edukacyjnego”.	 Zamieszczamy	
w	 nim	 różnorodne	 materiały:	
artykuły	filozoficzne,	historycz-
ne	 i	 metodyczne,	 scenariusze	
lekcji	(tym	razem	dotyczące	lek-

cji	wychowania	fizycznego),	raporty	z	badań	socjolo-
gicznych	 oraz	 dwie	 analizy	 przypadku,	 które	 mogą	
posłużyć	 jako	 przykłady	 dla	 nauczycieli	 starających	
się	o	wyższe	stopnie	awansu	zawodowego.
	 Pragnę	 zwrócić	 Państwa	 uwagę	 na	 artykuł	
profesora	 Adama	 Bartoszka	 „Czy	 nauczanie	 gwary	
śląskiej	 jest	 nam	 potrzebne?”,	 który	 dotyczy	 tematu	
wzbudzającego	wiele	emocji,	czyli	gwary	śląskiej	i	jej	
aspiracji	do	rangi	języka	regionalnego.	Autor	omawia	
w	nim	badania	na	temat	tożsamości	przeprowadzone	
wśród	śląskiej	młodzieży	 i	zajmuje	stanowisko	w	tej	
kwestii.
	 Uzupełnieniem	tego	wywodu	może	być	wy-
powiedź	dr	Aldony	Urbanek,	która	w	artykule	„Mię-
dzy	 globalizacją	 a	 patriotyzmem	 –	 świadomość	 pa-
triotyczna	młodzieży”	przedstawia	stan	świadomości	
narodowej	studentów.	Autorka	w	konkluzji	pisze,	że	
współczesny	 patriotyzm	 charakteryzuje	 degrada-
cja	symboliczna	 i	podatność	na	konwencjonalizację,		
a	więc	„grzechy	powszednie”	społeczeństw	w	czasach	
globalizacji.
	 Polecam	Państwu	także	kolejny	artykuł	Mi-
chała	Kopiasa	z	cyklu	„Cnoty	zapomniane”.	Tym	ra-
zem	 autor	 omawia	 sprawiedliwość	 w	 kontekście	 in-
nych	cnót	pokrewnych.	Pokazuje	także,	w	jaki	sposób	
mogą	być	one	naruszane	nie	tylko	w	aspekcie	czynów,	
ale	także	na	płaszczyźnie	języka.
	 Życzę	miłej	lektury	i	zachęcam	do	współpra-
cy.	 Chętnie	 zamieścimy	 w	 naszym	 piśmie	 artykuły	
polemiczne.	 Jesteśmy	też	otwarci	na	nowe	problemy	
i	tematy.
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Człowiek	jako	istota	ze	swej	natury	społeczna	nie	żyje	
sam	lecz	wchodzi	w	nieustanne	relacje	z	innymi	oso-
bami.1	I	właśnie	cnota	sprawiedliwości	jest	tą,	która	w	
sposób	szczególny	objawia	się	we	wszelkich	więziach	
międzyosobowych.	Pomaga	ona	bowiem	liczyć	się	w	
swoim	życiu	z	innymi	ludźmi	i	nie	patrzeć	wyłącznie	
na	 własne	 „ja”.	 Postępować	 sprawiedliwie	 to	 przede	
wszystkim	rozwijać	w	sobie	świadomość	tego,	co	jest	
prawdziwe	i	autentyczne	i	umieć	zgodnie	z	takowym	
poznaniem	 wybierać.	 To	 także	 ciągła	 nauka	 kontro-
lowania	 swych	 emocji,	 które	 przeszkadzają	 w	 wyda-
waniu	właściwych	sądów,	a	zarazem	opanowanie	 in-
stynktownych	 impulsów,	 które	 rodzą	 się	 szczególnie	
w	sytuacjach	konfliktowych.	 Jest	 to	zatem	praca	nad	
sobą,	nad	opanowaniem	i	kontrolą	własnych	działań,	
tak	by	nie	kierować	się	sentymentami,	nie	ulegać	na-
głym	porywom	ducha,	emocjom	(sympatiom	czy	an-
typatiom).	Jest	to	więc	zadanie	dla	człowieka	by	stać	
się	zdolnym	do	działania	według	kryteriów	głębokiej	i	
obiektywnej	bezstronności.	
	 Cnota	sprawiedliwości	zawsze	stano-
wiła	 siłę	nadrzędną	w	stosunku	do	 innych	cnót,	 jest	
ona	 bowiem	 przejawem	 samego	 dobra.	 Jednak	 jej	
„oblicze”	ujawnia	się	w	kilku	innych	pokrewnych	cno-
tach.	Wśród	nich	można	wskazać:

•	 religijność	 (łac.	 religio)	 –	 przejawia	 się	 w	 umi-
łowaniu	 Boga	 i	 podjęcia	 postawy	 doskonalenia	
swego	życia	i	postępowania,	dzięki	przestrzeganiu	
Jego	Praw2;

•	 pietyzm	(łac.	pietas)	–	można	określić	ową	posta-

1	 Zob.	G.	Dogiel,	Antropologia filozoficzna,	Kraków	1992,	s.	
66	–	73.
2	 Zob.	T.	Ślipko,	Zarys etyki szczegółowej,	T.	1.,	Kraków	1982,	
s.	62	n.;	S.	Olejnik,	Teologia moralna,	T.	V.,	Warszawa	1991,	s.	
21	–	24.

wę	jako	miłość	wynikająca	z	pewnej	powinności,	
czy	też	chęci,	a	nawet	swoistą	pobożność	postaw	
przejawiającą	 się	 poszanowaniem	 i	 troską	 zwró-
coną	 najczęściej	 na	 rodziców	 lub	 ojczyznę	 –	 w	
tym	ostatnim	wypadku	przejawiać	się	będzie	ona	
w	postaci	patriotyzmu3;

•	 posłuszeństwo	(łac.	oboedientia)	–	to	swoista	po-
kora	 objawiająca	 się	 w	 relacji	 osoby	 podporząd-
kowanej	(np.	uczeń,	pracownik)	względem	osoby	
sprawującej	jakąś	władzę	(pieczę,	troskę),	wynika-
jąca	z	zachowania	ładu	i	porządku	pochodzącego	
czy	 to	 z	prawa	naturalnego	czy	 też	 ze	 stanowio-
nego4;

•	 szacunek	(łac.	observantia)	–	jest	to	postawa	umi-
łowania	i	dobroci	względem	osób	szczególnie	wy-
branych	 bądź	 uprzywilejowanych	 –	 chodzi	 tu	 o	
osoby	 starsze,	 bliskie	 ze	 względu	 na	 więzy	 krwi,	
będące	przełożonymi	lub	posiadające	autorytet5;

•	 wdzięczność	(łac.	gratitudo)	–	jest	to	odpłacaniem	
dobrem	 za	 wszelkie	 otrzymane	 dobro,	 nawet	 w	
przypadku	 niemożliwości	 dostatecznej	 odpłaty	
jak	to	ma	miejsce	w	przypadku	rodziców	lub	oj-
czyzny,	 gdzie	 wymagana	 jest	 trwała	 dyspozycyj-
ność	w	celu	spłacenia	swoistego	„długu”6;

•	 uprzejmość	 (łac.	 affabilitas)	 –	 dzięki	 tej	 cnocie	
człowiek	we	współżyciu	z	innymi	i	we	wszystkich	

3	 Zob.	J.	Kowalczyk,	Miłość ojczyzny w nauce św. Tomasza 
z Akwinu,	Poznań	–	Warszawa	1975,	s.	43	–	53;	A. Zwoliński,	
Wprowadzenie do rozważań o narodzie,	Kraków	2005,	s.	141	–	
157.
4	 Zob.	Św.	Tomasz	z	Akwinu,	Suma teologiczna,	T.	20,	Londyn	
1975	–	1986,	II	–	II,	104,	1.
5	 Zob.	H.	Łuczak,	Odpowiedzialność chrześcijańska,	Wrocław	
1992,	s.	115	–	125;	S.	Olejnik,	Teologia moralna,	T.	VI.,	Warszawa	
1993,	s.	172	n.
6	 Zob.	J.	F.	Keenan,	Cnoty na co dzień,	Kraków	2003,	s.	150	
–	156;	T.	Żychiewicz,	Cnoty i nie – cnoty,	Kraków	1991,	s.	135	–	
148.

CNOTA ZAPOMNIANA CZ. 5.
CNOTA SPRAWIEDLIWOŚCI – TyPy I RODZAjE

M. Kapias
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swoich	 przyzwyczajeniach	 znajduje	 łatwość	 w	
kontaktach	z	innymi	i	stara	się	o	godne	zachowa-
nie7;

•	 grzeczność	(łac.	commitas,	observantia)	–	poma-
ga	ona	zachować	umiar	w	żartach,	albowiem	do-
tyczy	rozmów	i	zabaw8;

•	 kultura	zachowania	(łac.	urbanitas)	–	jest	to	kie-
rowanie	swymi	czynami,	w	ten	sposób	by	były	one	
dobre	i	piękne,

•	 hojność	lub	szczodrość	(łac.	liberalitas)	–	to	umie-
jętność	 sprawnego	 i	 chętnego	 dzielenia	 się	 z	 in-
nymi	tym	co	dany	człowiek	posiada,	w	szerszym	
znaczeniu	chodzi	o	należyte	dzielenie	się	dobrami	
doczesnymi9;

•	 prawdziwość	(łac.	veracitas)	–	ta	cnota	skłania	do	
zgodności	słów,	gestów	i	zachowań	zewnętrznych	
z	umysłem,	czyli	z	wewnętrznym	przekonaniem,	
życie	w	prawdzie	dotyczy	bowiem	wszystkich	za-
kresów	 zachowań	 człowieka	 i	 wyklucza	 rozbież-
ność	między	tym	co	w	sercu	a	tym	co	w	ustach	i	
czynach10;

•	 milczenie	 (łac.	 taciturnitas)	 –	 cnota	 owa	 poma-
ga	w	oszczędnym	używaniu	słów,	polega	więc	na	
„hamowaniu	języka”	przed	wypowiadaniem	nie-
potrzebnych	słów11;

•	 dyskrecja	 (łac.	 reticentia)	 –	 pokrewna	 cnocie	
poprzedniej,	 która	 zabrania	 rozpowszechniania	
informacji,	które	wydają	się	dla	słuchających	nie-
bezpieczne	 lub	 szkodliwe	 albo	 też	 nie	 mogą	 być	
przekazywane	innym	osobom	z	racji	urzędu	jaki	
sprawuje	przemawiający12;

7	 Zob.	T.	a	Poyloubier	Pouzier,	Theologia, moralis universa,	T.	
2.,	Parisia	1903	–	1904,	s.	585;	
8	 Zob.	Św.	Tomasz	z	Akwinu,	Suma teologiczna,	T.	20,	op.	cit.,	
II	–	II,	102,	1.
9	 Zob.	J.	Woroniecki,	Katolicka etyka wychowawcza,	T.	II/2,	
Lublin	1986,	s.	303	–	323.
10	 Zob.	T.	a	Poyloubier	Pouzier,	Theologia, moralis universa,	T.	
2.,	op.	cit.,	s.	582.
11	 Zob.	T.	V.	Gerster,	Katholische Sittenlehre nach der 
bewahrtesten Gottesgelehrten für den Schulgebrauch der 
Theologiestudierenden zusammen gestelt,	Bressanone	1927,	s.	404.
12	 Zob.	idem.

•	 wierność	 (łac.	 fidlitas)	 –	 jest	 to	 konieczny	 przy-
miot	 sług	 względem	 swoich	 panów,	 oraz	 poda-
nych	względem	panujących13,	jako	cnota	zaś	spra-
wia	 iż	człowiek	 jest	stały	w	tym	co	obiecał	 innej	
osobie	(np.	obietnice,	obowiązki).	

	 Moralne	 życie	 człowieka	 nie	 zawsze	 jednak	
oparte	 jest	 na	 słusznym,	 cnotliwym	 postępowaniu.	
Człowiek	 jako	 istota	 ułomna	 i	 wolna	 zarazem	 może	
wystąpić	przeciwko	dobru,	a	ponadto	nawet	świado-
mie	trwać	w	błędnej,	niemoralnej	postawie,	która	gdy	
ustawicznie	 się	 pojawia	 w	 życiu,	 zwana	 jest	 przecież	
wadą.	Objawia	się	ona	w	zjawiskach	wykraczających	
przeciwko	 sprawiedliwości	 realizowanej	 w	 różnych	
przejawach	 życia	 wspólnotowego,	 a	 które	 to	 naru-
szają	nie	 tylko	 sferę	moralną	ale	 także	 i	prawną.	Do	
najbardziej	 rozpowszechnionych	 i	 najogólniejszych	
pod	względem	swego	zasięgu	można	wskazać	na	szo-
winizm,	czy	też	kosmopolityzm.	Te	antypatriotyczne	
postawy	wiążą	się	bądź	z	pogardą	dla	innych	narodów,	
bądź	z	pogardą	dla	własnej	ojczyzny,	w	obu	przypad-
kach	mogą	one	ewoluować	w	postawę	niechęci	a	na-
wet	nienawiści	w	stosunku	do	innych	ludzi14.	
	 Względem	innych	osób	człowiek	może	także	
przyjmować	 postawę	 nieposłuszeństwa,	 które	 należy	
kojarzyć	z	brakiem	nie	tylko	szacunku,	ale	także	pew-
nej	 uległości	 względem	 osoby	 przełożonej,	 dlatego	
też	im	większa	ranga	sprawiedliwej	i	odpowiedzialnej	
władzy	zwierzchniej	(a	także	wydanego	przez	nią	na-
kazu),	tym	większe	zło	moralne	wynikłe	z	realizacji	tej	
wady15.	Z	kolei	pochlebstwo	–	jest	to	„nadskakiwanie”	
innym	osobom,	wynikłe	ze	strachu	lub	bezmyślności.	
Postawa	ta	wiąże	się	także	z	nadmiernym	przytakiwa-
niem	i	uległością	zazwyczaj	w	celu	uzyskania	jakichś	
własnych	korzyści16.	

13	 S.	Francia	a	Loiano,	Istitutiones theologiae moralis,	T.	2.,	
Augustae	Taurinorum	1924	–	1942,	s.	429,	439.
14	 Zob.	J.	Woroniecki,	Katolicka etyka wychowawcza,	T.	II/2,	
op.	cit.,	s.128	n.
15	 Zob.	Św.	Tomasz	z	Akwinu,	Suma teologiczna,	T.	20,	op.	cit.,	
II	–	II,	105.
16	 Zob.	Arystoteles,	Etyka nikomachejska,	Warszawa	1982	s.	64.
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	 Przejawem	braku	szacunku	oraz	umiejętności	
należytego	odnoszenia	się	do	innych	ludzi	może	być	
kłótliwość	(ostrość,	gderliwość).	Jest	to	„usposobienie	
przekorne	 i	 skłonne	 do	 mówienia	 i	 robienia	 innym	
tego,	co	im	niemiłe,	co	ich	drażni	i	złości”17.	Owa	zło-
śliwość	może	przy	tym	wynikać	bądź	z	premedytacji,	
bądź	 z	 nawyku.	 Inną	 formą	 zaniedbania	 sprawiedli-
wości	jest	niewdzięczność	–	chodzi	tu	o	brak	odwza-
jemnienia	się	za	otrzymane	dobro.	Może	on	wyrażać	
się	jako	wykroczenie	formalne	–	poprzez	okazywanie	
wzgardy	względem	dobroczyńcy	i	jego	daru,	lub	ma-
terialne	–	poprzez	zaniedbanie	okazania	wdzięczności	
bez	okazywania	pogardy18.	Zwulgaryzowane	działania	
objawiają	się	błazenadą,	lub		prostactwem	–	wyrażają	
się	one	w	niesmacznych	i	przykrych	dowcipach,	któ-
re	jednocześnie	są	złośliwe.	Wady	te	mogą	także	być	
związane	 z	 niewyszukanymi	 i	 nieprzystojnymi	 roz-
mowami19.
	 Być	 może	 w	 najbardziej	 jaskrawy	 sposób	
uwidacznia	 się	 odrzucenia	 cnoty	 sprawiedliwości	 na	
płaszczyźnie	dóbr	materialnych.	Z	tego	względu	chci-
wość	rozumiana	jest	jako	nadmierne	i	nieuporządko-
wane	pragnienie	dóbr	(zwłaszcza	majątkowych).	Zwy-
kle	przejawia	się	w	ciągłym	zdobywaniu	pieniędzy20.	
Wada	 ta	 prowadzi	 najczęściej	 do	 wielu	 wykroczeń	
moralnych	 takich	 jak:	 zdrada,	 podstęp,	 kłamstwo,	
krzywoprzysięstwo,	 niepokój	 serca,	 przymus,	 oraz	
zatwardziałość.	Skąpstwo	jest	wadą	pokrewną	do	po-
przedniej	i	objawia	się	w	niechęci	do	dzielenia	się	lub	
wydawania	pieniędzy	(czy	też	 innych	dóbr	material-
nych)21;	wśród	odmian	tej	postawy	wyróżnić	można:	

17	 F.	W.	Bednarski,	Objaśnienia tłumacza,	[w:]	Św.	Tomasz	z	
Akwinu,	Suma teologiczna,	T.	20,	op.	cit.,	s.	257.
18	 Zob.	T.	a	Poyloubier	Pouzier,	Theologia, moralis universa,	T.	
2.,	op.	cit.,	s.	584.
19	 Zob.	J.	Woroniecki,	Katolicka etyka wychowawcza,	T.	II/2,	
op.	cit.,	s.	333	n.
20	 Zob.	S.	Francia	a	Loiano,	Istitutiones theologiae moralis,	T.	
2,	op.	cit.,	s.	460;	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. 104.
21	 Zob.	idem.	

spekulację,	lichwę	i	sknerstwo.	Nieco	inaczej	wygląda	
sprawa	z	rozrzutnością,	która	jest	nieumiarkowanym	
wydawaniem	 gromadzonych	 dóbr.	 Wielkość	 popeł-
nionej	 winy	 będzie	 w	 tym	 wypadku	 oceniana	 nie-
właściwym	 motywem	 lub	 celem	 działania,	 bądź	 też	
krzywdą	wyrządzoną	najbliższym	osobom22.
	 Naruszenie	 omawianej	 cnoty	 może	 wyrażać	
się	 także	 na	 płaszczyźnie	 języka.	 Podstawową	 wadą	
byłoby	 tu	 	 kłamstwo.	 Często	 określa	 się	 tę	 postawę	
jako	 mowę	 przeciwko	 umysłowi,	 mającą	 wprowa-
dzić	 w	 błąd	 drugą	 osobę.	 Dzieli	 się	 je	 na	 kłamstwo:	
złośliwe,	 żartobliwe	 lub	 usłużne23;	 zaś	 szczególnym	
rodzajem	takiej	postawy	jest	potwarz	i	oszczerstwo24.	
Moralna	 ułomność	 może	 także	 wyrażać	 się	 poprzez	
gadatliwość.	Jest	 to	nadmiernie	 i	nienormowane	po-
sługiwanie	 się	 darem	 mowy,	 często	 prowadzące	 do	
publicznego	 zdradzania	 rzeczy	 ważnych	 i	 mających	
zarazem	pozostać	w	 tajemnicy25.	Z działania	 takiego	
często	powstaje	obmowa	(jawny	atak	na	cześć	i	god-
ność	 innej	 osoby	 poprzez	 prezentację	 nieprawdy),	
potwarz	 (ten	 sam	 szkodliwy	 atak	 dokonany	 jednak	
zaocznie),	 plotkarstwo	 (mówienie	 prawdy	 lub	 pół-
prawdy	w	niestosownym	miejscu	i	czasie),	szydzenie	i	
drwiny	(złośliwe	i	przykre	dokuczanie,	poniżanie	oraz	
okazywanie	pogardy	względem	innej	osoby	celem	za-
szkodzenia	 jej	wobec	 innych	 ludzi)26.	Wreszcie	wadą	
nie	tyle	związaną	z	mową,	co	przede	wszystkim	ze	zja-
wiskiem	fałszu	jest	hipokryzja.	Polega	ona	na	udawa-
niu	 postawy	 moralnej	 (cnoty)	 przez	 osobę,	 która	 jej	
nie	posiada	 lub	nie	dba	o	 jej	uzyskanie,	dzięki	 temu	
człowiek	taki	przyjmuje	pozy	kogoś,	kim	w	rzeczywi-

22	 Zob.	T.	a	Poyloubier	Pouzier,	Theologia, moralis universa,	T.	
2.,	op.	cit.,	s.	583.
23	 Zob.	Św.	Tomasz	z	Akwinu,	Suma teologiczna,	T.	20,	op.	cit.,	
II	–	II,	110,	2.
24	 Zob.	więcej	na	ten	temat	u	Z.	Skarżyński,	Rzecz o obmowie, 
plotkach i potwarzy w przykładach,	Wrocław	1993,	s.	9	n.
25	 Zob.	T.	V.	Gerster,	Katholische Sittenlehre nach der 
bewahrtesten Gottesgelehrten für den Schulgebrauch der 
Theologiestudierenden zusammen gestelt,	op.	cit.,	s.	407.
26	 Zob.	J.	Woroniecki,	Katolicka etyka wychowawcza,	T.	II/2,	
op.	cit.,	s.	329	–	333;	Św.	Tomasz	z	Akwinu,	Suma teologiczna,	T.	
18,	op.	cit.,	II	–	II,	75,	2.
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stości	nie	jest27.
	 Jak	 wynika	 z	 powyższych	 rozważań	 cnota	
sprawiedliwości	 może	 przybierać	 wieloraką	 postać.	
Wiąże	się	z	rozlicznymi	cnotami	pokrewnymi,	ale	tak-
że	posiada	swe	 liczne	odmiany	negatywne	w	postaci	
wad	moralnych.	Zasadniczo	współcześnie	wiele	z	tych	
pojęć	zostało	 już	wyeliminowanych	z	 języka	potocz-
nego,	co	nie	znaczy	jednakże,	iż	same	te	postawy	nie	
występują	w	życiu	człowieka.	Nadal	przecież	 istnieje	
społeczne	zapotrzebowanie	na	zachowania	kulturalne	
i	 uprzejme	 pomiędzy	 poszczególnymi	 osobami,	 któ-
re	 przecież	 są	 jakąś	 formą	 wymiany	 sprawiedliwości	
–	ponieważ	ktoś	zachowuje	się	w	sposób	wyważony	i	
taktowy	ma	prawo	oczekiwać	podobnego	zachowania	
społecznego	od	innych	osób.	Z	kolei	w	perspektywie	
działań	 niemoralnych	 nader	 często	 niestety	 można	
spotkać	 zachowania	 uwłaczające	 dobru	 publiczne-
mu,	w	szczególności	poprzez	skupienie	się	na	własnej	
osobowości,	co	skutkuje	tym	samym	brakiem	uznania	
dla	 innych	 ludzi,	 lekceważeniem	ich,	a	nawet	pogar-
dą.	 Z	 tego	 też	 względu	 zachodzi	 potrzeba	 bliższego	
zapoznania	 się	 z	 cnotą	 sprawiedliwości,	 rozeznania	
jej	 istoty	 i	 wcielania	 jej	 zwłaszcza	 w	 życie	 publiczne	
–	 jakże	często	zdominowane	przez	wzgardę	dla	 tych	
wszystkich	działań,	które	wymagają	pewnego	oddania	
drugiemu	tego,	co	mu	się	słusznie	należy.	Jak	tę	zasa-
dę	wdrażać	na	co	dzień?	Kwestia	ta	zostanie	przedsta-
wiona	w	następnym	odcinku	rozważań	na	temat	cnót	
moralnych	w	wychowaniu	człowieka.	
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Rośnie	 temperatura	 dyskusji	 nad	 potrzebą	 uzna-
nia	gary	śląskiej	za	 język	regionalny	i	promowaniem	
wniosku	w	tej	sprawie	rozpatrywanego	przez	Sejm	RP.	
Zaogniają	ją	intensywne	prace	nad	kodyfikacją	pisow-
ni	i	gramatyki	standaryzujące	śląskie	gwary	w	dialekt	
literacki.	 Publikowane	 są	 kolejne	 „Ślabikorze”	 i	 inne	
prace	ukazujące	złożoność	zagadnienia1.	Działania	w	
tym	zakresie	prowadzone	przez	promotorów	tej	idei,	
stowarzyszenia	 Pro	 Loquela	 Silesiana,	 	 Tôwarzistwo	
Piastowaniô	 Ślónskij	 Môwy	 „Danga”,	 wspierane	 są	
przez	Ruch	Autonomii	Śląska	i	część	posłów	z	Komisji	
Mniejszości	Narodowych.		Już	w	2008	roku	bardzo	po-
ważne	pytania	stawiała	redakcja		miesięcznika	„Śląsk”	
w	„Ankiecie	Śląskiej”2.	Ważne	autorytety,	promujące	
przez	lata	wizję	gwary	śląskiej	jako	formy	staropolsz-
czyzny,	dystansują	się	od	idei	definiowania	jej	jako	ję-
zyka	mniejszości	regionalnej.	Krytyka	taka	padała	w	
publicznych	 wypowiedziach	 profesora	 Jana	 Miodka,	

1	 Mirosław Syniawa. Ślabikŏrz niy dlŏ bajtli abo lekcyje 
ślonskij gŏdki. Wyd. Pro Loquela Silesiana, Chorzów 2010; 
Joanna Furgalińska Ślónsko godka ilustrowany słownik dla 
Hanysów i Goroli. Wyd. PWN Warszawa 2011. 
2	 Brzmiały one tak: „W jakim stopniu żywa „śląszczyzna” 
stanowi podstawę poczucia odrębności kulturowej i tożsamości 
śląskiej”;  „Co należy rozumieć przez kodyfikację i w jakim 
zakresie /…/ jest realne wypracowanie i usystematyzowanie /…./ 
wspólnego dialektu w oparciu o zespół gwar śląskich”;  „Jakie 
funkcje może stanowić /…/ „język regionalny” (dla) Ślązaków 
jako grupy etnicznej”; Czy gwara w takim ujęciu /…/ może być 
traktowana jako regionalna odmiana polszczyzny i rozwijać się 
w związkach z nią, poszerzając /…/ swoje leksykalne zasoby, 
czy też przeciwnie: prowadzić do zamykania się w gwarze, a 
więc do ograniczania aspiracji i kontaktów społecznych?”; 
„Jak po skodyfikowaniu gwary, przede wszystkim jej pisowni 
/…/ można będzie dialekt śląski wprowadzać do szkół? Na 
jakich programowych i organizacyjnych warunkach, gdzie i w 
jakim zakresie?”; „Czy kodyfikacja gwary i oficjalne uznanie 
znormalizowanego dialektu śląskiego będzie miało pozytywny 
wpływ na konsolidację Ślązaków i poczucie ich prestiżu, 
czy też może zostać wykorzystane przez działalność grup 
separatystycznych w celach politycznych…/”  - patrz Kodyfikacja 
gwary, czyli  jak mówić i pisać po śląsku . W:  „Śląsk” nr 11 z 
2008, s.66.

profesor	Doroty	Simonides,	senator	 i	redaktor	Marii	
Pańczyk.	Natomiast	najbardziej	 jednoznaczny	sprze-
ciw,	wsparty	nie	tylko	zarzutami	lingwistycznymi	ale	
społeczno-politycznymi	 wypowiedziała	 w	 „Dzienni-
ku	Zachodnim”	z	11	marca	2011	roku	językoznawca	
dr	 Bożena	 Cząstka-Szymon.	 Na	 pytanie	 –	 „po	 co	 ta	
awantura	o	język	śląski?”	mówi	ona	cytuję:	„Dla	mnie	
to	 oczywiste.	 To	 manipulacja	 i	 politykierstwo.	 Po	 to	
żąda	się	rejestracji	języka	śląskiego		(na	początku	tylko	
regionalnego,	później	usunie	się	tę	przydawkę).	Po	to	
opracowuje	się	alfabet	i	wydaje	już	trzeci	ślabikorz,	by	
doprowadzić	do	uznania	narodowości	śląskiej,	a	celem	
ostatecznym	jest	autonomia	i	decentralizacja	RP.	Tak	
oceniam	te	dążenia	do	autonomii.”3	Na	jej	wypowiedź	
zareagowali	 zainteresowani	 autorzy	 krytykowanych	
opracowań	wskazując	na	zbędną	ironizowanie	na	te-
mat	efektów	starań	kodyfikatorów	(na	czele	z	prof.	Jo-
lantą	Tambor);	zarzucanie	im	błędów	ortograficznych	
w	 ślabikorzach	 i	 wprowadzanie	 nadmiaru	 germani-
zmów.	Łącznie	taka	krytyka	oznacza	uporczywe	pod-
trzymywanie	polonizacyjnej	dominacji	w	traktowaniu	
śląskiej	 kultury	 i	 ideologiczno-polityczne	 podejście	
do	rozwoju	tradycji	językowych	śląskiej	gwary4.	

Problem i jego kontekst

	 Zajmując	się	od	dawna	sporami	o	status	naro-
dowości	śląskiej		już	w	pracy	pt.	„Czy	istnieje	narodo-
wość	Śląska”5	wykazywałem	na	bezzasadność	definio-

3	 ”Śląska krowa zeżre żabę”,  rozmowa red. T. Semik z dr B. 
Cząstką-Szymon. DZ nr 11 marca 2011 r. 
4	 Patrz - „Wielka burza po publikacji rozmowy o 
„Górnośląskim ślabikorzu”.  Wypowiadają się Artur Czesak, 
Barbara Grynicz, Andrzej Roczniok. „Dziennik Zachodni” nr 18 
marca 2011 r., s. 15.
5	 A. Bartoszek. Czy istnieje narodowość Śląska. Między 
regionalizmem a etnicznością. W: W. Jacher (red.) Eseje 

CZy SZkOLNE NAuCZANIE gWARy ŚLąSkIEj jEST NAM POTRZEbNE? 
PRZyCZyNEk DO SPORóW O ŚLąSkI jęZyk REgIONALNy.

A. Bartoszek
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wania	tej	zbiorowości	regionalno-etnicznej	jako	swo-
istego	narodu	ze	względu	na	brak	tradycji	jej	politycz-
nej	 suwerwnności	 i	kulturowo-językowej	 samodziel-
ności	 w	 komunikowaniu	 treści	 uniwersalnej	 kultury	
w	dialekcie	śląskim.	Jednak	krytyka	uznania	„narodu	
śląskiego”	 nie	 wyklucza	 rozumienia	 wagi	 przesłanek	
historycznych	i	socjologicznych	dla	najnowszych	pro-
cesów	 krystalizacji	 idei	 odrębności	 społeczno-kul-
turowej	 Ślązaków	 pod	 hasłem	 „narodowość	 śląska”.	
Ślązacy	wyrażają		dzisiaj	swobodnie	swoją	tożsamość	
w	opozycji	do	 jednostronnie	narzucanej	 im	unifiku-
jącej	polskości	i	braku	zrozumienia	dla	ich	zbiorowe-
go	losu.	Badania	socjologiczne	wyraźnie	wskazują	na	
procesy	 rozwoju	 poczucia	 społeczno-kulturowej	 od-
rębności	 Ślązaków	 a	 jej	 świadomość	 wzrasta	 zarów-
no	w	środowisku	autochtonicznym	i	w	zewnętrznym	
otoczeniu	 społecznym6.	 Ślązacy	 włączają	 się	 coraz	
aktywniej	 w	 funkcjonowanie	 nowoczesnego	 społe-
czeństwa	 poprzemysłowego,	 dorównując	 poziomem	
edukacji	młodego	pokolenia	do	ogółu	polskich	rówie-
śników.	Powstała	spolonizowana	śląska	elita	społecz-
no-zawodowa,	 która	 zgłasza	 wyższe	 aspiracje	 kultu-
rowe	do	równoprawnego	 traktowania	własnej	 rodzi-
mej	kultury	i	jej	wkładu	w	rozwój	społeczny	regionu.	
Równocześnie	Ślązacy	nadal	doświadczają	dominacji	
społeczno-kulturowej	 ludności	 napływowej,	 a	 część	
rodzimych	społeczności	 tkwi	w	zmarginalizowanych	
socjalnie	 i	 zagrożonych	 patologizacją	 przestrzeniach	
starych	 poprzemysłowych	 dzielnic.	 Wielu	 lokatorów	
tak	 zwanych	 „familoków„	 wciąż	 żyje	 w	 cywilizacyj-
nie	substandardowych	warunkach	mieszkaniowych	i	
doświadcza	socjalnego	ubóstwa.	Zerwane	już	zostały	
wielopokoleniowe	 więzi	 rodzinne,	 co	 przyczynia	 się	
do	ograniczonej	transmisji	języka,	zwyczajów	i	trady-
cyjnych	norm	etycznych	cechujących	zmitologizowa-
nego	„Ślązaka”.	Badania	młodzieży	śląskiej	ujawniają	
dwie	bardzo	niepokojące	tendencje.	Otóż	zmianom	w	

socjologiczne.  Wyd. UŚ. Katowice 2001.
6	 Patrz opracowania w książce pt. Nadciągają Ślązacy. Czy 
istnieje narodowość Śląska? Red. Lech N. Nijakowski. Wyd. 
Scholar Warszawa 2004. 

strukturze	 współczesnych	 rodzin	 (dominacja	 rodzin	
„nuklearnych”	 –	 dwupokoleniowych,	 indywidualiza-
cja	wzorców	wartości	i	redukcja	międzypokoleniowe-
go	przekazu	tradycji	kulturowych)	towarzyszy	niemal	
całkowity	 brak	 edukacji	 regionalnej	 a	 szczególnie	
bezradność	programów	szkolnego	nauczania	w	przy-
swajaniu	uczniom	wiedzy	o	lokalnych	śląskich	boha-
terach	i	wydarzeniach	ważnych	dla	historii	społecznej	
oraz	kultury	regionu7.	Efektem	tych	tendencji	jest	zre-
dukowanie	 szans	 bezpośredniego	 przekazu	 śląskich	
tradycji	 oraz	 ograniczanie	 przestrzeni	 kulturowego	
odtwarzania	języka	i	wzorców	
	 W	 tym	 kontekście	 stawiam	 trzy	 główne	 py-
tania	 problemowe	 tego	 opracowania:	 -	 Jakie	 czynni-
ki	 można	 uznać	 za	 pozytywne	 argumenty	 na	 rzecz	
współczesnej	 edukacji	 językowej	 prowadzonej	 w	 ję-
zyku	regionalnym?	-	Czy	gwary	śląskie		powinny	być	
traktowane	jako		wartościowa	społecznie	i	żywa	tkan-
ka	 komunikacji	 kulturowej?	 -	 Czy	 językowa	 kodyfi-
kacja	i	szkolne	nauczanie	gwary	śląskiej	może	służyć	
integracji	społecznej	na	Górnym	Śląsku?
	 Odpowiedzi	 na	 te	 pytania	 częściowo	 można	
uargumentować	 wynikami	 diagnozy	 międzypokole-
niowej	 transmisji	 tożsamości	 narodowo-etnicznej	 w	
środowisku	młodzieży	śląskiej	wynikające	z	projektu	

7	 Nasze badania wykazały że – cytuję  „W świadomości 
uczniów istnieje właściwie tylko Wojciech Korfanty (30,9% 
uczniów, którzy wskazywali na postacie z historii Śląska). 
Następny w kolejności wskazań był Karol Godula (13,3%) z 
tym jednak, że prawie wszystkie pochodziły z Rudy Śląskiej. 
Powyżej pięciu procent wskazań uzyskali też Gerard Cieślik 
(6,4%) i Jerzy Ziętek (5,3%). Uczniowie prawie nie znają postaci 
z historii Śląska.” /…/ Nie ma też osobistości z dawniejszej 
(niż XVIII wiek) historii regionu, nie ma osób tworzących jego 
potęgę przemysłową (wyjątek John Baildon 1,9%). Prawie 
nie ma wybitnych niemieckich naukowców, twórców kultury, 
przedsiębiorców, przedstawicieli duchowieństwa urodzonych 
lub w inny sposób związanych ze Śląskiem (nieliczne wyjątki to 
np.: pisarze Horst Bienek (1,9%) i Janosch (1,6%).” /…/ Tak 
samo wyglądały odpowiedzi dotyczące ważnych wydarzeń z 
historii Śląska. Właściwie w świadomości uczniów jego historia 
ogranicza się tylko do powstań, na które wskazało prawie 
trzy czwarte badanych (72,9%) oraz do plebiscytu (4,6%); 
przyłączenia Śląska do Polski w 1922 roku (5,3%) oraz do 
nadania autonomii (3,0%).” – A. Bartoszek, T. Nawrocki, J. 
Kijonka-Niezabitowska, Tożsamość młodych Ślązaków. Między 
patriotyzmem lokalnym a  europejskością”,  Katowice 2009, s. 
29 i 34.
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badawczego	 wykonanego	 na	 zlecenie	 Narodowego	
Centrum	 	 Kultury	 dla	 programu	 operacyjnego	 „Pa-
triotyzm	jutra”	a	przygotowanego	przez	Fundację	dla	
Śląska	 i	 socjologów	 z	 Uniwersytetu	 Śląskiego.	 Pełne	
wyniki	 badań,	 na	 reprezentatywnej	 próbce	 losowo-
kwotowej	 3986	 uczniów	 szkół	 ponadpodstawowych	
z	województwa	śląskiego	zawiera	książka	pt.	„Tożsa-
mość	 młodych	 Ślązaków.	 Między	 patriotyzmem	 lo-
kalnym	a	 	europejskością”,	Katowice	2009,	autorstwa	
Adama	Bartoszka,	Tomasza	Nawrockiego,	Justyny	Ki-
jonki-Niezabitowskiej.

Tożsamość kulturowa a użytkowanie gwary śląskiej

	 Ślązacy	 to	 rodzima	 społeczność	 regionalno-
etniczna,	która	tradycyjnie	była	doceniana	głównie	za	
etos	ciężkiej	pracy	 i	dostarczanie	zasobów	siły	robo-
czej		do	obsługi	górnictwa	i	ciężkiego	przemysłu.	Ślą-
zacy	w	warunkach	polskiej	państwowości	doznawali	
różnych	form	symbolicznej	przemocy.	Jej	sprawcami	
były	repolonizujące	ich	i	traktujące	w	sposób		instytu-
cje	 administracyjne	 oraz	 edukacyjne,	 poczynając	 od	
II	RP,	poprzez	okres	komunistyczny	po	1945	i	 	PRL,		
a	 także	 obecnie	 w	 III	 RP.	 Wytworzyły	 one	 poczucie	
historyczne	 „śląskiej	 krzywdy”,	 adresowanej	 głównie	
do	centrów	polskiej	władzy	państwowej	 i	uczyniło	 z	
niej	źródło	postulatów	odtworzenia		autonomii	regio-
nalnej	Górnego	Śląska.	(Bartoszek	2005).
	 Symboliczna	 przemoc	 kulturowa,	 jest	 szcze-
gólnie	 wyraźna	 w	 systemie	 edukacji	 a	 dzisiaj	 zawie-
ra	 ją	 przede	 wszystkim	 polonocentryczny	 przekaz	
szkolnego	nauczania.	Dzisiaj	gwarowy	język	i	korelaty	
kultury	materialnej	Ślązaków	pozostają	bez	wsparcia	
i	 ochrony	 państwowego	 mecenatu.	 Ślązacy	 występu-
jący	ze	 swoimi	 racjami	czują	 się	nierozumiani	przez	
mieszkańców	 innych	 regionów	 kraju	 i	 ignorowani	
przez	 polskie	 elity	 polityczne.	 (Żemła	 2009,	 Papier-
niok	2009).	Narodowy	Spis	Powszechny	z	2002	roku	
ujawnił	obecność	na	Górnym	Śląsku	i	w	kraju	ogółem	
173	200	osób	zadeklarowanych	jako	etniczni	Ślązacy.	
To	oni		deklarując	narodowość	śląską	stali	się	najlicz-

niejszą	w	Polsce	mniejszością	etniczną	o	pozaformal-
nym	 statusie.	 W	 polskim	 demokratycznym	 systemie	
prawnym	 nie	 znajduje	 się	 przesłanek	 do	 rejestracji	
stowarzyszenia	 Związku	 Ludności	 Narodowości	 Ślą-
skiej,	 chcącego	 reprezentować	 aspiracje	 narodowo-
ściowe	tej	ludności.	Wspierający	tę	ideę	Ruch	Autono-
mii	Śląska,	który	przyczynił	się	do	aktywizacji	poczu-
cia	 odrębności	 etnicznej	 Ślązaków	 (Gorzelik	 2004),	
jest	 etykietowany	 jako	 negatywny	 dla	 unitarności	
polskiego	 państwa	 nurt	 regionalnego	 separatyzmu8.	
O	tych	roszczeniach	różnorodnie	pisze	się	w	książce	
„Nadciągają	Ślązacy,	czy	istnieje	narodowość	śląska?”	
(2004)	 negując	 cechy	 narodowe	 społeczności	 Śląza-
ków	(Nijakowski,	Szczepański)	lub	postulując	obywa-
telską	modernizację	etniczno-regionalną,	której	może	
sprzyjać	mobilizacja	Ślązaków	(tamże	-	Wódz	J.,	Wódz	
K.:	131),	bądź	też	tylko	neutralnie,	pisząc	o	napięciach	
etnicznych	na	Śląsku	(Mucha	2008:	34).	
	 W	 sondażu	 „Fundacji	 dla	 Śląska”	 na	 temat	
patriotyzmu	 i	 tożsamości	 narodowej	 postawiono	
uczniom	 półotwarte	 pytanie:	 „Jak	 określasz	 swoją	
przynależność	 narodowo-regionalną?”	 Odwołując	
się	do	tej	szerokiej	próby	populacji	uczniów	szkół	po-
nadpodstawowych	 mogliśmy	 zbadać,	 jakie	 czynniki	
różnicują	 tożsamość	 uczniów	 określających	 siebie,	
jako	„Ślązacy”	od	uznających	się	za	„Ślązaka	i	Polaka”.	
Okazuje	 się	 że	 Ślązak,	 jest	 wyrazistą	 kategorią	 auto-
identyfikacji	 narodowo-etnicznej,	 zdystansowaną	 od	
opcji	 Ślązak-Polak	 oraz	 Ślązak-Niemiec	 –	 patrz	 roz-
kład	odpowiedzi	w	Tabeli	1.	

8	 Jerzy Gorzelik, jako lider powstałego w 1990 roku 
stowarzyszenia Ruch Autonomii Śląska wskazuje, że nie jest on 
organizacją etniczną a jego głównym celem jest przywrócenie 
autonomii Górnego Śląska i decentralizacja państwa. RAŚ 
jest statutowo otwarty na obywatelskie uczestnictwo osób 
o różnym pochodzeniu i zakorzenieniu w śląskiej kulturze. 
Popierając uznanie języka regionalnego RAŚ wskazuje na jego 
kodyfikację w systemie ISO 639-1 ale nie odwołuje się przy tym 
do argumentacji politycznej lecz kulturowej - patrz http://www.
jaskolkaslaska.eu/680/duma-i-uprzedzenia-godka-wczoraj-i-dzis.
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Tabela	1.	Deklarowana	przynależność	narodowa	uczniów	województwa	śląskiego
(dane	w	procentach,		N=	3986)

Autoidentyfikacja
Powiaty	województwa

Ogółemśląskie nie	śląskie
-	Polak 36,2 68,4 45,1
-	Polak	i	Ślązak	 50,3 20,3 42,0
-	Ślązak 8,5 1,1 6,5
-	Niemiec 0,9 0,4 0,8
-	Niemiec	i	Ślązak	 1,8 0,4 1,4
-	Polak	i	Zagłębiak	 0,5 7,4 2,4
-	Inne	 1,8 2,0 1,8
-	Razem 100 100 100

Źródło:	(Bartoszek,	Nawrocki,	Kijonka-Niezabitowska	2009:	18)

	 Analiza	czynników	skłaniających	do	wyboru	
tożsamości	śląskiej	za	najbardziej	znaczące	wskazuje:	
zamieszkiwanie	 w	 dużych	 miastach	 lub	 we	 wsiach;	
wpływ	 autochtonicznego	 pochodzenia	 głównie	 babć	
a	następnie	dziadków;	niskie	wykształcenie	ojca;	uży-
wanie	 gwary	 śląskiej.	 Deklarowanie	 przez	 badanych	
uczniów	 bycie	 „Ślązakiem”,	 a	 nie	 „Ślązakiem	 i	 Pola-
kiem”,	wiąże	się	również	znacząco	ze:	składaniem	w	ich	
bliskiej	i	dalszej	rodzinie	deklaracji	bycia	Ślązakiem,	z	
dobrą	znajomością	gwary	 śląskiej,	 z	udziałem	kogoś	
z	 członków	 rodziny	 w	 historycznych	 wydarzeniach	
oraz	 z	 posiadaniem	 mieszkających	 w	 RFN	 na	 sta-
łe	 dalszych	 krewnych.	 Dla	 poczucia	 bycia	 „czystym”	
Ślązakiem	ma	szczególnie	widoczne	znaczenie	wpływ	
śląskiej	babki	ze	strony	ojca;	udział	członków	rodziny	
w	 wydarzeniach	 historycznych;	 niższy	 status	 ekono-
micznych	a	dopiero	na	kolejnym	miejscu	zajmowanie	
się	kogoś	z	bliskich	krewnych	utrwalaniem	pamięci	o	
losach	rodziny.	Ciekawe	jest	to,	że	wykształcenie	ojca	
i	matki	nie	wpływa	znacząco	na	częstość	deklarowa-
nia	 się	 jako	 Ślązak-Polak	 i	 Ślązak,	 natomiast	 wyraź-
nie	częściej	za	Ślązaka	uważają	się	chłopcy	60,2%	niż	
dziewczęta	39,8%	(natomiast	w	grupie	Ślązaków-Po-
laków	jest	to	47,9%	do	52,1%).9

9	 Patrz charakterystykę tych cech w A. Bartoszek, Kapitał 
kulturowy a identyfikacje narodowo-etniczne młodych Ślązaków, 

	 Na	pytanie	z	ankiety	„Czy	znasz	gwarę	śląską,	
śląski	 język?”	większość	badanych	odpowiedziała,	że	
zna,	 ale	 słabo	 -	 38.6%,	 nieco	 mniej	 odpowiedziało,	
że	 gwary	 śląskiej	 nie	 zna	 -	 30.4%.	 Dość	 dobrze	 zna	
ją	 natomiast	 -	 23,2%,	 zaś	 -	 7,7%	 ogółu	 uczniów	 zna	
ją	 bardzo	 dobrze.	 Kiedy	 się	 przyjrzymy	 wykresowi	
nr	 1	 z	 rozkładem	 znajomości	 gwary	 śląskiej	 wśród	
różnych	grup	etniczno-regionalnych,	 to	widzimy	jak	
uczniowie	Ślązacy-Polacy	wyraźnie	rzadziej	deklaru-
ją	bardzo	dobrą	i	dobrą	jej	znajomość	w	porównaniu	
do	 Ślązaków.	 Ogólnie	 można	 wyprowadzić	 wniosek,	
że	 śląski	 język	 gwarowy	 staje	 się	 mową	 zapominaną	
także	 wśród	 uczniów	 zdeklarowanych	 ideowo	 jako	
wyłącznie	Ślązacy.	Społeczny	zasięg	gwary	śląskiej	jest	
jednak	 szerszy	 niż	 rodzinne	 kręgi	 pierwotne,	 co	 su-
geruje	 żywy	 odbiór	 tego	 języka	 przez	 mieszkających	
w	naszym	województwie	Polaków	a	częściowo	nawet	
Zagłębiaków.

„Studia Socjologiczne” nr 4 (195) z 2009 roku s. 119-126.  
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Wykres	1.	Deklarowana	znajomość	gwary	śląskiej	przez	uczniów	a	identyfikacja	tożsamości	etniczno-regional-
nej	(dane	w	%,	N	=	3892	-	bez	braków	danych)

Źródło:	za	Bartoszek,	Nawrocki,	Kijonka-Niezabitowska,	Tożsamość	2009,	s.	28.

	 Wybór	 śląskiej	 tożsamości	 nie	 jest	 prostym	
następstwem	 kontynuowania	 rodzinnych	 losów	 ani	
wynikiem	 utrwalonych	 zróżnicowań	 społecznych.	
Poczucie	tożsamości	wynika	z	identyfikacji	z	rodzimą	
kulturą,	ale	ona	 jest	kategorią	dynamiczną	 i	podlega	
presji	czynników	osłabiających.	W	warunkach	współ-
czesnych	etniczny	kapitał	kulturowy	Ślązaków	jest	co-
raz	 wyraźniej	 subiektywnym,	 zindywidualizowanym	
wyborem	 układu	 wartości	 i	 postaw.	 Śląskość	 jako	
coraz	słabiej	podtrzymywana	przez	pierwotne	środo-
wisko	rodzinne,	najsilniej	tli	się	w	społecznościach	o	
niskim	 statusie	 społeczno-ekonomicznym	 rodziców.	
To	w	nich	częściej	gwarowy	język	funkcjonuje	w	roz-
budowanej	formie,	ale	raczej	jako	prosty	a	nie	złożony	
kod	codziennej	komunikacji.	W	konfrontacji	z	warto-
ściami	kultury	masowej,	oraz	rówieśniczych	wartości	
i	polonizujących	świadomość	uczniów	praktyk	insty-
tucjonalnych	 szkoły,	 następuje	 znaczące	 osłabienie	
motywacji	 u	 uczniów	 z	 rodzin	 autochtonicznych	 do	
świadomego	podtrzymywania	więzi	ze	śląską	historią	
i	kulturą	regionalną.	Problemem	kluczowym	staje	się	

dziś	odpowiedź	na	pytanie,	jak	współczesna	szkoła	na	
Górnym	Śląsku	służy	podtrzymywaniu	kultury	regio-
nalnej?	

Szkoła jako miejsce edukacji regionalnej i naucza-
nia języka śląskiego

	 Wyniki	naszych	badań	wskazują	na	społeczną	
selekcję	i	relatywnie	gorsze	efekty	szkolnego	kształce-
nia	młodych	Ślązaków.	Otóż	nasi	uczniowie	„Ślązacy”	
mają	 wyraźnie	 gorsze	 oceny	 szkolne	 od	 „Ślązaków	 i	
Polaków”	i	od	Polaków.	„Ślązak-Polak”	to	autodekla-
racja	nieco	rzadsza	w	gimnazjach	a	wyraźnie	częściej	
spotykana	 w	 liceach	 ogólnokształcących,	 natomiast	
„czystych”	Ślązaków	nieco	częściej	spotkamy	w	tech-
nikach	i	szkołach	zasadniczych	zawodowych.	Młodzi	
Ślązacy	 wykazują	 nie	 tylko	 wyraźnie	 niższy	 poziom	
ocen	 w	 szkole,	 ale	 i	 słabsze	 zaangażowanie	 religijne;	
podczas	 gdy	 Polacy-Ślązacy	 tylko	 niewiele	 przewyż-
szają	 Polaków	 w	 religijności	 i	 nieco	 ustępują	 im	 w	
średniej	 ocen	 szkolnych.	 Ślązacy	 odstają	 również	 od	
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Ślązaków-Polaków	 i	 Polaków	 w	 uczestnictwie	 w	 do-
datkowych	zajęciach	pozaszkolnych;	za	to	nieco	czę-
ściej	deklarują	swoje	zainteresowanie	historią	regionu.		
Ślązacy	 jednak	 wyraźnie	 rzadziej	 od	 Ślązaków-Pola-
ków	 i	 Polaków	 wskazują	 jakieś	 postaci	 i	 historyczne	
wydarzenia	związane	ze	Śląskiem.	Również	wiedza	o	
losach	 wcześniejszych	 pokoleń	 własnej	 rodziny	 jest	
najmniej	ważna	dla	samych	Ślązaków,	natomiast		jest	
ona	stosunkowo	najbardziej	istotna	dla	Ślązaków-Po-
laków.	
	 W	 obliczu	 tych	 zróżnicowań	 jeszcze	 wyraź-
niej	 widać	 zaniedbania	 jakie	 ma	 nasza	 szkoła	 w	 za-
kresie	 edukacji	 regionalnej.	 Regulacje	 ustanawiające	
śląski	 językiem	 regionalnym	 i	 podręcznikowa	 jego	
kodyfikacja	mogą	stanowić	fundament	instytucjonal-
nej	pracy	 szkoły	na	 rzecz	podtrzymania	 słabnącej	w		
młodym	pokoleniu	kultury	śląskiej.		

Propozycja konkluzji 

	 Słabnie	 rodzinny	kapitał	 tradycji,	 jako	czyn-
nik	przekazu	śląskiej	tożsamości.	Dla	nauczania	gwa-
ry	w	postaci	szkolnej	konieczne	jest	dysponowanie	jej	
skodyfikowaną	 literacką	 wersją.	 Kodyfikacja	 języka	
gwarowego	podnosi	społeczną	rangę	gwary	 i	 tworzy	
jej	 nowoczesną	 wersję.	 Upominanie	 się	 liderów	 ślą-
skiej	społeczności	o	język	regionalny	i	instytucjonal-
ną	ochronę	śląskiej	mowy,	o	 jej	 literacką	wersję	 jako	
element	 rozwoju	przekazu	górnośląskiej	kultury	 sta-

nowi	nie	tyle	ich	polityczny	interes,	co	realizację	oby-
watelskiej	 i	 historycznej	 powinności.	 To	 szczególnie	
poprzez	śląski	 język	następne	pokolenia	będą	mogły	
adekwatnie	rozumieć	złożoność	historycznych	losów	
tego	wielokulturowego	regionu,	a	młodzi	Ślązacy-Po-
lacy	i	Polacy	zdobywać	poczucie	autentycznych	więzi	
kulturą	 z	 zamieszkiwanej	 małej	 ojczyzny.	 Ponieważ	
obecnie	polska	szkoła	nie	przekazuje	młodzieży	żad-
nych	znaczących	śląskich	i	regionalnych	idei	ani	war-
tości,	to	podjęcie	oferty	dobrowolnego	nauczania	języ-
ka	śląskiego	może	stać	się	realnym	zaczynem	dyskusji	
nad	 zrozumieniem	 pełni	 kulturowego	 dziedzictwa	
tego	narożnikowego	regionu.	W	warunkach	postno-
woczesnego	europejskiego	społeczeństwa		budowanie	
nowych	 przestrzeni	 integracji	 z	 własnym	 regionem	
może	najlepiej	wiązać	młodych	ludzi	z	miejscem	ich	
urodzenia.	 Współczesna	 multikulturowa	 Europa	 nie	
obawia	się	ruchów	regionalnych,	są	one	wyrazem	ży-
wotności	lokalnych	społeczności	a	Ślązacy	mają	pra-
wo	do	swej	językowej	suwerenności.	Jeżeli	natomiast	
wybierzemy	opcję	konserwatywno-nacjonalistyczną	i	
kulturowo	polonocentryczną	-	znosząc	śląskie	różni-
ce	 etniczne,	 dążąc	 do	 roztopienia	 regionalnej	 gwary	
w	polskim	tyglu	językowym	-	będziemy	pracować	na	
rzecz	jej	zaniku.	Wzmacniajmy	rozwój	śląskiej	kultury	
i	odrzućmy	to	co	niweluje	jej	etniczną	tożsamość!	

dr hab. Adam Bartoszek – Instytut Socjologii 
Uniwersytetu Śląskiego
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Problematyka	globalizacji	oraz	patriotyzmu	otwiera	bogaty	i	wieloaspektowy	obszar	badawczy,	w	którym	klu-
czowe	pojęcia	odgrywają	w	naukach	humanistycznych	znaczącą	rolę.	Nasze	eksploracje	naukowe	zawęzimy,	
ograniczając	 je	do	 spojrzenia	na	problem	świadomości	patriotycznej	młodzieży	akademickiej	dwóch	miast:	
Wodzisławia	Śląskiego	oraz	Siedlec.	Istotny	dla	naszych	rozważań	będzie	stan	wiedzy	badanych	na	temat,	uzna-
nych	za	powszechnie	przyjęte,	symbolów	patriotyzmu.	
	 Słusznie	stwierdził	Z.	Bauman,	nawiązując	do	tytułu	książki	Kennetha	Jowitta:	„globalizacja	jest	nie-
porządkiem	świata”1,	a	dokonujące	się	w	polskiej	kulturze	jej	procesy	wprowadzają	bezład,	chaos,	powodują	
powolny	zanik	tradycji	 i	 tego,	co	stanowiło	niegdyś	uniwersalny	kodeks	życia.	Powszechnie	ceniony	katalog	
wartości	podporządkowany	został	zasadom	wolnego	rynku.	W	kulturze,	niemal	od	zarania,	człowiek	postrze-
gał	i	interpretował	uniwersum	poprzez	zespół	kategorii,	dających	gwarancję	dla	jego	działań,	zapewniających	
poczucie	sensowności,	własnego	bezpieczeństwa,	a	przede	wszystkim	zapewniających	ład	życia	i	świata.	Czy	
zatem	odsetek	poprawnych	odpowiedzi	uzyskanych	na	zadane	pytania	w	ankiecie	może	świadczyć	o	patrioty-
zmie	samych	badanych?	Z	pewnością	nie,	jest	to	jednak	ważna	informacja	świadcząca	o	poziomie	świadomości	
patriotycznej	dzisiejszej	młodzieży.
	 Warto	przyjrzeć	się	uwarunkowaniom	historycznym,	klasowym,	które	wpłynęły	na	kształt	świadomo-
ści	narodowej	Polaków.	Dzieje	historyczne	dowodzą,	że	Polska	w	XV	i	XVI	wieku	była	przykładem	swobód	
obywatelskich	w	przeciwieństwie	do	innych	państw	europejskich,	w	których	szerzył	się	skrajny	absolutyzm.	W	
Polsce,	jako	pierwszej	na	świecie	uchwalono	ustawę	o	tolerancji	religijnej	(1573	r.),	ten	doniosły	dokument	czy-
nił	nasz	kraj	bardzo	atrakcyjnym	dla	wielu	ludzi.	Polska	dawała	schronienie	osobom	prześladowanym	w	innych	
krajach.	Natomiast	okres	zaborów	przyczynił	się	do	wykształcenia	nowych	cech	charakteryzujących	Polaków,	
które	 szeroko	 omówił	 Stefan	 Kieniewicz2.	 Wydarzenia	 II	 wojny	 światowej	 doprowadziły	 do	 zdeformowania	
psychiki	wielu	Polaków.	Nastąpiło	stopniowe	zrywanie	więzi	międzypokoleniowych,	kwestia	autorytetów	stale	
malała.	Po	odzyskaniu	pełnej	suwerenności	w	1989	roku,	w	kraju	dokonano	analizy	przekonań	dotyczących	
roli	 	wychowania	w	dziejach	narodu.	W	związku	z	tym,	uznano	dziś,	że	dom	rodzinny	powinien	być	głów-
nym	miejscem	narodzin	i	kształtowania	świadomości	narodowej,	a	szkoła	ma	ją	tylko	ugruntować.	Tymczasem	
to	właśnie	w	szkołach	eksponowanie	 tradycji	 regionalnych	 i	narodowych	może	równie	w	efektywny	sposób	
wzmocnić	świadomość	przynależności	młodego	pokolenia3.	
	 W	ramach	badań	nad	problematyką	świadomości	patriotycznej	skonstruowano	ankietę	składającą	się	z	
9	pytań,	która	może	stanowić	prolog	do	szerszych	badań.	Większość	opracowań	dotyczących	korelacji	globalizacji	
i	świadomości	patriotyzmu	współczesnej	młodzieży	definiuje	zwykle	znaczenie	tych	terminów	poprzez	odwo-
łanie	się	do	ich	historycznych	konotacji.	Także	w	języku	potocznym	nadajemy	im	takie	właśnie	znaczenie.	Czy	
jednak	rzeczywiście	termin:	patriotyzm	zawsze	wywołuje	skojarzenia	wskazujące	tylko	na	historyczną	ofiarność	

1	 Z.	Bauman,	Globalizacja,	tłum.	E.	Klekot,	Warszawa	2000,	s.	71.
2	 S.	Kieniewicz,	Dookoła pawia i papugi, Polityka,	1986,	nr	32,	s.	14
3	 A.	Klarzyńska,	W.	Wrześniewski,	Muzeum Józefa Wybickiego w Manieczkach i jego rola w kształceniu świadomości patriotycznej 
uczniów szkoły podstawowej	[w:]	Edukacja bez granic – mimo barier. Przestrzeń tworzenia,	red.	T.	Smal,	A.	Zduniak,	Poznań	2008,	s.	
28-29

MIęDZy gLObALIZACją A PATRIOTyZMEM – ŚWIADOMOŚć  
PATRIOTyCZNA MłODZIEży

A. Urbanek
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rodzin,	czy	jednostek?	Gdzie	nieodłącznym	elementem	jest	patos.	Czy	terminy	te	rodzą	także	skojarzenia	kierują-
ce	w	stronę	współczesnego	wymiaru	patriotyzmu,	odbioru	i	rozumienia	hymnu,	znaczenia	symboli	narodowych		
w	życiu	młodego	człowieka.	W	ostatnich	latach	nastąpiły	i	wciąż	mają	miejsce	bardzo	gwałtowne	zmiany	go-
spodarcze,	polityczne,	szybki	rozwój	techniki	i	wiedzy,	a	przede	wszystkim	pęd	do	tworzenia	„globalnej	wio-
ski”.	 Efektem	 jest	 mieszanie	 się	 treści	 i	 formy	 różnych	 kultur	 tworząc	 nowe	 na	 ich	 podwalinie,	 a	 to	 z	 kolei	
może	być	powodem	niepokoju	dotyczącego	naszej	polskiej	tożsamości	narodowo-kulturowej.	Wejście	Polski	
do	Europy	oraz	wejście	Europy	do	Polski	rodzi	pełną	gamę	emocji:	zarówno	w	kontekście	politycznym,	spo-
łecznym,	jak	i	kulturowym.	Powracają	dyskusje	na	temat	tożsamości	Polaka	oraz	obawy	dotyczące	zachowa-
nia	tradycji	i	kultury	polskiej	-	w	obliczu	konfrontacji	z	wartościami	i	stylami	życia	innych	narodów.	Chcąc	
zidentyfikować	te	problemy	poprosiliśmy	respondentów	o	to,	aby	odpowiedzieli	na	kilka	pytań	oscylujących	
wokół	interesującej	nas	tematyki.	Badania	przeprowadzono	w	2010	roku,	obejmując	nimi	studentów	kierun-
ków	 Pedagogika,	 Bezpieczeństwo	 Narodowe	 oraz	 Podyplomowych	 Studiów	 Edukacji	 dla	 bezpieczeństwa	 w	
Siedlcach4	oraz	kierunku	Pedagogika	w	Wodzisławiu	Śl.5	Łącznie	przebadano	322	studentów	z	Siedlec	oraz		195	
z	Wodzisławia	Śl.	

Rezultaty badań 

1.	 Pierwsze	z	zadanych	pytań	pozwoliło	zidentyfikować	rozumienie	przez	badanych	samego	pojęcia	„patrio-
tyzm”.	Wskazania	respondentów	pokrywały	się	z	definicją	patriotyzmu,	podaną	przez	słownik	języka	pol-
skiego.	W	tym	ujęciu	patriota	to	ktoś,	kto	kocha	swój	kraj,	jest	wobec	niego	lojalny	i	gotów	do	poświęceń,	a	
patriotyzm	to	miłość	do	własnego	kraju,	połączona	z	gotowością	poniesienia	dla	niego	ofiar6.	Nadal	jednak	
przez	pryzmat	patosu	historycznego,	martyrologii	definiuje	patriotyzm	łącznie	10%	ankietowanych.

2.	 Chcąc	scharakteryzować	podjętą	problematykę	poprosiliśmy	badanych	o	wymienienie	znanych	patriotów	
polskich.	Pytanie	to	zostało	zadane	w	formie	otwartej,	umożliwiając	swobodne	wypowiedzi,	tak	by	nie	zo-
stały	zasugerowane	odpowiedzi.	Najczęściej	podawane	nazwiska	ujęliśmy	w	tabeli,	do	niekwestionowanej	

4	 Badania	przeprowadził	dr	Paweł	Szmitkowski
5	 Badania	przeprowadził	dr	Anatol	Bodanko
6	 Słownik	języka	polskiego,	pod	red.	M.	Banko,	Warszawa	2007,	s.	465
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trójki	zaliczono	w	obydwu	miastach:	Piłsudskiego,	Mickiewicza	oraz	Kościuszkę.	Na	przeciwległym	biegu-
nie	patriotycznych	postaci(	jedno	lub	dwa	wskazania)	podano:	Gołotę,	Nelly	Rokitę,	Bońka,	Miodka,	Bal-
cerowicza,	Pudzianowskiego,	Waldorfa.	Wskazania	ujawniają,	iż	młodzież	nie	tylko	z	czasów	minionych,	
ale	i	nam	współczesnych	uznaje	za	patriotów	ludzi	rozsławiających	Polskę	na	świat,	niezależnie	od	profesji,	
powagi	działań,	czy	realnego	wpływu	na	dalsze	dzieje	Polski.

Tabela	1.	Najczęstsze	wskazania	respondentów	na	pytanie	2:	Wymień	znanych	ci	patriotów	polskich.

Wodzisław	Śl
N=195

Siedlce
N=322

Piłsudski 90 Piłsudski 207
Mickiewicz 61 Kościuszko 193
Kościuszko 48 Mickiewicz 187
Jan	Paweł	II 44 Wałęsa 175
Wałęsa 38 Wybicki 171
Wybicki 32 Puławski 86
Czarnecki 31 Jan	Paweł	II 85
Bartoszewski 20 Ks.	Popiełuszko 72
Sienkiewicz 18 Dąbrowski 67
Kochanowski 12 Anders 51
Dąbrowski 7 Kochanowski 42
Reymont 5 Sienkiewicz 40
Kwaśniewski 5 Konopnicka 32
Sikorski 4 Reymont 30

3.	 Kolejne	z	pytań:	Czy	czujesz	się	patriotą?	odsłoniło,	iż	patriotyzm	nie	jest	pojęciem	jednoznacznym.	9,9%	
badanych	wskazała,	że	nie	zna	odpowiedzi	na	zadane	pytanie.	Wśród	pozostałych	dominowała	odpowiedź	
twierdzącą	–	84,7%,	w	mniejszości	pozostawały	osoby,	które	nie	czują	się	patriotami	–	5,4%	badanych.
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4.	 Bardzo	niepokojącym	faktem	jest	to,	że	młodzież	utożsamia	symbole	narodowe	jedynie	z	czteroma	elemen-
tami:	flagą,	godłem,	hymnem	i	orłem.	Marginalnie	pojawiają	się	pozostałe	wskazania1.	Brak	świadomości	
co	do	wielości	symboli	narodowych	może	stanowić	w	przyszłości	duże	zagrożenie	dla	manifestowania	toż-
samości	narodowej.	Powstaje	pytanie:	jakie	znaczenie	za	dziesięć,	dwadzieścia	lat	będzie	miała	dla	młodych	
Polaków	histora	ich	kraju,	legendy,	zwyczaje,	jednym	słowem	wszystko	to,	co	można	nazwać	polskością?	
Czy	ci,	którzy	parać	się	będą	czytaniem	polskiej	literatury,	nie	staną	się	jedynie	odmieńcami	lub	po	prostu	
historykami	badającymi	przeszłość?	Być	może	te	pytania	są	nazbyt	dramatyczne,	ale	obserwując	już	teraz	
zainteresowanie	młodych	ludzi	konsumencką	formą	spędzania	czasu,	można	zacząć	się	zastanawiać,	w	jaki	
sposób	edukacja	powinna	umacniać	w	młodym	pokoleniu	świadomość	narodowej	tożsamości.

5.	 Uzyskane	odpowiedzi,	na	kolejne	zadane	pytanie	ukazują,	że	tylko	65,9%	ankietowanych	studentów	identy-
fikuje	Jozefa	Wybickiego	jako	autora	hymnu.	„Nie	wiem”	odpowiedziało	5,4%		ankietowanych,	a	bezpiecz-
ną	odpowiedź,	że	był	„patriotą”	wybrało	aż	13,7%	studentów.	Biorąc	pod	uwagę,	iż	w	badaniach	ośrodka	
badania	opinii	publicznej	TNS	OBOP	ustalono	w	2008	roku,	że	„bycie	Polakiem	/	Polką”	to	w	86%	-	znajo-
mość	kultury	i	historii	Polski2,	to	jest	to	dla	nas	ważny	sygnał.	Ponownie	na	uwagę	zasłużył	ten	sam	pro-
blem	-	jak	będziemy	kształtować	i	pielęgnować	własną	tożsamość	narodową	oraz	przekazywać	ją	młodemu	
pokoleniu,	a	także	jak	polska	edukacja	jest	przygotowana	do	tej	sytuacji,	skoro	tak	duży	odsetek	studentów	
nie	potrafi	prawidłowo	odpowiedzieć	na	pytanie,	kto	napisał	hymn	narodowy?
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6.	 Równie	dużo	problemów	dostarczyło	pytanie	o	określenie	lat	życia	Józefa	Wybickiego.	Jedynie	57,6%	an-
kietowanych	odpowiedziała	prawidłowo,	co	wskazuje	na	nieznajomość	tła	historycznego	powstania	same-
go	hymnu	narodowego.

7.	 Zdecydowanie	 łatwiejsze	okazało	się	dla	studentów	pytanie	o	określenie	rodowodu	hymnu.	Przed	opty-
mistycznym	przyjęciem	tych	wyników	powstrzymuje	jedynie	fakt,	iż	hymn	przez	lata	funkcjonował	pod	
nazwą	„Pieśń	Legionowa”	i	być	może	tylko	dlatego	został	bez	większych	problemów	zidentyfikowany.
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8.	 Odpowiedzi	ankietowanych	dotyczące	znajomości	kolejnych	zwrotek	hymnu,	nie	pozostawiając	wątpliwo-
ści,	wskazują	na	znajomość	hymnu	wśród	młodzieży	akademickiej.	59%	badanych	zna	dwie	zwrotki,	36%	
trzy,	a	9,3%	cztery.	Taka	struktura	wskazań	z	pewnością	wiąże	się	z	możliwością	utrwalania	tekstu	hymnu	
podczas	licznych	międzynarodowych	imprez	sportowych.	Interpretacja	hymnu	przez	artystów	bywa	jed-
nak	tak	różna,	że	czasami	poddawana	jest	zaangażowanej	ogólnopolskiej	dyskusji.

9.	 Generalnie	 młodzież	 nie	 orientuje	 się	 gdzie	 umiejscowione	 jest	 Muzeum	 Hymnu	 Narodowego.	 Zwykle	
kojarzą	to	muzeum	z	nazwiskiem	Józefa	Wybickiego	i	Manieczkami.	Tym	razem	większość	ankietowanych,	
bo	59,6%	odpowiedziała,	że	w	Krakowie,	a	jedynie	20%	w	Będominie.	Prawidłowe	określenie	usytuowania	
muzeum	przez	co	piątego	studenta	pozwala	sądzić,	iż	jest	to	wynik	niewłaściwego	realizowania	i	utrwalania	
treści	patriotycznych	na	różnych	przedmiotach,	a	także	braku	stosownych	ścieżek	edukacyjnych	i	wycie-
czek	szkolnych.

	 Od	pewnego	czasu	priorytetem	i	celem	edukacyjnym	jest	budzenie	zainteresowania	przeszłością,	roz-
wijanie	poczucia	przynależności	do	społeczności	lokalnej,	grupy	etnicznej,	wreszcie	narodu,	społeczności	eu-
ropejskiej	i	światowej,	świadoma	postawa	obywatelska	motywująca	do	odpowiedzialnego	uczestnictwa	w	życiu	
publicznym,	poznawanie	wartości	stanowiących	podstawę	działalności	indywidualnej	oraz	publicznej	w	Polsce	
i	Europie.	Innym	celem	jest	dostarczanie	wiedzy	z	zakresu	najważniejszych	wydarzeń	i	najwybitniejszych	po-
staci	z	dziejów	Polski	(w	tym	regionu)	oraz	Europy	i	świata,	zapoznanie	z	symbolami	narodowymi;	wyjaśnienie	
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ich	znaczenia,	rozbudzanie	zainteresowań	genealogią	oraz	rodowodem	i	rozwojem	rodzimej	kultury.	Bardzo	
ciekawym,	choć	kontrowersyjnym	planowanym	przedmiotem	nauki	ma	stać	się	język	mniejszości	narodowej	
lub	grupy	etnicznej.	Dzięki	temu	młodzi	ludzie	będą	być	może	mieli	szansę	nauczyć	się	poszukiwać	korzeni	
kultury	rodzimej,	uczyć	się	 istnienia	w	 tej	kulturze,	 rozwijać	zainteresowanie	 językiem	 jako	ważnym	skład-
nikiem	dziedzictwa	kulturowego,	zostać	wprowadzanym	w	tradycję	 i	kulturę	regionu	grupy	etnicznej.	Rów-
nież	wychowanie	do	życia	w	społeczeństwie	ma	na	celu	pogłębianie	świadomości	narodowej	poprzez	ścieżkę	
edukacyjną	zajmującą	się	wychowaniem	patriotycznym	i	obywatelskim.	Dzieci	będą	poznawać	godło	i	hymn	
państwowy,	pieśni	patriotyczne,	utwory	literackie	(obrazy	i	filmy)	o	tematyce	historyczno-patriotycznej,	lokal-
ne	miejsca	pamięci	narodowej,	sylwetki	wielkich	Polaków	(artystów,	uczonych,	polityków,	żołnierzy),	prawa	i	
obowiązki	obywatelskie.	Taki	program	działań,	przy	jednoczesnym	odpowiednim	wyszkoleniu	kadry	nauczy-
cielskiej,	rzeczywiście	napawa	nadzieją	i	pozwala	pozytywniej	spojrzeć	na	przyszłość	naszego	kraju,	choć	sil-
nie	związanego	z	Europą,	to	 jednakże	odmiennego.	Jednakże	istnieje	 jeszcze	drugi,	bardzo	ważny	aspekt	tej	
sytuacji	-	czy	my,	Polacy,	będziemy	chcieli	być	dumni	ze	swojego	pochodzenia,	historii,	zwyczajów	i	kultury?	
Czy	nie	zrezygnujemy	z	tego	w	zamian	za	szansę	polepszenia	sobie	sytuacji	życiowej?	Myślę,	że	ważne	staje	
się	zagadnienie,	jak	młodzi	Polacy	rozumieją	słowa:	ojczyzna,	patriotyzm.	Badania	pokazały	liczne	braki	i	za-
niedbania	w	tej	materii.		Czyżby	młodzież	uznała	patriotyzm	za	pojęcie	bliższe	ich	dziadkom	niż	im	samym	
jako	mieszkańcom	zjednoczonej	Europy?	Generalnie	badania	ukazały,	iż	Polska	młodzież	w	swej	naturze	za-
korzeniony	ma	patriotyzm,	który	jest	jedną	z	najistotniejszych	narodowych	zalet.	Mamy	nadzieję,	że	zaleta	ta	
pozostanie	dziedzictwem	młodego	pokolenia	Polaków.	Czeka	nas	długa	droga.	Wiele	młodych	wykształconych	
osób	będzie	chciało	opuścić	Polskę,	widząc	szansę	na	lepsze	życie	w	innych	krajach,	do	których	niemalże	nie-
ograniczony	dostęp	już	mamy.	Degradacja	symboliczna,	podatność	na	konwencjonalizację	i	instytucjonalizacja	
naszych	działań	prawie	zdominowały	współczesny	patriotyzm,	zauważalny	jest	też	udział	kultury	masowej	w	
kształtowaniu	dzisiejszego	repertuaru	zachowań	obywatelskich.	Warto	jednak	przypominać,	to	co	wciąż	tkwi	
w	głębokich	pokładach	naszej	kultury	nawet	najbardziej	racjonalistycznej	czy	modernistycznej,	kultury	pod-
legającej	nieuniknionemu	procesowi	globalizacji.	Warto	pokazać	to	co	stanowi	fundament	naszych	zachowań,	
hierarchii	wartości,	aktywności	obywatelskiej.

dr Aldona Urbanek – główny specjalista ds. marketingu i informacji pedagogicznej w RODNiIP „WOM” w 
Rybniku
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Dla	wielu	 ludzi	uległych	argumentom	liberałów	glo-
balizacja	oznaczała	rozbudzenie	nadziei	na	lepsze	ju-
tro.	Wszelkie	zaszłości	miały	lec	pod	ciosami	postępu.	
Świat	miał	stać	się	globalną	wioską,	ludzkość	miała	się	
zjednoczyć	w	twórczej	pracy,	a	separatyzmy	i	regiona-
lizmy	miały	lec	pod	stopami	człowieka	świata.

Transformacja w Polsce a postęp społeczny

	 Drogi	 Polski	 i	 Europy	 Zachodniej	 zaczęły	
się	 rozchodzić	 już	 przed	 wiekami.	 W	 XVI	 w.	 w	 Eu-
ropie	 zaczął	 się	 dualizm	 w	 rozwoju	 gospodarczym.	
Zachód	szybko	rozwijał	się	drogą	kapitalizmu,	zaś	na	
Wschodzie,	 służebnym	 wobec	 Zachodu,	 umacniały	
się	stosunki	feudalno-pańszczyźniane.	Polska	znalazła	
się	wówczas	na	peryferium	rozwijającego	 się	kapita-
lizmu.	 Pozostałości	 stworzonego	 wówczas	 podziału	
utrzymują	się	do	dnia	dzisiejszego.	W	XVI	w.	dochód	
na	 osobę	 w	 Polsce	 wynosił	 około	 85%	 poziomu	 Eu-
ropy	Zachodniej.	Obecnie	ten	poziom	szacuje	się	na	
ok.	 40%.	 Nie	 ma	 absolutnie	 pewnych	 gwarancji,	 że	
różnice	te	zostaną	przezwyciężone	w	wyniku	kapitali-
stycznej	transformacji	ustrojowej.	Przykład	integracji	
byłej	NRD	z	RFN	dowodzi,	jak	wielkich	nakładów	fi-
nansowych	wymaga	ten	cel	oraz	bardzo	długiego	cza-
su.	Współczesne	polskie	elity	polityczne	nie	powinny	
bazować	na	złudzeniach	wyolbrzymianych	przez	kle-
rykalno-nacjonalistyczną	 prawicę	 o	 bezinteresownej	
pomocy	 Zachodu	 z	 tytułu	 nadzwyczajnych	 zasług	
Polski	dla	tzw.	obalenia	komunizmu.
	 Proces	 kapitalistycznej	 transformacji	 w	 Pol-
sce	 jest	 jednocześnie	 procesem	 modernizacji,	 reali-
zowanym	 w	 czasie	 globalizacji.	 Specyficzną	 cechą	
polskiej	 modernizacji	 doganiającej,	 realizowanej	 w	
warunkach	globalizacji	 jest	to,	że	należy	w	pierwszej	

kolejności	 zlikwidować	 lukę	 rozwojową	 w	 stosunku	
do	wyżej	rozwiniętych	krajów	europejskich,	zrealizo-
wać	zadania	fazy	industrialnej,	które	nigdy	nie	zostały	
zrealizowane,	zwłaszcza	w	rolnictwie.	Po	1989	r.	Pol-
ska	rozwija	się	od	industrialnego	modelu	socjalizmu	
do	postindustrialnego	kapitalizmu,	określonego	przez	
globalizację	 gospodarki	 światowej.	 Ma	 potencjalną	
możliwość	 rozwiązania	 starych	 problemów	 w	 nowy	
sposób.
	 Liberalno-monetarystyczne	 poglądy	 do-
minujące	 wśród	 światowych	 teoretyków	 ekonomii	
oraz	 polityków	 i	 praktyków	 gospodarczych	 wywarły	
przemożny	wpływ	na	przebieg	 	transformacji	w	Pol-
sce.	 Modernizacja	 Polski	 w	 warunkach	 globalizacji	
charakteryzuje	 się	 m.in.	 deficytem	 w	 handlu	 zagra-
nicznym,	 trwałym	bezrobociem	 i	wysoką	stopą	bez-
robocia,	 wysokim	 zadłużeniem	 państwa	 i	 polskich	
producentów,	 wysokoprocentową	 zwłaszcza	 w	 po-
czątkowym	 okresie	 inflacją,	 dużym	 zróżnicowaniem	
dochodów	i	znaczną	skalą	ubóstwa	społecznego,	ogra-
niczeniem	 socjalnych	 funkcji	 państwa,	 załamaniem	
społecznego	budownictwa	mieszkaniowego	i	narasta-
niem	kwestii	mieszkaniowej,	niewielkim	udziałem	w	
przekształceniach	 własnościowych	 tzw.	 prywatyzacji	
pracowniczej,	 przekonaniem	 o	 skuteczności	 „terapii	
szokowej”,	szerokim	otwarciem	rynku	wewnętrznego	
na	 konkurencję	 zewnętrzną.	 Globalizacja	 Polski	 na	
obecnym	etapie	jest	możliwa	tylko	w	ramach	ugrupo-
wania	regionalnego,	jakim	jest	Unia	Europejska	–	bez	
niej	ani	wbrew	niej,	Polska	nie	jest	w	stanie	efektywnie	
rozwiązywać	swoich	problemów.
	 Niezależnie	 od	 tego	 czy	 rozwój	 Europy	 od	
XVI	w.	uznamy	za	początek	 internacjonalizacji,	mo-
dernizacji,	 czy	 globalizacji,	 ciekawym	 jest	 problem	
przystosowywania	się	polskiej	elity	politycznej	i	spo-
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łecznej	do	rozwoju	wyprzedzającego	w	innych	krajach.	
Polska	szlachta	nie	wybrała	rozwoju	doganiającego	na	
drodze	 kapitalizmu,	 lecz	 dostosowawczy	 do	 proce-
sów	na	Zachodzie	i	ekspansję	na	Wschód.	Tworzone	
różnymi	metodami	folwarki	szlacheckie	odpowiadały	
doraźnym	interesom	szlachty	jako	stanu	społecznego,	
ale	z	pewnością	nie	odpowiadały	dalekosiężnym	inte-
resom	całej	gospodarki	polskiej	 i	pozycji	politycznej	
Polski	 w	 Europie.	 Szlachta	 była	 świadoma	 realizacji	
swoich	 partykularnych	 interesów,	 co	 potwierdza	 jej	
ciągła	walka	o	nowe	przywileje.	Ignorowanie	aspiracji	
mieszczaństwa	i	przypisanie	chłopstwa	do	ziemi,	tak-
że	na	Kresach	Wschodnich,	było	racjonalne	z	punktu	
widzenia	jej	stanowych	interesów	–	ale	z	punktu	wi-
dzenia	 późniejszej	 historii	 okazało	 się	 błędem.	 Eli-
ta	 szlachecka	 w	 ten	 sposób	 przystosowywała	 się,	 co	
prawda,	do	światowej	gospodarki	kosztem	większości	
społeczeństwa,	ale	zahamowała	na	długie	lata	rozwój	
kapitalistycznej	 gospodarki	 rynkowej.	 Szlachta	 dała	
przykład	 utrzymania	 swojej	 uprzywilejowanej	 pozy-
cji	poprzez	znalezienie	niszy	gospodarczej	w	rozwoju	
dostosowawczym	i	obciążenie	kosztami	klasy	najsłab-
szej,	bez	wprowadzania	rozwiązań	postępowych.
	 Podobną	postawę	do	polskiej	 szlachty	zajęło	
w	 późniejszym	 okresie	 wielu	 dyktatorów	 i	 kompra-
dorskiej	burżuazji,	skazując	swoje	kraje	na	peryferyjny	
rozwój,	na	pozostawanie	w	roli	surowcowego	zaplecza	
wysoko	 rozwiniętych	 gospodarek	 kapitalistycznych	 i	
stosowanie	przebrzmiałych	rozwiązań	politycznych.
Wtedy,	gdy	w	Polsce	szlachta	rozwijała	gospodarkę	fol-
warczno-pańszczyźnianą,	 w	 Indiach	 doszło	 pomimo	
rozwoju	 rewolucji	 przemysłowej	 w	 metropolitarnej	
Anglii,	 do	 dezindustrializacji.	 Jeszcze	 w	 XVI	 w.	 lek-
kie	tkaniny	bawełniane	stanowiły	60-70%	indyjskiego	
eksportu.	Po	wynalezieniu	maszyn	przędzalniczych	i	
tkackich,	 350	 razy	 wydajniejszych	 od	 indyjskich	 ro-
botników,	Indie	stały	się	importerem	tkanin	z	Anglii.	
„Rezultatem	 był	 prawie	 całkowity	 zanik	 indyjskiego	
przemysłu	 bawełnianego	 w	 ciągu	 niecałego	 stulecia.	
Proces	 dezindustrializacji	 odnajdujemy	 w	 wielu	 in-
nych	koloniach;	obok	skrajnej	specjalizacji	w	zakresie	

upraw	 przemysłowych,	 stanowił	 on	 przejaw	 zmian,	
które	 imperializm	narzucił	koloniom,	zarówno	daw-
nym,	 jak	 i	 nowym”1.	 Indyjscy	 radżowie	 dostosowali	
się	do	wymogów	angielskich	kolonizatorów.	Sami	żyli	
w	przepychu,	skazując	miliony	na	nędzną	wegetację.
Wielcy	właściciele	ziemscy	w	południowych	stanach	
USA,	 w	 ramach	 rozwoju	 dostosowawczego,	 utrzy-
mywali	niewolnictwo	jeszcze	w	drugiej	połowie	XIX	
w.	 chociaż	 Europa	 już	 dawno	 z	 niego	 zrezygnowała.	
Wymagało	 tego	 jednak	dostosowanie	 rozwoju	części	
rolnictwa	USA	do	prężnie	rozwijającego	się	przemy-
słu	Anglii.
	 W	 okresie	 realnego	 socjalizmu	 uprzywile-
jowana	 warstwa	 zarządzająca	 przestała	 być	 zaintere-
sowana	 wzrostem	 społecznej	 wydajności	 pracy,	 wal-
czyła	o	nowe	przywileje	i	ograniczała	demokratyczne	
aspiracje	 pracującej	 większości	 społeczeństwa,	 w	 re-
zultacie	 czego	 w	 obawie	 o	 swoją	 pozycję	 pokojowo	
oddała	władzę	polityczną	na	przełomie	lat	1989/1990	
z	nadzieją,	że	zachowa	przywileje	w	nowych	warun-
kach	 ustrojowych,	 z	 którymi	 czuła	 się	 emocjonalnie	
związana.	Przesłanki	transformacji	ustrojowej	w	Pol-
sce	nie	mogły	zatem	pojawić	się	z	dnia	na	dzień,	ale	
dojrzewały	jeszcze	w	warunkach	realnego	socjalizmu:	
„za	Gierka	doszło	do	bardzo	ważnych	zmian	ustrojo-
wych,	 zresztą	 utrzymanych	 w	 tym	 samym	 duchu	 co	
reformy	jego	poprzednika,	Gomułki.	Tak	jak	w	przy-
padku	 Gomułki,	 reformy	 Gierka	 dokonały	 dalszej	
erozji	 systemu	 komunistycznego.	 Nawet	 jeśli	 oficjal-
nie	 głoszono,	 że	 wprowadzane	 przez	 partię	 reformy	
mają	służyć	utrwalaniu	scentralizowanego	porządku,	
prowadziły	one	do	systematycznego	odchodzenia	od		
komunizmu”2.	Przemiany	wewnętrzne	miały	wsparcie	
w	postaci	odpowiedniej	polityki	zagranicznej.	Dlatego	
„za	posunięciami	Gierka	kryła	się	chęć	powiększenia	
niezależności	od	Związku	Radzieckiego.	Tak	jak	nikt	
w	 kierownictwie	 partii	 nie	 starał	 się	 obalić	 komuni-

1	 Marc	Ferro,	Historia	kolonizacji,	Warszawa	1997,	s.	29.

2	 Kazimierz	Z.	Poznański,	Obłęd	reform.	Wyprzedaż	Polski,	

Warszawa	2001,	s.	89-90.
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zmu,	nikt	na	serio	nie	rozważał	oderwania	od	Związ-
ku	Radzieckiego.	Zainteresowana	władzą,	ekipa	ta	po-
stanowiła	tylko	poszerzyć	pole	swego	działania	przez	
zachodnie	kontakty,	zwłaszcza	z	Europą,	gdzie	ranga	
komunistycznej	Polski	podniosła	się	niezwykle”3.	Eki-
pa	Gierka	zdecydowała	się	na	posunięcia,	które,	nawet	
z	punktu	widzenia	oficjalnie	głoszonej	ideologii,	były	
„krokiem	wstecz”.	Pod	koniec	 lat	80-tych	XX	w.	eki-
pie	Jaruzelskiego,	przy	świadomości,	że	popierana	jest	
przez	mniejszość	 społeczeństwa,	przypadła	 już	 tylko	
rola	grabarza	realnego	socjalizmu	w	Polsce.
	 Dziesięć	 lat	 po	 rozpoczęciu	 transformacji	
ustrojowej	 Jaruzelski	 pisał,	 że	 po	 obaleniu	 socjali-
zmu	 „gospodarcza	 droga,	 jaką	 obecnie	 idzie	 Polska,	
jest	 ogólnie	 słuszna	 i	 racjonalna”4,	 że	 część	 kadr	 dla	
gospodarki	kapitalistycznej	przygotowano	za	jego	pa-
nowania5,	że	dumny	jest	z	 tego,	 iż	na	gruzach	PZPR	
nie	powstał	„odłam,	struktura	konserwatywna”6,	co	w	
jego	 jezuickim	języku	oznacza,	że	zapobiegł	powsta-
niu	rewolucyjnej	partii	komunistycznej,	która	byłaby	
w	 stanie	 przeciwstawić	 się	 kapitalistycznej	 transfor-
macji	 ustrojowej	 lub	 chociaż	 tylko	 pociągnąć	 go	 do	
odpowiedzialności	za	„renegactwo”.	Przez	cały	okres	
swego	panowania	W.	Jaruzelski	walczył	z	groźbą	po-
wstania	takiej	rewolucyjnej	partii	–	i	cel	ten	osiągnął.	
Uprzywilejowana	 warstwa	 zarządzająca,	 której	 Jaru-
zelski	 był	 reprezentantem,	 w	 początkach	 PRL-u	 wy-
brała	dostosowawczy	rozwój	polityczny.	Dało	to	także	
wymierne	korzyści	ekonomiczne	i	awans	cywilizacyj-
ny	milionów.	Gdy	na	 tej	drodze	nie	można	było	 już	
osiągnąć	 istotnego	 postępu	 gospodarczego,	 ani	 no-
wych	przywilejów,	powstały	problemy	i	sprzeczności.
	 W.	Baka,	współtwórca	 reformy	gospodarczej	
w	ekipie	Jaruzelskiego,	ponad	10	lat	po	upadku	real-

3	 Tamże,	s.	91.

4	 Wojciech	Jaruzelski,	Obrachunki	z	przeszłością,	[w:]	Polska	

pod	rządami	PZPR.	Praca	zbiorowa	pod	red.	Mieczysława	

Rakowskiego,	Warszawa	2000,	s.	493.

5	 Tamże,	s.	490-491.

6	 Tamże,	s.	480.

nego	 socjalizmu	 potwierdza,	 że	 ekipa	 ta	 doskonale	
zdawała	sobie	sprawę	z	antysocjalistycznego	charakte-
ru	wcielanej	wówczas	reformy	gospodarczej.	Jej	reali-
zacja	nie	została	przerwana	nawet	po	wprowadzeniu	
stanu	 wojennego,	 a	 26	 lutego	 1982	 r.	 sejm	 uchwalił	
pakiet	 8	 ustaw,	 uzgodnionych	 wcześniej	 z	 „Solidar-
nością”.	W.	Baka	stwierdza	otwarcie:	„Jak	by	bowiem	
niewiarygodnie	 to	 brzmiało,	 największym	 sojuszni-
kiem	nurtu	reformatorskiego	w	układzie	władzy	była	
»Solidarność«”7.	Dalej	zaś	W.	Baka	pisze,	że	 jeśli	nie	
doszło	 do	 zaprzestania	 antysocjalistycznej	 reformy	
gospodarczej,	 to	 „przede	 wszystkim	 ze	 względu	 na	
duże	 zaangażowanie	 się	 w	 jej	 realizację	 Wojciecha	
Jaruzelskiego,	 pełniącego	 wówczas	 funkcję	 premiera	
oraz	 szefa	 partii”8.	 Potwierdza	 tym	 samym	 fakt	 doj-
rzewania	 kapitalistycznej	 transformacji	 ustrojowej	 w	
warunkach	realnego	socjalizmu.
	 Do	legitymizacji	kapitalistycznej	transforma-
cji	 po	 1989	 r.	 wykorzystano	 idee	 społeczeństwa	 do-
brobytu,	 masowej	 konsumpcji	 i	 socjalnego	 państwa	
prawa.	 Postsocjalistyczna	 uprzywilejowana	 warstwa	
zarządzająca	 wspólnie	 ze	 swoimi	 formalnymi	 prze-
ciwnikami	politycznymi	uwłaszczyła	się	na	prywaty-
zowanym	 majątku	 państwowym.	 Prywatyzację	 pro-
wadzono	konsekwentnie	przy	dużym	udziale	kapitału	
międzynarodowego,	kierując	się	przekonaniem	o	pro-
wincjonalności,	zaściankowości	i	słabości	rodzimego	
kapitału.	 Wszelkie	 niepowodzenia	 w	 transformacji	
usprawiedliwiano	 odstępstwami	 od	 neoliberalnego	
kursu	i	niedostateczną	prywatyzacją.	Transformację	w	
Polsce	prowadzano	przy	pełnej	świadomości	wpływu	
stosunków	międzynarodowych	na	wewnętrzne.	Zna-
lazło	 to	 odbicie	 w	 Konstytucji	 z	 1997	 r.,	 podpisanej	
przez	wywodzącego	 się	 z	b.	PZPR	 i	SLD	prezydenta	
Aleksandra	Kwaśniewskiego.
	 Np.	 w	 Konstytucji	 Rzeczpospolitej  uchwalo-
nej	 2  kwietnia	 1997	 r.	 przez	 Zgromadzenie	 Narodo-

7	 Władysław	Baka,	Reformy	gospodarcze	w	latach	80.,	[w:]	

Polska	pod	rządami	PZPR,	jw.,	s.	385.

8	 Tamże,	s.	386.
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we,	aż	w 16	artykułach	(co	piętnasty	artykuł)	porusza	
się	kwestie	prawa	międzynarodowego,	zawiera	normy	
regulujące	obligi	z tego	prawa	płynące	dla	prawa	kra-
jowego.	Zgodnie	z	duchem	obecnych	czasów,	nadana	
zatem	została	duża	ranga	dla	prawa	międzynarodowe-
go.	Pięć	artykułów	w całości	stanowi	o	zasadach	i	spo-
sobach	funkcjonowania	tego	prawa	wewnątrz	państwa	
polskiego	w	procesie	burzliwej	integracji	w	skali	świa-
towej	i	regionalnej.	Art.	91	stanowi	o	pierwszeństwie	
ratyfikowanych	w ustawie	umów	międzynarodowych	
przed	krajowymi	ustawami	i rozporządzeniami,	uzna-
je	te	umowy	za	część	wewnętrznego	porządku	praw-
nego	 i  nadaje	 im	 moc	 „bezpośredniego	 stosowania”.	
Dotyczy	to	również	praw	stanowionych	przez	organi-
zacje	międzynarodowe,	gdy	Rzeczpospolita	w drodze	
ratyfikowanej	 umowy	 stała	 się	 ich	 członkiem.	 Zbiór	
przepisów	 o  miejscu	 prawa	 międzynarodowego,	 po-
ciąga	za	sobą	pewne	ograniczenie	ustawodawczej	roli	
parlamentu,	 a  wzmocnienie	 prawodawczej	 funkcji	
władzy	wykonawczej	–	rządu	i	prezydenta.	W	ten	spo-
sób	polska	„klasa	polityczna”	stworzyła	sobie	warunki	
prawne	do	zabezpieczenia	się	przed	buntem	własne-
go	narodu	i	wszelką	pomoc	międzynarodową	w	jego	
stłumieniu.
	 Już	pod	koniec	2003	r.	było	w	Polsce	15 371	
(ok.	 15	 %)	 podmiotów	 z	 kapitałem	 zagranicznym,	
prowadzących	działalność	gospodarczą	(bez	instytucji	
ubezpieczeniowych	i	banków).	Na	spółki	z	kapitałem	
zagranicznym	 przypadało	 już	 38,8%	 przychodów	 z	
całokształtu	 działalności	 wszystkich	 badanych	 pod-
miotów	i	ponad	66%	ich	przychodów	z	eksportu.	„We-
dług	 stanu	 na	 koniec	 2004	 r.,	 pod	 kontrolą	 kapitału	
zagranicznego	znajdowały	się	44	spośród	57	banków	
komercyjnych	 prowadzących	 działalność	 operacyjną	
oraz	 48	 z	 71	 krajowych	 towarzystw	 ubezpieczenio-
wych.	Udział	kapitału	zagranicznego	w	kapitale	zakła-
dowym	wynosił	60,1%	w	sektorze	bankowym	i	72,1%	
w	 sektorze	 ubezpieczeniowym,	 w	 porównaniu	 z	 po-
przednim	 rokiem	 zmniejszył	 się	 nieznacznie	 w	 obu	

sektorach”9.	 Zapewniło	 to	 wystarczające	 warunki	 do	
kontroli	 bankowej	 polskiej	 gospodarki	 i	 towarzystw	
ubezpieczeniowych.
	 Chociaż	 na	 terenie	 Polski	 nie	 usadowiła	 się	
żadna	 z	 czołowych	 transnarodowych	 korporacji,	 to	
jednak	 procesy	 zachodzące	 w	 Polsce	 są	 podobne	 do	
innych	 globalizowanych	 rejonów	 świata.	 Podsumo-
wując	 10	 lat	 transformacji	 w	 Polsce	 Kazimierz	 Po-
znański	 zastanawiał	 się	 czy	nie	była	 to	„nowa	droga	
do	 poddaństwa”,	 zwłaszcza,	 że	 istotą	 transformacji	
była	prywatyzacja	i	wykup	majątku	produkcyjnego	za	
cenę	znacznie	poniżej	jego	wartości	i		przejęcie	środ-
ków	 masowego	 przekazu	 przez	 kapitał	 zagraniczny:	
„po	utracie	tytułu	własności	do	większości	zasobów	–	
podcięta	została	baza	wolności	tak	dla	rządzących	jak	
i	rządzonych.	Nie	chodzi	więc	tylko	o	to,	że	mamy	do	
czynienia	z	inną	drogą	do	poddaństwa.	W	grę	wcho-
dzi	bowiem	droga	do	większego	poddaństwa,	co	na-
daje	zupełnie	inny	wymiar	klęsce	reform”10.	Te	stosun-
ki	ekonomiczne	mają	swoje	odbicie	w	życiu	politycz-
nym,	a	nawet	codziennej	moralności.	Elity	polityczne	
przybierają	kompradorski	charakter.
	 Polskie	elity	polityczne,	zdając	sobie	sprawę	z	
uzależnienia	 od	 kapitału	 i	 rynku	 zachodnioeuropej-
skiego,	 lansują	 od	 lat	 dla	 przeciwwagi,	 a	 trochę	 dla	
szantażu	 Unii	 Europejskiej,	 ściślejszy	 sojusz	 z	 USA	
oraz	 próbują	 przedstawić	 Polskę	 jako	 państwo	 wio-
dące	w	regionie,	zwłaszcza	w	odniesieniu	do	Ukrainy,	
Litwy,	Łotwy	 i	Estonii,	gdyż	Czechy,	Węgry	 i	Bułga-
ria	prowadzą	bardziej	samodzielną	politykę.	Sytuację	
tę	 szczególnie	 wyraźnie	 próbowała	 zdystansować	 na	
swoją	 korzyść	 partia	 Prawo	 i	 Sprawiedliwość,	 która	
wykorzystała	 nacjonalizm,	 rusofobię	 i	 klerykalizm,	
mówiła	o	konieczności	obrony	polskich	wartości	i	in-

9	 Piętnasty	roczny	raport	IKCHZ,	Inwestycje	zagraniczne	w	

Polsce,	redakcja	naukowa	i	koordynacja:	Janusz	Chojna,	Instytut	

Badań	Rynku,	Konsumpcji	i	Koniunktur,	http://ibrkk.pl/?id=210,	

20.12.2007.

10	 Kazimierz	Z.	Poznański,	Obłęd	reform.	Wyprzedaż	Polski,	

jw.,	s.	15.
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teresów	 narodowych,	 oraz	 demagogicznie	 apelowała	
do	wszystkich	przegranych	w	procesie	transformacji.	
Partia	Prawo	i	Sprawiedliwość	stała	się	typową	partią	
władzy	 (lub	chorą	na	władzę).	Przy	pomocy	„teczek	
i	 materiałów	 operacyjnych”	 dawnych	 służb	 specjal-
nych	 PRL,	 podsłuchów	 i	 systemu	 strachu	 politycz-
nego	 starała	 się	 wyeliminować	 z	 życia	 politycznego	
i	 gospodarczego	 kadry	 (i	 zająć	 ich	 miejsce)	 mające	
doświadczenie	 w	 dotychczasowej	 transformacji	 pod	
pretekstem,	 że	 jako	 związane	 z	 komunistycznymi	
służbami	specjalnymi,	nie	mają	moralnego	prawa	do	
zajmowania	stanowisk	politycznych	i	gospodarczych.	
Polityka	 PiS-u	 doprowadziła	 do	 jeszcze	 większej	 za-
leżności	 od	 USA,	 rozszerzenia	 obecności	 wojskowej	
w	 Afganistanie,	 podjęcia	 rozmów	 na	 temat	 budowy	
amerykańskiej	 tarczy	 antyrakietowej	 w	 Polsce,	 czy	
blokowania	 rozmów	 w	 sprawie	 przyjęcia	 Rosji	 do	
państw	 OECD.	 Rachuby	 te	 były	 błędne,	 gdyż	 USA	
prowadzą	 politykę	 globalną,	 a	 Polska	 nie	 jest	 w	 niej	
strategicznym	 partnerem	 ekonomicznym	 w	 stosun-
ku	 do	 Unii	 Europejskiej11,	 co	 najwyżej	 traktują	 Pol-
skę	 jako	bliżej	nieokreślony	element	gry	wobec	Unii	
Europejskiej	 lub	 środek	 destabilizujący	 w	 Europie	
Wschodniej	przed	ewentualnym	konfliktem	z	Rosją,	
którego	 prawdopodobieństwo	 wybuchu	 wydaje	 się,	
że	 zmalało	 po	 wyborze	 prezydentem	 USA	 Baraka	
Obamy.	Polska	pod	rządami	PiS	zyskała	sobie,	wśród	
niektórych	 polityków	 Unii	 Europejskiej,	 opinię	 „ko-
nia	 trojańskiego”	 USA.	 Nic	 więc	 dziwnego,	 że	 Rosja	

11	 Udział	kapitału	pochodzącego	z	USA	w	kapitale	

zagranicznym	przedsiębiorstw	w	2005	r.	w	Polsce	wynosił	5,9%.	

Jest	to	wielkość	wręcz	symboliczna	jeśli	weźmiemy	pod	uwagę,	

że	niewielka	Belgia	miała	5,4%,	a	Dania	3,5%,	Niderlandy	29,3%,	

Francja	12,6%,	Niemcy	16,3%.	Rocznik	Statystyczny	2006,	

s.583.	W	kapitale	zagranicznym	banków,	kapitał	pochodzący	z	

USA	miał	w	2005	r.	5,1%	funduszów	podstawowych,	a	kapitał	

pochodzący	z	Niemiec	8,7%.	Tamże,	s.674.	Z	kolei	w	kapitale	

zagranicznym	zakładów	ubezpieczeń,	kapitał	pochodzący	z	

USA	miał	udziału	5,6%,	podczas	gdy	Dania	miała	6,8%,	Niemcy	

36,2%,Niderlandy	11,9%,	a	Wielka	Brytania	5,3%.	Tamże,	s.	616.

mogła	wprowadzić	i	utrzymać,	wbrew	wysiłkom	PiS-
owskiego	rządu,	embargo	na	eksport	polskiego	mięsa,	
i	dla	uniezależnienia	się	od	Polski	 i	Ukrainy	podjęła	
wspólnie	z	innymi	państwami	Unii	Europejskiej	decy-
zję	o	budowie	Gazociągu	Północnego	po	dnie	Morza	
Bałtyckiego	(umowa	Rosja-Niemcy	8.09.2005	r.).	De-
cyzją	tą	położono	kres	wieloletnim	wysiłkom	polskiej	
dyplomacji	na	uczynienie	Polski	pomostem	w	stosun-
kach	Europy	Zachodniej	z	Rosją.	Okazało	się,	że	Rosja	
ma	lepsze	stosunki	z	państwami	Unii	Europejskiej	niż	
Polska.	Unia	Europejska	pokazała,	że	z	uwagi	na	swoje	
ekonomiczne	interesy	nie	jest	zainteresowana	konflik-
tem	z	Rosją,	nie	potrzebuje	przedmurza	 i	nie	będzie	
popierać	awanturnictwa	wobec	niej,	gdyż	nie	chce	się	
znaleźć	w	roli	psa,	którym	wywija	ogon.
	 Gospodarka	 polska	 stała	 się	 częścią	 gospo-
darki	globalnej,	ale	nie	jest	jej	czynnikiem	wiodącym,	
chociaż	polskie	elity	starają	się	pretendować	do	takiej	
roli	w	regionie.	Podobnie	jak	polska	szlachta	nie	stwo-
rzyła	przodującego	ustroju	gospodarczego,	 tak	 też	w	
wyniku	polityki	transformacyjnej	obecnej	klasy	poli-
tycznej	„następuje	nie	tyle	oczekiwana	»europeizacja«	
polskiego	kapitalizmu	ale	jego	swoista	»latynizacja«”12.
	 Wydaje	 się,	 że	 w	 okresie	 polskiej	 transfor-
macji	nie	wykorzystano	wniosków	płynących	z	obec-
ności	 kapitału	 zagranicznego	 w	 Polsce	 w	 20-leciu	
międzywojennym,	 kiedy	 społeczeństwo	 polskie	 było	
wyczulone	 na	 tle	 narodowości	 właścicieli	 kapitału	 i	
przedsiębiorstw.	
	 Kapitał	zagraniczny,	który	napływał	do	Polski	
po	odzyskaniu	niepodległości	w	1918	r.,	z	reguły	nie	
był	przeznaczany	na	budowę	nowych	lub	moderniza-
cję	starych	fabryk	i	zwiększanie	ich	zdolności	produk-
cyjnych.	 Wynikało	 to	 prawdopodobnie	 z	 powodów	
politycznych	 i	 ekonomicznych.	 Po	 pierwsze,	 kapitał	
zachodni	nie	chciał	angażować	się	w	państwie,	które	
uważał	często	za	„sezonowe”	i	skłócone	z	sąsiadami,	a	
po	drugie,	chłonność	polskiego	rynku	była	ograniczo-
na	ze	względu	na	niską	chłonność	rynkową	chłopstwa.	

12	 Kazimierz	Z.	Poznański,	Obłęd	reform,	jw.,	s.	27.
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W	latach	1921-1938	liczba	gospodarstw	o	powierzch-
ni	do	2	do	5	ha	wzrosła	o	36%,	a	gospodarstw	od	5	do	
10	ha	wzrosła	o	34%.	Wystąpił	w	związku	z	tym	spa-
dek	przeciętnej	wielkości	gospodarstwa	chłopskiego,	
co	 prowadziło	 do	 zmniejszenia	 plonów	 i	 dochodów	
chłopstwa,	 a	 zatem	 i	 siły	 nabywczej.	 Dlatego	 kapitał	
zachodni	był	zainteresowany	głównie	w	wykupie	ak-
cji	już	działających	przedsiębiorstw	i	mających	rynek	
zbytu,	a	zatem	zapewniających	zyski.	Osiągane	w	ten	
sposób	 znaczne	 zyski	 nie	 były	 jednak	 reinwestowa-
ne,	jak	w	gospodarkach	wysoko	rozwiniętych	krajów	
Europy	 Zachodniej,	 lecz	 były	 wywożone	 zagranicę.	
Władze	polskie	w	latach	20-tych	XX	w.	żywiły	przeko-
nanie,	że	Polska	powinna	rozwijać	rolnictwo	i	uzupeł-
niające	 je	 przemysły,	 co	 świadczyło	 o	 niedocenianiu	
konieczności	procesów	modernizacyjnych.	
	 Przedwojenny	 rząd	 polski	 mając	 kłopoty	 z	
pozyskiwaniem	 kredytów	 zagranicznych,	 godził	 się	
na	nadzwyczajne	ulgi,	wywożenie	kapitału	zagranicę	
oraz	dawał	przedsiębiorstwa	pod	zastaw.	W	ten	spo-
sób	 część	 przedsiębiorstw	 przejęło	 państwo,	 a	 część,	
wbrew	swoim	niechęciom	do	inwestycji	w	Polsce,	ka-
pitał	zagraniczny.	Powstała	z	pozoru	paradoksalna	sy-
tuacja:	mimo	wycofywania	z	Polski	zysków	od	kapita-
łów	w	okresie	wielkiego	kryzysu,	wzrastała	zależność	
od	niego	polskiej	gospodarki.	„Gdy	w	1929	r.	udział	
kapitałów	 zagranicznych	 w	 kapitałach	 zakładowych	
spółek	 akcyjnych	 w	 Polsce	 (tę	 formę	 prawną	 miały	
niemal	wszystkie	wielkie	przedsiębiorstwa)	szacowa-
no	na	33%,	to	w	1932	r.	wynosił	on	już	43%,	a	w	1935	r.	
44%.	Wzrost	udziałów	zagranicy	notowały	wszystkie	
gałęzie	 przemysłu”13.	 Rola	 kapitału	 zagranicznego	 w	
okresie	międzywojennym	była	mniejsza	niż	obecnie.
	 Jest	 rzeczą	bardzo	znamienną,	że	kapitał	 za-
chodni	 udzielał	 Polsce	 kredytów	 głównie	 w	 wygod-
nych	dla	siebie	dwóch	okresach	historycznych.	Pierw-
szy	 okres	 był	 tuż	 po	 odzyskaniu	 niepodległości,	 gdy	

13	 Zbigniew	Landau,	Jerzy	Tomaszewski,	Gospodarka	Drugiej	

Rzeczypospolitej,	Dzieje	narodu	i	państwa	polskiego	III-63,	

Warszawa	1991,	s.	44.

Polska	prowadziła	wojnę	z	Rosją	Radziecką	i	wówczas	
99%	 kredytów	 miało	 charakter	 towarowy,	 a	 zaled-
wie	1%	gotówkowy.	Kredyty	te	zostały	przeznaczone	
na	 konsumpcję.	 „59%	 zużyto	 na	 aprowizację,	 28	 na	
uzbrojenie,	2%	na	ochronę	zdrowia,	a	tylko	9%	na	po-
trzeby	przemysłu	(pozostałe	2%	przeznaczono	na	inne		
cele)”14.	 Drugim	 okresem,	 kiedy	 chętniej	 udzielano	
Polsce	kredytów,	było	zaostrzenie	stosunków	z	Niem-
cami	i	groźba	wybuchu	2.	wojny	światowej.
	 Był	 to	 typowy	 rozwój	 dostosowawczy,	 przy	
czym	o	wiele	bardziej	realnie	elita	polityczna	patrzyła	
na	motywy	 i	 intencje	kapitału	zachodniego.	Powsta-
je	pytanie:	 jaki	rozwój	wybrała	obecna	polska	„klasa	
polityczna”,	doganiający,	dostosowawczy	czy	tylko	do-
stosowawczy	z	elementami	doganiającego?	Czy	polska	
„klasa	polityczna”	wyzbyła	się	tradycji	polskiej	szlach-
ty,	indyjskich	radżów	i	amerykańskich	plantatorów	do	
traktowania	 pracującej	 większości	 własnego	 narodu	
jako	źródła	swojej	megalomanii?

Globalizacja a partykularyzm i separatyzm

	 Globalizacja	 miała	 uczynić	 świat	 jedną	 glo-
balną	wioską,	a	 człowieka	obywatelem	świata.	Z	ko-
lei	 według	 innej	 koncepcji	 powstało	 wszechpotężne	
Imperium,	jako	nowy	ład	o	strukturze	sieciowej,	po-
zbawiony	 zwartego	 centrum	 władzy,	 niezależny	 od	
dotychczasowych	 granic	 państwowo-narodowych.	
Wbrew	 tym	prognozom	separatyzm	narodowy	 i	na-
rodowościowy	ma	się	dobrze	i	stał	się	niejako	drugą	
stroną	liberalnej	globalizacji.
	 Źródeł	 współczesnego	 separatyzmu	 można	
szukać	w	globalizacji,	która	niesie	z	sobą	m.in.:	uni-
fikację	produkcji,	konsumpcji	i	kultury	oraz	przekazu	
telewizyjnego	 i	 filmowego;	 okcydentalizację;	 narzu-
canie	 języków	 lokalnym	narodom	i	narodowościom;	
zmiany	 struktury	 społecznej;	 szybką	 degradację	 lub	

14	 Zbigniew	Landau,	Jerzy	Tomaszewski,	Druga	

Rzeczpospolita.	Gospodarka		-	Społeczeństwo	-	Miejsce	w	

świecie	(sporne	problemy	badań),	Warszawa	1977,	s.	346.
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niewyjaśniony	 awans	 wielu	 grup	 społecznych;	 szyb-
kie	 przekształcenia	 własnościowe;	 wyrzucanie	 poza	
nawias	 społeczny	 wielu	 nie	 zintegrowanych	 z	 syste-
mem	globalnym	środowisk;	rozwój	ponadnarodowej	
i	ponadlokalnej	biurokracji;	utratę	punktów	orienta-
cyjnych	 w	 systemie	 wartości;	 poszerzenie	 dystansu	
pomiędzy	Centrum	a	peryferiami;	bankructwo	deko-
lonizacji;	zmiany	cen	i	stóp	procentowych	wywołane	
odległymi	faktami	ekonomicznymi;	łamanie	przemo-
cą	zwyczajów	międzynarodowych.	Odpowiedzią	czę-
ści	społeczeństw	na	te	przemiany	związane	z	globali-
zacją	 jest	 m.in.:	 rozwój	 poczucia	 otoczenia	 poszcze-
gólnych	państw	i	narodów	przez	wrogów,	którzy	tylko	
dybią	na	ich	pomyślność	i	egzystencję;	odradzanie	się	
tradycyjnych	 konfliktów	 terytorialnych;	 rozbudzanie	
dążeń	do	separatyzmu	i	regionalizmu	oraz	buntu;	roz-
wój	ruchów	ekologicznych,	które	nie	chcą	być	ani	po-
lityczne,	ani	lewicowe,	ani	prawicowe;	odradzanie	się	
mistycyzmu,	powroty	do	 religii	 i	 	nastanie	mody	na	
odległe	religie,	na	egzotyczne	filozofie	zgodne	z	„na-
turą”;	uciekanie	młodego	pokolenia	w	narkotyki,	któ-
re	zastępuje	ucieczkę	 starszego	pokolenia	w	alkohol.	
Rozwijające	się	ruchy	odśrodkowe	są	odpowiedzią	na	
zagrożenia	ze	strony	świata	zewnętrznego,	jakie	zawi-
sły	nad	poszczególnymi	państwami	i	społecznościami	
lokalnymi,	a	istniejące	sprzeczności	i	frustracje	często	
znajdują	swoje	ujście	podczas	brutalnych	zajść	na	sta-
dionach	lub	po	meczach	piłkarskich.
	 Zwolennicy	 globalizacji	 twierdzą,	 że	 prze-
szkodą	 w	 ustanowieniu	 nowego	 globalnego	 ładu	 są	
państwa	narodowe,	których	suwerenność	należy	ogra-
niczyć.	 Zjawisko	 to	 nie	 jest	 jednak	 jednoznaczne	 w	
ocenie,	gdyż	w	latach	90-tych	XX	w.	powstały	23	nowe	
państwa,	a	wiele	podległych	narodów	nadal	dobija	się	
swojej	niepodległości.	Z	kolei	przeciwnicy	globalizacji	
uważają,	 że	 państwa	 narodowe	 nie	 dość	 energicznie	
przeciwstawiają	 się	 transnarodowym	 korporacjom	
i	 ich	 polityce,	 że	 tylko	 naturalne	 i	 silne	 zbiorowości	
lokalne	 wierne	 tradycjom	 zdołają	 pokonać	 rosnące	
zagrożenia.	 Ożywa	 separatyzm	 narodowościowy	 w	
krajach	uważanych	dotąd	za	jednolite.	Niektóre	sepa-

ratyzmy	mają	mniejsze	lub	większe	swoje	historyczne	
i	społeczne	uzasadnienie,	a	niektóre	sprawiają	wraże-
nie	 bardziej	 tworów	 medialnych	 niż	 rzeczywistych,	
gdyż	nie	stoją	za	nimi	żadne	historyczne	mniejszości	
narodowe	czy	narodowościowe.
	 Zdaniem	Habermasa	powstanie	państw	naro-
dowych	związane	było	z	rozpadem	społeczeństw	sta-
nowych,	kiedy	dokonywała	się	transformacja	„narodu	
szlacheckiego”	w	„naród	ludowy”.	Od	czasu	Rewolu-
cji	Francuskiej	1789	r.	uzyskanie	praw	obywatelskich	
nałożyło	na	obywateli	obowiązek	służby	wojskowej	 i	
ryzykowania	 życia	 dla	 całej	 wspólnoty.	 Służba	 woj-
skowa	(także	kobiet	w	późniejszym	okresie)	stała	się	
drugą	stroną	praw	obywatelskich.	Gotowości	do	walki	
i	śmierci	za	ojczyznę	miała	dowodzić	zarówno	patrio-
tyzmu,	 jak	 i	 przekonań	 republikańskich.	 W	 świado-
mości	społecznej	„kamienie	milowe	walki	o	wolność	
republikańską	łączą	się	z	symboliką	śmierci	upamięt-
niającą	poległych	na	polu	chwały”15.
	 Ukształtowanie	 się	 współczesnych	 narodów	
wymagało,	przezwyciężania	starych	więzi	partykular-
nych	i	regionalnych.	Poprzez	przynależność	do	„naro-
du”	powstała	więź	solidarności	między	osobami,	które	
zaczynały	 być	 postrzegane	 jako	 sobie	 obce.	 Ukształ-
towanie	 się	 państwa	 narodowego	 w	 nowy	 sposób	
legitymizowało	 państwo	 jako	 instytucję	 panowania	
klasowego.	 Ta	 nowa	 legitymizacja	 była	 niezbędna	 w	
związku	z	tym,	że	wraz	z	rozwojem	pluralizmu	świa-
topoglądowego,	panowanie	polityczne	zostało	pozba-
wione	podstawy	religijnej	i	„boskiego	namaszczenia”.	
Ponadto,	 procesy	 związane	 z	 rozwojem	 gospodarki	
rynkowej	 nasiliły	 ruchliwość	 społeczną	 i	 przyśpie-
szyły	wyzwolenie	się	jednostek	spod	panowania	więzi	
stanowych.	Prawa	poddanego	zmieniły	się	w	liberalne	
i	polityczne	prawa	obywatelskie.	Do	zastąpienia	roz-
padających	 się	 więzi	 stanowych	 konieczna	 była	 idea	
dająca	możliwość	mobilizacji	ludu	mocniej	niż	prawa	

15	 Jürgen	Habermas,	Uwzględniając	innego.	Studia	do	teorii	

politycznej,	Wydawnictwo	Naukowe	PWN,	Warszawa	2009,	s.	

122.
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człowieka	–	suwerenność	narodu.	Idea	narodu	i	ducha	
narodu	stała	się	formą	tożsamości	zbiorowej,	dostar-
czając	„prawnie	ukonstytuowanej	formie	państwowej	
substratu	kulturowego”	(s.	120).	Obywatelstwo	zostało	
„podwójnie	zakodowane”:	z	jednej	strony	–	przez	pra-
wa	obywatelskie,	a	z	drugiej	–	zdefiniowane	jako	kul-
turowa	przynależność	do	narodu.	„Bez	tej	kulturowej	
interpretacji	 praw	 obywatelskich	 (staatsbürgerliche	
Rechte)	państwo	narodowe	w	fazie	swego	powstawa-
nia	nie	znalazłoby	dość	siły,	by	przez	zaprowadzenie	
demokratycznego	 obywatelstwa	 stworzyć	 jednocze-
śnie	nową,	bardziej	abstrakcyjną	płaszczyznę	integra-
cji	społecznej”	(s.	120).
	 Ten	kto	zdobywa	tożsamość	w	wyniku	wojen	
zewnętrznych	 i	 wojen	 domowych,	 zdobywa	 możli-
wość	określania	granic	wspólnoty	narodowej.	Nacjo-
nalizm	określa	granice	w	specyficzny	sposób.	”Nawet	
jeśli	 świadomość	 narodowa	 sama	 jest	 artefaktem,	
projektuje	ona	wyobrażoną	wielkość	w	postaci	naro-
du	 jako	 coś	 wyrosłego	 naturalnie,	 co	 w	 przeciwień-
stwie	 do	 sztucznego	 porządku	 prawa	 pozytywnego	
i	 konstrukcji	 państwa	 konstytucyjnego	 rozumie	 się	
samo	 przez	 się”	 (s.	 123).	 W	 rzeczywistości	 to	 pań-
stwa	były	silnym	czynnikiem	narodowotwórczym.	W	
świadomości	 późniejszych	 pokoleń	 nastąpiło	 jednak	
odwrócenie	kolejności	tego	procesu	i	wszelkie	ruchy	
społeczne	ubrane	w	narodowy,	narodowościowy	czy	
kulturowy	 kostium,	 wydają	 się	 bardziej	 pierwotne	 i	
ważniejsze	 od	 ruchów	 ogólnopaństwowych.	 Dlate-
go	 Habermas	 dodaje,	 że	 „Właśnie	 sztuczność	 mitów	
narodowych,	 zarówno	 w	 obróbce	 naukowej,	 jak	 i	 w	
wersji	propagandowej	czyni	nacjonalizm	z	gruntu	po-
datnym	na	nadużycie	przez	elity	polityczne”	(s.	123).
	 Zdaniem	Habermasa	ten	złożony	proces	uni-
wersalistycznego	 przekształcania	 lojalności	 wobec	
wioski,	 rodziny,	kraju	 i	dynastii	nie	obejmował	całej	
ludności	 nawet	 w	 krajach	 wysoko	 rozwiniętych	 do	
początków	XX	w.	Nacjonalizm	jest	więc	stosunkowo	
świeżej	daty	i	jest	różnie	zakorzeniony	w	poszczegól-
nych	regionach	danych	państw.	Nowe	więzi	utrwalały	
się	stopniowo	poprzez	powszechny	obowiązek	służby	

wojskowej,	 w	 czasie	 której	 wyrabiano	 gotowość	 do	
walki	 i	 ofiarności	 przeciwko	 „wrogom	 ojczyzny”.	 W	
sytuacji	 zagrożenia	 solidarność	 obywateli	 ujawniała	
się	jako	jedność	tych,	którzy	ryzykują	życie	dla	narodu	
i	ojczyzny,	co	nie	oznacza,	że	w	poszczególnych	regio-
nach	danych	krajów	nie	było	 jednostek	 i	grup,	które	
takiej	potrzeby	zbyt	mocno	nie	odczuwały.	
	 To	 właśnie	 urzeczywistnienie	 wspólnoty	 na-
rodowej	przyniosło	ze	sobą	możliwość	zaistnienia	re-
publikańskich	praw	wolnościowych,	a	zatem	i,	co	za-
krawa	na	paradoks,	możliwości	demokratycznej	walki	
o	partykularne	interesy.	Po	ukształtowaniu	się	narodu	
i	ujawnieniu	się	jego	sprzeczności	społecznych,	poja-
wia	się	złudzenie,	że	świadomość	narodowa	jest	tylko	
zewnętrzną	formą,	a	istotą	jej	jest	świadomość	regio-
nalna,	co	ma	czesto	swoje	wsparcie	w	zróżnicowanym	
poziomie	 rozwoju	 gospodarczego	 poszczególnych	
krajów.	Świadomość	narodowa	wykuta	w	walce	z	in-
nymi	narodami	„jawi	się	 tylko	 jako	osłona	dla	urze-
czywistnianych	w	sferze	wewnętrznej	indywidualnych	
wolności	obywateli	–	zarówno	wolności	składających	
się	na	prywatną	autonomię	obywateli	społeczeństwa,	
jak	 i	 tych	 składających	 się	 na	 polityczną	 autonomię	
obywateli	państwa”	(s.	136).	Kiedy	jedność	narodowa	
zostaje	 zagrożona	 w	 wyniku	 wewnętrznych	 sprzecz-
ności	klasowych	czy	globalizacji,	niektórym	w	reakcji	
obronnej	 zaczyna	 się	 wręcz	 wydawać,	 że	 patriotyzm	
lokalny	 jest	 zdrowszy	 i	 ważniejszy,	 a	 patriotyzm	 na-
rodowy	 służy	 mu	 tylko	 za	 tło	 świadomości.	 Próbują	
nawoływać	do	tworzenia	wspólnot,	które	są	przeciw-
ne	 wspólnotom	 narodowym	 osłabionym	 przez	 glo-
balizację.	Ich	zdaniem	nacjonalizm	ogólnonarodowy	
dożywa	swoich	ostatnich	dni	i	przestaje	być	konieczny	
dla	rozwoju	republiki	i	demokracji.	Sensem	demokra-
tycznego	rozwoju	społeczeństwa	staje	się	jego	zróżni-
cowanie.	Konstytucja,	ogólnokrajowe	prawo	oraz	tra-
dycje	powstań	i	zwycięstw	w	bitwach	narodowych	nie	
muszą	zatem	być	szanowane.
	 Taka	 geneza	 i	 sposób	 funkcjonowania	 na-
rodu	 sprawia,	 że	 występują	 w	 jego	 łonie	 immanent-
ne	sprzeczności.	Z	jednej	strony,	naród	powstający	z	
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politycznej	woli	obywateli	 jest	 źródłem	 legitymizacji	
demokratycznej	i	dążenia	do	uniwersalizmu	zrzesze-
nia	wszystkich	wolnych	i	równych	obywateli,	zjedno-
czonych	wspólnym	językiem	i	historią.	Ale	z	drugiej	
strony,	 sztuczność	 mitów	 narodowych	 sprawia,	 że	
pojawia	 się	 partykularyzm	 często	 pod	 płaszczykiem	
obrony	„autentycznej”	regionalnej	kultury	czy	„małej”	
ojczyzny.
	 By	 zneutralizować	 wewnętrzne	 konflikty	
klasowe	 rządy	 państw	 narodowych,	 z	 jednej	 strony	
-	inicjują	konflikty	z	innym	narodami	i	tolerują	rasi-
stowskie	 zachowania,	 ale	 z	 drugiej	 strony,	 ponieważ	
integracyjna	 moc	 demokracji	 obywatelskiej	 może	
ujawnić	 się	 tylko	wtedy,	gdy	będzie	można	stworzyć	
warunki	 dla	 rozwoju	 wszystkich	 i	 ich	 egzystencji	 w	
pożądanych	przez	siebie	formach,	bagatelizuje	i	tole-
ruje	ruchy	separatystyczne	i	autonomiczne.	Ze	swych	
prawno-politycznych	kompetencji	wszyscy	obywatele	
mogą	jednak	skorzystać	tylko	pod	warunkiem	niena-
ruszalności	przez	państwo	sfery	prywatnej	 i	prywat-
nej	aktywności.	Lata	po	II	wojnie	światowej	dowiodły	
żywotności	i	korzyści	demokratycznej	wspólnoty	na-
rodowej.	Globalizacja	przyniosła	 jednak	inne	i	nowe	
problemy,	 ale	 nie	 zlikwidowała	 sprzeczności	 pomię-
dzy	nacjonalizmem	a	patriotyzmem,	globalnym	uni-
wersalizmem	a	partykularyzmem.
	 Denacjonalizacja	 gospodarki	 w	 warunkach	
globalizacji	 przy	 dominacji	 neoliberalizmu,	 sprawia,	
że	polityka	narodowa	coraz	bardziej	traci	władzę	nad	
warunkami	produkcji,	w	których	powstają	zyski.	Rzą-
dy	 mają	 coraz	 mniejszy	 wpływ	 na	 przedsiębiorstwa,	
które	 podejmują	 decyzje	 inwestycyjne	 z	 punktu	 wi-
dzenia	 swoich	 globalnych	 interesów.	 Państwa	 naro-
dowe	znalazły	się	w	ślepym	zaułku.	Próbują	ratować	
swą	tożsamość	w	sytuacji,	gdy	globalizacja	pozbawia	
je	 resztek	 władzy.	 Stąd	 też	 same	 państwa	 narodowe	
zaczynają	 wspierać	 ruchy	 regionalne	 i	 kulturę	 lokal-
ną	 w	 nadziei,	 że	 ochronią	 swą	 odmienność	 i	 tożsa-
mość	wobec	zagranicy	oraz	zamaskują	rozrywające	je	
od	 środka	 konflikty	 klasowe.	 Również	 poszczególne	
partie	 polityczne	 (nie	 tylko	 te	 programowo	 narodo-

we,	czy	rządzące)	szukają	sojuszników	wśród	ruchów	
separatystycznych	 w	 nadziei	 na	 zajęcie	 jakiejś	 niszy	
wyborczej	 i	 poprawę	 swoich	 wyników	 w	 wyborach.	
W	 efekcie	 ruch	 separatystyczny	 zaczyna	 odgrywać	
większą	rolę,	niż	to	wynika	z	rzeczywistej	roli	chcącej	
wyodrębnić	się	mniejszości.
	 Globalizacja	 na	 płaszczyźnie	 ekonomicznej	
stwarza	 problemy,	 których	 społeczeństwa	 nie	 są	 w	
stanie	 rozwiązać	 w	 ramach	 państw	 narodowych,	 ani	
ustaleń	 między	 suwerennymi	 państwami.	 Obserwo-
wana	 jest	bowiem	erozja	 suwerenności	państw	 i	do-
tychczasowych	form	demokracji,	a	nowe	ponadnaro-
dowe	skuteczne	struktury	demokratyczne	 jeszcze	się	
nie	 ukształtowały.	 Poszczególne	 środowiska	 próbują	
utrzymać	 lub	 uzyskać	 kontrolę	 nad	 lokalnymi	 środ-
kami	produkcji	i	surowców,	i	to	jest	najbardziej	ogól-
na	 podstawa	 wszelkiego	 partykularyzmu	 i	 walki	 o	
autonomię	w	łonie	poszczególnych	dotychczasowych	
państw	narodowych.	Ponieważ	poszczególne	państwa	
narodowe	nie	są	w	stanie	poradzić	sobie	z	problemami	
socjalnymi	 i	 ekologicznymi	 niesionymi	 przez	 globa-
lizację,	Habermas	stawia	pytanie	o	to,	czy	„przezwy-
ciężenie”	państwa	narodowego	nastąpi	na	drodze	jego	
likwidacji	 czy	 odtworzenia	 na	 wyższym	 poziomie?	
To	z	kolei	rodzi	pytanie	o	przyszły	kształt	demokracji	
oraz	o	nową	definicję	ogółu	tych,	do	których	mają	się	
odnosić	prawa	obywatelskie.	Czy	obywatele,	korzysta-
jąc	ze	swoich	republikańskich	wolności,	nie	są	niejako	
naturalnie	 skazani	 na	 występowanie	 przeciwko	 swe-
mu	własnemu	rządowi?
	 Granice	międzypaństwowe	są	najczęściej	wy-
nikiem	przypadków	zrodzonych	podczas	burzliwych	
konfliktów,	wojen	i	wojen	domowych	-	ten,	kto	zdo-
bywa	 władzę	 określa	 granice	 z	 innymi	 państwami.	
Według	 Habermasa	 republikańskie	 poglądy	 umac-
niają	 przekonanie	 o	 przypadkowości	 wielu	 granic,	 a	
”sięgnięcie	do	organicznie	rozumianego	(gewachsene)	
narodu	 może	 wyposażyć	 granice	 w	 aurę	 udawanej	
substancjalności	 i	 uprawomocnić	 je	 przez	 skonstru-
owane	odniesienia	do	pochodzenia.	Nacjonalizm	wy-
pełnia	normatywną	lukę	odwołując	się	do	tak	zwane-
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go	»prawa«	do	narodowego	samookreślenia”	(s.	145).	
We	 współczesnych	 warunkach	 historycznych	 poza	
narodem	 i	 w	 oderwaniu	 od	 narodu,	 który	 cieszy	 się	
państwową	niepodległością,	nikt	nie	może	w	pełni	ko-
rzystać	ze	swych	praw	obywatelskich.	Prawo	każdego	
narodu	 do	 własnego	 państwa	 jest	 wręcz	 warunkiem	
koniecznym	do	gwarantowania	praw	indywidualnych.	
Z	 jednej	 strony	 -	 „dana	grupa	narodowa	kwalifikuje	
się	do	tego,	by	mieć	prawo	do	narodowego	samookre-
ślenia	właśnie	przez	to,	że	sama	siebie	definiuje	 jako	
jednorodny	naród	i	zarazem	ma	moc	kontrolowania	
owych	 granic	 z	 takich	 przypisanych	 cech”	 (s.	 146).	
Ale	z	drugiej	-	założenie	o	jednorodnym	narodzie	jest	
sprzeczne	z	zasadą	dobrowolności	i	prowadzi	do	nor-
matywnie	niepożądanych	konsekwencji,	„zmusza	do	
represyjnej	 polityki,	 czy	 to	 przymusowej	 asymilacji	
obcych	 elementów,	 czy	 to	 utrzymywania	 narodowej	
czystości	przez	apartheid	i	czystki”	(s.	146),	wysiedle-
nia	i	kontroli	napływu	obcych,	segregacji	i	zakładania	
rezerwatów	 i	 bantustanów.	 Koncepcja	 republikańska	
zakłada,	że	wspólnoty	etniczne	mogą	nadawać	sobie	
demokratyczną	konstytucję	 i	ustanawiać	się	 jako	su-
werenne	państwa	–	wszyscy	walczący	o	autonomię	nie	
muszą	nikogo	pytać	o	zgodę,	jeśli	są	dostatecznie	silni,	
zwarci	i	gotowi	do	poświęceń.	Trzeba	bowiem	pamię-
tać,	 że	 wszystkie	 państwa	 narodowe	 nie	 wyrastają	 i	
nie	kształtują	się	w	sposób	pokojowy	z	osobnych	grup	
etnicznych,	 językowych	 czy	 kulturowych,	 lecz	 „pod-
bijają	sąsiednie	regiony,	plemiona,	subkultury,	wspól-
noty	 językowe	 i	 religijne.	 Nowe	 państwa	 narodowe	
powstają	na	ogół	kosztem	asymilowanych,	uciskanych	
lub	 marginalizowanych	 »pod-ludów«.	 Tworzeniu	
państwa	narodowego	pod	hasłami	etnonanrodowymi	
prawie	zawsze	towarzyszyły	krwawe	rytuały	czystek	i	
zawsze	 jakieś	 nowe	 mniejszości	 poddawano	 nowym	
represjom.	[…]	Dość	często	po	szczęśliwym	wyzwo-
leniu	prześladowani	sami	stawali	się	prześladowcami”	
(s.	 146-147).	 Widzimy,	 że	 demokratyczne	 prawo	 do	
samostanowienia	 może	 zamieniać	 się	 w	 swoje	 prze-
ciwieństwo	–	prawo	do	 represji	wobec	„nowych-ob-
cych”,	którzy	z	narodowej	większości	przekształcili	się	

na	danym	terenie	w	wyniku	transformacji	w	regional-
ną	mniejszość.	Stare	problemy	mogą	więc	wracać	pod	
nowym	sztandarem.
	 Nie	każde	żądanie	samookreślenia	jest	słusz-
ne.	Jak	pisze	Habermas,	„Żądanie	secesji	jest	dopiero	
wtedy	uprawnione,	gdy	centralna	władza	państwowa	
odmawia	 praw	 jakiejś	 części	 ludności,	 skupionej	 na	
jednym	 terytorium;	 wtedy	 żądanie	 inkluzji	 można	
przeprowadzić	 na	 drodze	 wiodącej	 przez	 narodową	
niepodległość”	 (s.	 147).	 Prawa	 do	 secesji	 nie	 moż-
na	uzasadnić	powoływaniem	na	demokrację	 i	prawa	
człowieka,	 ani	 wyrażać	 zgody	 na	 secesję:	 „Dopóki	
mianowicie	wszyscy	obywatele	cieszą	się	tymi	samy-
mi	prawami	 i	nikt	nie	 jest	dyskryminowany,	nie	ma	
normatywnie	przekonywującej	racji	na	rzecz	odłącze-
nia	 się	 od	 istniejącej	 wspólnoty.	 Przy	 tym	 założeniu	
nie	może	być	mianowicie	mowy	o	represji	 i	»obcym	
panowaniu«,	 które	 dawałoby	 mniejszościom	 prawo	
do	 secesji”	 (s.	 147).	 ONZ	 gwarantuje	 wszystkim	 na-
rodom	prawo	do	samostanowienia,	ale	nie	nadaje	po-
jęciu	 narodu	 znaczenia	 etnicznego.	 Nie	 są	 narodem	
poszczególne	osoby,	żyjące	w	rozproszeniu,	tylko	dla-
tego,	że	złożą	samookreślającą	deklarację.	Nie	są	rów-
nież	narodem	ci	mieszańcy	jakiegoś	regionu,	którzy	z	
racji	wyższego	poziomu	jego	rozwoju	gospodarczego,	
manifestują	 i	wyolbrzymiają	 swą	odmienność	kultu-
rową,	gdyż	muszą	wnosić	więcej	środków	do	budżetu	
państwa,	niż	z	niego	dostają.
	 Na	 obecnym	 etapie	 demokratyczne	 państwa	
narodowe	nie	mogą	z	racji	wyznawanych	wartości	siłą	
stłumić	wszelkich	partykularyzmów	i	regionalizmów,	
ale	nie	mogą	też	pozwolić	na	rozkawałkowanie	z	byle	
powodu	narodowej	wspólnoty.
	 Sprawdzianem	z	republikanizmu	i	demokra-
tyzmu	jest	również	stosunek	do	polityki	imigracyjnej.	
Europejskie	 państwa	 wysoko	 rozwinięte,	 wobec	 de-
mograficznego	 kurczenia	 się	 ich	 społeczeństw,	 pro-
wadzą	politykę	imigracyjną	podporządkowaną	swoim	
względom	gospodarczym.	Tymczasem	z	wyznawanej	
neoliberalnej	 ideologii	 i	 gotowości	 do	 obrony	 praw	
człowieka	wynika	obowiązek,	by	nie	ograniczać	kon-
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tyngentów	 imigracyjnych	 do	 potrzeb	 gospodarczych	
kraju	 czy	 regionu	 przyjmującego,	 czyli	 mile	 widzia-
nych	 i	 wykształconych	 fachowców,	 gotowych	 świad-
czyć	pracę	za	połowę	płacy	roboczej.	Chodzi	o	to,	by	
politykę	imigracyjną	prowadzić	w	oparciu	o	kryteria	
akceptowane	przez	wszystkich	zainteresowanych	i	nie	

odwoływać	się	do	potrzeby	obrony	własnej	tożsamo-
ści.

dr Edward Karolczuk – konsultat w RODNiIP „WOM” 
w Rybniku

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. 
• Owoce wykonane z bibułki techniką „plastra miodu”. 
• Kartki z niespodzianką w środku na każdą okazję.

Szczegółowa	oferta	edukacyjna	dostępna	
na	naszej	stronie	www.wom.edu.pl
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Ala,	 uczennica	 pierwsze	 klasy	 gimnazjum,	 od	 po-
czątku	 ma	 ogromne	 trudności	 w	 nauce,	 szczególnie	
z	 matematyki.	 Analizując	 jej	 funkcjonowanie	 w	 śro-
dowisku	 społecznym,	 rodzinnym	 i	 wychowawczym	
pojawiła	 się	 konieczność	 skierowania	 jej	 na	 kolejne	
badanie	pozwalające	określić,	czy	dziecko	ma	dyskal-
kulię,	czy	też	mamy	tu	do	czynienia		z	upośledzeniem	
w	stopniu	lekkim.

Identyfikacja problemu

	 Ala	 to	 dwunastolatka	 średniego	 wzrostu,	 o	
drobnej	budowie	ciała,	jasnych	długich	włosach,	nie-
bieskich	oczach	i	łagodnych	rysach	twarzy.	Ubrana	jest	
skromnie,	czysto	i	modnie.	Jest	bardzo	miłą,	grzeczną,	
przyjazną	i	bardzo	często	uśmiechniętą	dziewczyną.	
W	pierwszych	tygodniach	jej	pobytu	w	szkole	zauwa-
żyłam,	że	utrzymuje	poprawne	kontakty	z	rówieśnika-
mi	i	jest	lubiana	w	klasie.	Na	tle	grupy	jest	nieśmiała,	
choć	nie	zawsze.	Podczas	pracy	zespołowej	zachowu-
je	 postawę	 bierną,	 jednak	 zachęcona	 podejmuje	 się	
różnych	 działań.	 Na	 zajęciach	 z	 całą	 klasą	 z  trudem	
skupia	uwagę.	Sama	niechętnie	wypowiada	 się,	gdyż	
udziela	prawie	zawsze	błędnych	odpowiedzi.	Gdy	się	
jej	coś	tłumaczy,	sprawia	wrażenie,	że	wszystko	wie	i	
rozumie.	Odrabia	z	reguły	wszystkie	prace	domowe,	
często	 jednak	 są	one	wykonane	niepoprawnie.	 Jeżeli	
zdarzy	się,	że	nie	wiedziała,	jak	odrobić	pracę	domo-
wą,	to	informuje	o	tym	nauczyciela.	Zajęłam	się	tym	
problemem,	gdyż	uważałam,	że	uczennica,	oprócz	po-
mocy	pedagoga	szkolnego,	potrzebuje	również	wspar-
cia	z	mojej	strony	–	wychowawcy.	
	 Rozmowa	z	rodzicami	dostarczył	mi	informa-
cji	o środowisku	rodzinnym	i	rozwoju	psychofizycz-
nym	dziecka.	Dziewczynka	wychowywaną	w	rodzinie	
pełnej. Standard	materialny	rodziny	jest	bardzo	dobry	

(obydwoje	rodzice	pracują).	Rodzice	przywiązują	bar-
dzo	dużą	wagę	do	prawidłowego	rozwoju	umysłowego	
i społecznego	dziecka.	Interesują	się	bieżącymi	postę-
pami	córki	w	nauce.	Często	odrabiają	lekcje	z	córką,	
szczególnie	zadania	z	matematyki.
	 Z	 dokumentacji	 medycznej	 wynika,	 że	 stan	
dziecka	 po	 urodzeniu	 był	 dobry	 –	 Ala	 otrzymała	 9	
punktów	w	skali	Agar	(dziecko	było	lekko	podduszo-
ne	 i	 jeden	 dzień	 było	 w	 inkubatorze).	 Wczesny	 roz-
wój	dziecka	nie	budził	niepokoju.	Dziewczynka	była	
dzieckiem	 dość	 spokojnym,	 jej	 rozwój	 funkcji	 ru-
chowych	 był	 prawidłowy;	 nie	 sprawiała	 problemów	
wychowawczych.	 Mówić	 zaczęła	 około	 roku,	 a	 cho-
dzić	około18	miesiąca.	Przechodziła	bez	komplikacji	
typowe	choroby	wieku	dziecięcego.	Szybko	nauczyła	
się	jeździć	na	rowerze.	Rodzice	twierdzili,	że	nie	miała	
urazów,	uczuleń	i	nie	tracił	przytomności.	Ma	dobry	
słuch	i	wzrok.	Ostatnio	często	narzeka	na	ból	głowy,	
rodzice	podają	jej	wtedy	syrop	przeciwbólowy	nuro-
fen	dla	dzieci.
	 Do	żłobka	nie	chodziła	(rodzice	pracowali	na	
zmiany),	do	przedszkola	poszła	w	wieku	3	lat.	Długo	
płakała	 przy	 rozstawaniu	 się	 z	 rodzicami.	 Poza	 tym	
panie	z	przedszkola	nie	miały	uwag	co	do	jej	zachowa-
nia	i	rozwoju.	W	podstawówce	była	badana	po	I	klasie	
z	powodu	braku	koncentracji.	W	klasie	IV,	po	ponow-
nym	badaniu	(w	którym	stwierdzono	utrzymanie	się	
niższych	niż	przeciętnie	możliwości	 intelektualnych)	
otrzymała	 opinię	 w	 sprawie	 dostosowania	 wymagań	
edukacyjnych,.
	 Rodzice	stwierdzą,	że	czytanie	do	II	klasy	szło	
jej	ciężko,	natomiast	pisała	ładnie,	chociaż	od	klasy	IV	
pismo	się	pogorszyło.	W	klasach	I	-	III	bardzo	ciężko	
szła	jej	matematyka,	potem	dołączyły	się	do	tego	trud-
ności	w	innych	przedmiotach.	Średnia	ocen	w	szkole	
podstawowe	wynosiła	3.	

MATEMATyCZNE bEZTALENCIE?
ANALIZA PRZyPADku

W. Oligo
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	 Dziewczynka	 zachowuje	 poprawnie.	 Bardzo	
chętnie	 pomaga	 w	 pracach	 domowych	 (śniadanie,	
sprzątanie	itp.).Bardzo	lubi	ubierać	lalki	i	czesać	włosy,	
chce	być	fryzjerką.	Czyta	gazetki	o	Snoopim	i	Trzech	
Syrenkach.	Lubi	 jazdę	na	rowerze.	W	czasie	wolnym	
ogląda	telewizję,	zwłaszcza	seriale,	np.	„M	jak	miłość”,	
chętnie	gra	na	komputerze	i	ogląda	płytki	z	materia-
łami	z	podręczników	szkolnych.	Czas	lubi	spędzać	w	
domu.	Na	podwórko	wychodził,	ale	nie	mia	rówieśni-
ków	w	swoim	wieku,	więc	bawi	się	z	młodszymi	dzieć-
mi.	W	podstawówce	miała	jedną	koleżankę,	w	gimna-
zjum	też	ma	ulubioną	dziewczynkę	w	klasie.	Ostatnio	
wyraziła,	chęć	udziału	w	zajęciach	zespołu	tanecznego	
wraz	z	nową	koleżanką.
	 Z	 informacji	 matki	 na	 temat	 zachowania	
uczennicy	 wynikała,	 że	 Ala	 jest	 dzieckiem	 nieśmia-
łym	i	spokojnym.	W sytuacjach	trudnych	ma	tenden-
cję	do	wycofywania	 się,	ponieważ	brak	 jej	pewności	
siebie.	Denerwuje	się,	gdy	nie	umie	sobie	dać	rady	w	
nauce.	Wtedy	płacze	lub	zamyka	się	w	sobie.	Rodzice	
poznają,	że	dziewczynka	ma	problem,	po	tym,	że	nie	
chce	 wyjść	 ze	 swojego	 pokoju,	 wyszukuje	 sobie	 róż-
ne	zajęcia	np.	układanie	w	szafce,	staje	się	skryta,	nie	
chce	rozmawiać,	Po	rozpoczęciu	nauki	przez	pierwszy	
miesiąc,	nie	chciała,	aby	rodzice	wiedzieli	o	ocenach	
złych,	 wspominała	 im	 tylko	 o	 dobrych.	 Na	 naukę	 w	
domu	poświęca	dużo	czasu,	około	4	godzin,	szczegól-
nie	dużo	uczy	się	matematyki.	Rodzice	zauważyli,	że	
jak	się	zestresuje	w	szkole,	często	boli	ją	brzuch.	Na-
rzeka	też	często	na	ból	głowy.	Wtedy	dostaje	tabletkę	
i	 jej	przechodzi	 (byli	u	 lekarza	pierwszego	kontaktu,	
który	stwierdził,	że	jest	wszystko	w	porządku).
	 Na	 pytanie,	 co	 było	 powodem	 przyniesienia	
zaraz	na	początku	roku	opinii	w	sprawie	dostosowa-
nia	wymagań	edukacyjnych,	rodzice	odpowiedzieli,	ze	
takie	badanie	zlecono	im	wykonać	po	szkole	podsta-
wowej.	 Ponieważ	 nauczyciele	 ciągle	 zwracają	 uwagę	
na	problemy	edukacyjne	dziewczynki,	zaproponowa-
łam	rodzicom	przebadanie	dziecka	u	lekarzy	specjali-
stów	między	innymi	u	neurologa.	Rodzice	wyrazili	na	
to	zgodę.

Dane uzyskane z obserwacji uczennicy

	 Obserwując	 Alę	 na	 zajęciach	 szkolnych,	
stwierdziłam,	 że	 ma	 ona	 ubogi	 zasób	 słownictwa	 i	
wiadomości	 ogólnych.	 Ma	 też	 trudności	 z	 popraw-
nym	 rozumieniem	 poleceń,	 zarówno	 słownych	 jak	 i	
pisemnych	(odpowiada	nie	na	 temat).	Popełnia	 licz-
ne	 błędy	 przy	 pisaniu	 i	 bardzo	 wolno	 czyta.	 Ma	 też	
ogromne	trudności	w	zakresie	myślenia	logicznego	i	
rozumowania.	 Bardzo	 słabo	 opanowała	 podstawowe	
wiadomości	 z	 zakresu	 matematyki,	 miedzy	 innymi	
tabliczkę	 mnożenia	 w	 zakresie	 20	 i	 zapis	 dziesiątko-
wy,	nie	rozumie	ułamków	i	pojęcia	procentu.	Bardzo	
wolno	uczy	się	 	 i	ma	zaburzenia	koncentracji	uwagi.	
Jest	za	to	spostrzegawcza	i	szybko	uczy	się	przez	naśla-
downictwo.	Jej	zaletą	jest	też	pracowitość	i	solidność.	
Dziewczynka	dobrze	orientuje	się	w	zakresie	norm	i	
zasad	 życia	 społecznego.	 Łatwo	 nawiązuje	 kontakty	
i	 jest	chętna	do	współpracy	zarówno	z	rówieśnikami	
jak	i	dorosłymi.	Ma	tendencje	do	kumulowania	stresu	
w	sobie.	Ma	też	zaniżoną	samoocenę,	choć	w	przypad-
ku	krytyki,	chce	zrozumieć,	co	ma	zmienić	i	wytrwale	
dąży	do	celu.	Śmiało	prosi	o	pomoc	osoby,	przy	któ-
rych	czuje	się	bezpieczna.
	 W	 rozmowie	 z	 uczennicą	 dowiedziałam	 się,	
że	najbardziej	lubi	technikę	i	plastykę,	natomiast	dużą	
trudność	sprawiają	jej	nowe	słowa	na	biologii,	fizyce,	
geografii,	chemii.	Najbardziej	boi	się	matematyki,	gdyż	
nie	rozumie	ułamków,	ale	jak	na	zajęciach	wyrównaw-
czych	pani	jej	to	jeszcze	raz	wytłumaczy,	to	„prawie”	
rozumie.	Kiedy	zdenerwuje	się	tym,	że	czegoś	nie	wie,	
wtedy	 pocą	 się	 jej	 ręce	 i	 nie	 myśli	 logicznie.	 Rodzi-
ce	ją	kochają,	nie	krzyczą,	nie	biją,	czasami	spełniają	
marzenia	i	w	nagrodę	kupują	ciuchy	czy	gry	kompute-
rowe.	Najbardziej	lubi	robić	fryzury.	Jej	największym	
marzeniem	jest	skończenie	szkoły	i	zostanie	fryzjerką.

Testy projekcyjne

	 Drzewo	wykonane	przez	uczennicę	w	czasie	
testu	 projekcyjnego	 miało	 długi	 pień	 i	 małą	 koronę	
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nie	zamknięta	od	góry,	co	świadczy	o	opóźnieniu	roz-
woju,	o	infantylizmie	lub	regresie.	Drzewo	wyrasta	z	
kartki,	 co	dowodzi	mniejszej	dojrzałości	 emocjonal-
nej.	 Pień	 lutowany	 może	 być	 sygnałem	 o	 mikrousz-
kodzeniach	OUN,	trudnościach	w	adaptacji,	chaosie	
myślenia,	 trudnościach	 przewidywania.	 Poszerzenie	
pnia	po	obu	stronach	świadczy	o	trudnościach	w	na-
uce,	blokadzie	myślenia.	Owoce	zawieszone	w	powie-
trzu,	 mogą	 świadczyć	 o	 nieharmonijnym	 rozwoju	 i	
niedojrzałości.
	 Natomiast	na	rysunku	rodziny	Ala	na	pierw-
szym	miejscu	umieściła	swoją		postać,	co	potwierdza,	
że	cała	rodzina	jest	skoncentrowana	na	niej	(jedynacz-
ka).	Obok	dziewczynki	stoi	matka,	a	trochę	dalej	oj-
ciec.	 Poniżej,	 narysowana	 jest	 jej	 ulubiona	 kuzynka.	
Wszystkie	postacie	są	uśmiechnięte.	W	kwestionariu-
szu	dziewczynka	podkreśliła,	że	ma	szczęśliwą	rodzi-
nę.		Na	pytanie,	komu	w	tej	rodzinie	jest	najlepiej,	po-
wiedziała,	że	jej	i	kuzynce.	Nie	chciałaby,	nic	zmieniać	
w	rodzinie.

Prognozy

	 W	 przypadku	 zaniechania	 oddziaływań	
uczennica	 nie	 będzie	 potrafiła	 skoncentrować	 się	 na	
wykonywaniu	 określonych	 czynności,	 a	 w	 konse-
kwencji	 będzie	 miała	 coraz	 poważniejsze	 problemy	
w nauce.	Może	osiągać	dużo	niższe	wyniki	w	nauce,	
niż	jej	możliwości	intelektualne.	Konieczność	opano-
wywania	 coraz	 to	 nowych	 umiejętności	 szkolnych,	
zapamiętywania	wiadomości	oraz	-	co	oczywiste	-	ko-
nieczność	zaprezentowania	tych	osiągnięć,	zacznie	ją	
przerastać.	Brak	akceptacji	społecznej	może	pogłębić	i	
tak	zaniżoną	samoocenę.	To	może	skutkować	trudno-
ściami	adaptacyjne	w	życiu	dorosłym.
	 Jeśli	 dziewczynka	 zostanie	 otoczona	 troskli-
wą	opieką	i	pomocą,	będzie	mogła	odnaleźć	się	w	roli	
uczennicy	 i	 koleżanki.	 Założyłam	 więc,	 że	 wszystkie	
podejmowane	 przeze	 mnie	 działania	 doprowadzą	 w	
konsekwencji	do:	
•	 akceptowania	przez	uczennicę	norm	społecznych	

i	postępowania	zgodnie	z	nimi;	
•	 wydłużania	czasu	koncentracji	uwagi,	co	poskut-

kuje	lepszym	przyswajaniem	wiedzy	i	osiąganiem	
sukcesów	 edukacyjnych	 na	 miarę	 swoich	 możli-
wości;	

•	 otwarcia	się	uczennicy	na	otoczenie	oraz	nawią-
zania	prawidłowych	relacji	z	rówieśnikami.

•	 pozytywnej	 motywacji	 (pochwały),	 co	 podniesie	
samoocenę	dziecka.	

Propozycje rozwiązań

	 Pracę	z	uczennicą	rozpoczęłam	od	zapozna-
nia	się	z	opinią	poradni	psychologiczno-pedagogicz-
nej.	Nawiązałam	kontakt	z	dziewczynką	poprzez	czę-
ste	 rozmowy	 indywidualne.	 Uważnie	 przyglądałam	
się	 jej	pracy.	Wywnioskowałam,	że	należy	mówić	do	
niej	językiem	prostym	i	często	powtarzać	najważniej-
sze	informacje.	Włączenie	uczennicy	w proces	dydak-
tyczny	wymaga	stosowania	aktywnych	metod	naucza-
nia.	Skuteczną	metodą	aktywizacji	jest	współpraca	w	
grupach	lub	parach.	Większość	uczniów	potrafi	z	za-
angażowaniem	pracować	w	każdej	grupie	bez	względu	
na	 jej	 skład	 i	odgrywać	różne	role.	Również	ucznio-
wie	z deficytami,	podejmują	próbę	współpracy	i	chcą	
odgrywać	znaczącą	rolę	w zespole.	W	przypadku	Ali	
zajęcia	w	grupach	miały	szczególne	znaczenie,	ponie-
waż	wpływały	na	jej	wyniki	nauczania	i	podnosiły	u	
niej	poczucia	własnej	wartości.	Ważne	było	także	to,	
aby	uczennica	stała	się	aktywnym	współuczestnikiem	
procesu	oceniania	własnej	pracy.	
	 Dziewczynka	 na	 zajęciach,	 miała	 duże	 pro-
blemy	z	koncentracją	uwagi.	Aby	temu	zapobiec	od-
chodziłam	 od	 metod	 werbalnych	 w	 kierunku	 prak-
tycznego	 działania.	 Stymulacja	 krótkotrwałej,	 mało	
podzielnej	 i	 łatwo	 ulegającej	 zakłóceniu	 (odwracal-
nej)	koncentracji	uwagi	dziecka	wymagała	ode	mnie	
całych	pokładów	pomysłowości	i	cierpliwości.
	 Zaczęłam	 od	 stopniowania	 trudności	 zadań	
dydaktycznych,	wyrabiania	wiary	we	własne	siły,	po-
przez	przechodzenie	od	rzeczy	bliższych	do	dalszych,	
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od	 łatwiejszych	 do	 trudniejszych.	 Do	 motywowania	
wykorzystywałam	 jej	 mocne	 strony	 (staranność,	 od-
powiedzialność,	sumienność,	prawdomówność,	syste-
matyczność).	Przygotowywałam	dodatkowe,	ciekawe	
pomoce	dydaktyczne.	Zgodnie	z zaleceniami	zespołu	
orzekającego	 poradni	 psychologiczno-pedagogicznej	
doceniałam	uczennicę	i	często	chwaliłam	na	tle	grupy,	
nawet	za	najmniejszą	inicjatywę	związaną	z	nauką.
	 Starałam	się	włączać	uczennicę	do	prac	na	te-
renie	szkoły,	zwłaszcza	takich,	w	których	mogła	mieć	
dobre,	a	nawet	bardzo	dobre	osiągnięcia,	np.:	pełnie-
nie	 dyżurów	 w	 klasie,	 wykonywanie	 prac	 porządko-
wych,	itp.	Mogła	wówczas	wykazać	się	swoimi	możli-
wościami	i	być	użyteczna.	
	 Dziewczynka	posiada	dość	dobrą	pamięć	me-
chaniczną,	ale	pamięć	logiczna	jest	w	dużym	stopniu	
zaburzona.	 Aby	 pomóc	 uczennicy	 w	 zapamiętywa-
niu	 informacji	 powtarzałam	 najważniejszy	 materiał	
wiele	 razy	 oraz	 cyklicznie	 powracałam	 do	 już	 zapa-
miętanych	 informacji	 czy	wyuczonych	umiejętności.	
Dbałam	też	o	maksymalną	zrozumiałość	używanych	
sformułowań,	 wyjaśnianie	 nieznanych	 słów,	 a	 także	
staranny	 dobór	 stawianych	 pytań,	 dostosowany	 do	
jej	 możliwości,	 a	 na	 odpowiedź	 przeznaczałam	 od-
powiednio	dużo	czasu.	Zwracałam	baczną	uwagę,	na	
prawidłowość	 odpowiedzi	 (mówienie	 pełnym	 zda-
niem,	korygowanie	błędów).	Nigdy	nie	zmuszałam	jej	
do	głośnego	czytania,	aby	nie	powodować	u	niej	zde-
nerwowania	i	skrępowania	wśród	rówieśników.	
	 Częste	pochwały	i	sukcesy	przyczyniły	się	do	
poprawy	samopoczucia	dziewczynki,	wpływały	moty-
wująco	na	zwiększenie	aktywności	oraz	ośmielały	ją.	
Sprzyja	to	nawiązaniu	kontaktów	i	współpracy	z	gru-
pą	oraz	wzmacnia	jej	własną	twórczość.	
	 Oceniając	 uczennicę	 zawsze	 uwzględnia-
łam	 jej	 indywidualne	 predyspozycje.	 Oceniałam,	 ile	
uczennica	osiągnęła	w	stosunku	do	samej	siebie	i	nie	
porównywałam	jej	z	innymi	uczniami.
	 Od	 początku	 pracy	 z	 dzieckiem	 monitoro-
wałam	 jego	 rozwój:	 prowadziłam	 zapiski	 dotyczące	
jej	 postępów,	 konsultowałam	 własne	 spostrzeżenia	 z	

innymi,	zbierałam	opinie	od	rodziców	na	temat	funk-
cjonowania	 dziecka.	 Pozwoliło	 mi	 to	 na	 sensowne	
opracowywanie	dalszych	planów	pracy	z	uczennicą	i	
ewentualną	weryfikację	wspólnych	oddziaływań.	
	 Dotychczasowe	 wyniki	 nauczania	 pozwalają	
mieć	nadzieję,	że	dziewczynka	będzie	umiała	w	przy-
szłości	funkcjonować	w środowisku,	po	uzyskaniu	od-
powiednich	kwalifikacji	zawodowych.	

Ze	względu	na	dobro	dziecka	jego	dane	zostały	zmie-
nione..
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Ostatnimi	 czasy,	 można	 znaleźć	 wiele	 wzmianek	 w	
prasie	o	sytuacji	na	Górnym	Śląsku,	o	autonomistach,	
o	dążeniach	narodowych.	Dziennikarze	zastanawiają	
się	czy	najbliższy	spis	powszechny	nie	przyczyni	się	do	
zmiany	 ustroju	 Polski.	 Ale	 czy	 wszyscy	 Ślązacy	 tego	
chcą?	 Warto	 zajrzeć	 do	 dzieł	 Wojciecha	 Korfantego,	
uważanego	za	jednego	z najwybitniejszych	Ślązaków.	
Miał	 on	 własną	 wizję	 państwa	 i	 samorządu.	 Nie	 był	
jednak	 separatystą.	 Wszystkie	 jego	 działania	 były	
skoncentrowane	na	dobru	Polski.	
	 Adalbert	 Korfanty	 urodził	 się	 20	 kwietnia	
1873	roku	w	Sadzawce	(dzisiejsze	Siemianowice	Ślą-
skie).	 Przez	 wiele	 lat	 współpracował	 z	 Romanem	
Dmowskim.	Był	on	komisarzem	plebiscytowym,	dyk-
tatorem	trzeciego	powstania,	wielkim	orędownikiem	
polskości	Śląska.	Był	także	wielkim	opozycjonistą.	Na	
każdym	 kroku	 wytykał	 sanacji	 popełniane	 przez	 nią	
błędy,	 przekazując	 przy	 tym	 własny	 program	 napra-
wy	i	zmiany	ustroju.	Niejednokrotnie	oskarżano	go	o	
zdradę,	choć	komu	jak	komu,	braku	patriotyzmu	Kor-
fantemu	 nie	 wolno	 zarzucić.	 To	 właśnie	 dzięki	 jego	
staraniom	Polska	uzyskała	wschodnią	część	Górnego	
Śląska.	Sam	Piłsudski	widział	w	nim	poważnego	prze-
ciwnika	w	walce	o	władzę.	Wojciech	Korfanty	w	wielu	
kręgach	cieszył	się	większą	popularnością	niż	sam	Na-
czelnik.	Nie	bał	się	też	otwarcie	mówić	o	tym,	co	jego	
zdaniem	 dzieje	 się	 złego	 w	 Polsce.	 Wielokrotnie	 też	
umieszczano	go	za	to	w	zakładach	karnych.	W	1936	
roku	był	zmuszony	opuścić	kraj	i	udał	się	do	Czecho-
słowacji,	gdzie	pozostał	do	momentu	jej	aneksji	przez	
III	 Rzeszę.	 Wyjechał	 do	 Francji,	 skąd	 w	 1939	 roku	
wrócił	do	Polski.	Od	razu	został	aresztowany	i	osadzo-
ny	na	Pawiaku.	Zmarł	w	sierpniu	1939	roku	niedługo	
po	wypuszczeniu	z	więzienia.
	 Zarzucał	brak	praworządności	w	kraju.	Uza-
leżnienie	każdej	sfery	życia	od	państwa	i sanacji.	„W	

życiu	 politycznym	 narzuca	 nam	 się	 pojęcie	 państwa	
jako	molocha,	bożka	wszechmogącego,	który	wycią-
ga	 rękę	po	całego	człowieka,	 z	duszą	 i	 ciałem.	Przy-
rodzonych	praw	człowieka	odmawia,	jego	osobowości	
moralnej	 i	 godności	 człowieczej	 nie	 uznaje”.1	 W  in-
nym	miejscu	pisze	–	„ideałem	jest	skoszarowanie	ca-
łej	 Polski.	 Ma	 zniknąć	 obywatel	 wolny,	 niezależny,	 a	
przede	 wszystkim	 myślący,	 bo	 najniebezpieczniejsza	
jest	wolna	myśl,	która	zawsze	jest	niesforna,	jak	wol-
ny	 ptak	 lata,	 gdzie	 chce,	 wszędzie	 zajrzy,	 największe	
tajniki	 zbada,	 wiąż	 szerzy	 bunt	 przeciw	 narzucone-
mu	porządkowi	rzeczywistości”.2	Mówi	tutaj,	w	sana-
cyjnej	Polsce	zwykły	człowiek	nie	ma	żadnych	praw,	
a	 wszystko,	 co	 robi	 musi	 zostać	 podporządkowane	
„bożkowi”,	 którym	 jest	 państwo.	 Pozbawia	 się	 czło-
wieka	wszelkich	swobód	i	nawet	krytycznego	myśle-
nia	w	imię	dobra	kraju.	Taki	obywatel	nie	przeciwsta-
wiałby	 się	 zmianom	(niekoniecznie	dobrym)	 i	przy-
jąłby	 je	 bez	 namysłu.	 Otumanionym	 ludem	 łatwiej	
rządzić.	Tak	Korfanty	prezentuje	politykę	wewnętrzną	
sanacji.	Opisuje	 także	największą	bolączkę	polskiego	
systemu	demokratycznego	–	braku	suwerenności	po-
szczególnych	 jego	 elementów.	 „Władza	 wykonawcza	
sięga	 w	 dziedzinę	 ustawodawczą	 i	 według	 możności	
wymyka	 się	 spod	kontroli	parlamentarnej.	Przedsta-
wicielstwo	narodu	zrodziło	się	przy	pomocy	akuszerii	
brzeskiej	i	 jest	narzędziem	w ręku	władzy	wykonaw-
czej.	Samo	eliminuje	się	z	życia	państwowego,	zrzeka-
jąc	 się	 najważniejszych	 swych	 praw	 na	 rzecz	 władzy	
wykonawczej,	przez	nadawanie	jej	pełnomocnictw	w	
nie	znanym	dotąd	zakresie.	Granice	oddzielające	wła-
dzę	wykonawczą	od	władzy	ustawodawczej	nigdy	nie	
były	tak	zatarte	jak	w	czasach	dzisiejszych.	Jeśli	przed	

1	 W.	Korfanty,	Nowy Rok,	„Polonia”	nr	2956	z	01.01.1933	r.
2	 W.	Korfanty,	Rozważania przygodne,	„Polonia”	nr	1665	z	
26.05.1929	r.

WIZjA PAńSTWA I SAMORZąDu W PRACACh WOjCIEChA kORfANTEgO
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majem	1926	 r.	nasze	życie	państwowe	chorowało	na	
przerost	 parlamentaryzmu,	 to	 dzisiaj	 społeczeństwo	
ugina	 się	 pod	 ciężarem	 przerostu	 władzy	 wykonaw-
czej	i	wszechwładnej	biurokracji”.3	Widać	tutaj	główne	
zarzuty	wobec	rządu	–	ingerowanie	w	dziedziny,	któ-
rymi	powinny	zjaw	się	inne	instytucje,	przerost	biuro-
kracji	w	kraju.	Samemu	Piłsudskiemu	zarzuca	zapędy	
dyktatorskie	 i	 nadużywanie	 władzy,	 czym	 na	 pewno	
nie	zaskarbił	sobie	jego	przychylności.	„P.	Piłsudski	w	
gruncie	rzeczy	jest	piastunem	władzy	w	Polsce,	który	
<panuje	i	rządzi>.	To	skupienie	władzy	w	reku	jedne-
go	człowieka	nazywano	(...)	osobiste	rządy	jednostki”.4

	 Należy	 zaznaczyć,	 że	 nie	 poprzestawał	 tyl-
ko	 na	 krytyce.	 Wielokrotnie	 zaznaczał	 gotowość	 do	
współpracy	 z	 rządem	 dla	 dobra	 Polski	 i	 Polaków.	
Swoją	koncepcję	państwa	korporacyjnego	opierał	na	
dwóch	encyklikach	„Quadragesimo	Anno”	oraz	„Re-
rum	Novarum”.	Encyklikę	„Rerum	Novarum”	wydał	
papież	Leon	XIII	15	maja	1891	roku.	Ukazywała	ona	
przede	 wszystkim	 złe	 strony	 socjalizmu	 (potępiała	
własność	publiczną	i	odchodzenie	od	wiary),	ale tak-
że	 ślepego	 kapitalizmu	 (chęć	 bogacenia	 się	 kosztem	
innych).	Leon	XIII	przedstawiał	państwo	jako	obroń-
cę	pracowników	–	zapewnienie	minimalnej	płacy	oraz	
stałego	 zatrudnienia.	 Każdy	 powinien	 mieć	 również	
prawo	 do	 własności	 prywatnej.	 Encyklika	 wskazuje	
również	 drogę,	 jaką	 powinny	 pójść	 związki	 pracow-
ników	i	pracodawców.	„Quadragesimo	Anno”	została	
wydana	 15	 maja	 1931	 roku	 przez	 papieża	 Piusa	 XI.	
Nawiązuje	ona	do	encykliki	Leona	XIII.	Pius	XI	zwra-
ca	 uwagę	 na	 problem,	 jaki	 niesie	 ze	 sobą	 socjalizm	
i komunizm,	czyli	walkę	klas.	Skrytykował	także	kapi-
talizm	za	niesienie	 idei	nieskrępowanej	konkurencji.	
Życie	 społeczne	 nie	 może	 opierać	 się	 na	 nienawiści	
i	 walce,	 gdyż	 prowadzi	 w	 konsekwencji	 do	 rozpadu	
społeczeństwa	i	państwa.	Nowe	zasady	powinny	opie-
rać	się	na	sprawiedliwości	 i	miłości.	A	ustrój	winien	
mieć	charakter	organiczny	i	być	zbudowany	w	oparciu	
o	korporacje.
	 Wysnuwał	także	własną	wizję	tego,	jaki	ustrój	
powinno	 przyjąć	 państwo.	 „Państwo	 więc	 musimy	
sami	 nasamprzód	 w	 sercach	 naszych	 odbudować	 w	
myśl	pojęć	chrześcijańskich.	Dopiero	wtedy	zrodzi	się	
to	wielkie	poczucie	odpowiedzialności	za	los	naszych	

3	 W.	Korfanty,	Nowy Rok,	„Polonia”	nr	2956	z	01.01.1933	r.
4	 W.	Korfanty,	Co dalej?,	„Polonia”	nr	1793	z	02.10.1929	r.

współobywateli	 i	 ich	 zbiorowiska,	 które	 nazywamy	
narodem	i	państwem.	Dopiero	wtedy	zapanuje	znowu	
to	rozumne	podporządkowanie	się	pod	nakazy	i	wy-
mogi	dobra	powszechnego.	Dopiero	wtedy	zapanuje	
karność	 społeczna	 i	 obywatelska	 i	 szacunek	 dla	 au-
torytetu,	władz	państwa	i	jego	kierowników”.5	Ważne	
jest,	by	ustrój	kraju	opierać	na	zasadach	chrześcijań-
skich,	wtedy	jest	możliwa	pełna	społeczna	i	moralna	
odbudowa.	Państwo	powinno	wyrzec	 się	 części	wła-
dzy	 i	 przekazać	 ją	 korporacjom,	 by	 te	 na	 podstawie	
samorządu	 mogły	 je	 wykonywać6.	 Państwo	 winne	
jest	dbać	o	bezpieczeństwo	obywatela	nie	tylko	przed	
wrogiem	zewnętrznym,	a	także	zapewnić	wolność	su-
mienia,	wolność	polityczną,	możność	zarobkowania	i	
zdobywania	 kawałka	 chleba.7	 Powinno	 służyć	 dobru	
wspólnemu.,	które	definiuje	jako	„szczęście	doczesne	
obywateli,	polegające	na	zaspokajaniu	ich	doczesnych	
potrzeb”.8

	 Ważnym	 elementem	 każdego	 ustroju	 jest	
kwestia	 samorządności.	 Samorządy	 dzieli	 się	 na	
dwie	 normy	 –	 terytorialną	 i	 zawodową.	 Obie	 są	 au-
tonomiczne	 w	 stosunku	 do	 organizacji	 państwowej.	
Dzięki	nim	coraz	szersze	kręgi	mogą	uczestniczyć	w	
decyzjach	 grupowych,	 przez	 co	 obywatele	 są	 mniej	
wyobcowani.9	 W	 języku	 angielskim	 funkcjonuje	 po-
jęcie	 self-government,	 co	 tłumaczy	 się	 właśnie	 jako	
samorząd.	W	języku	francuskim	występuje	decentra-
lisation,	 czyli	 „ustępstwa	 (...)	 biurokratycznego	 cen-
trum	 na	 rzecz	 początkowo	 ograniczonej	 autonomii	
terytorialnej”.10	 Samorząd	 terytorialny	 przy	 wyko-
rzystaniu	 autonomicznego	 systemu	 norm	 umożliwia	
na	 danej	 przestrzeni	 integrować	 interesy.	 Znaczy	 to,	

5	 W.	Korfanty,	Zmartwychwstanie. Uwagi na tle naszych walk o 
ustrój państwa,	„Polonia”	nr	1611	z	30.03.1929	r.
6	 W.	Korfanty,	Stany w nowym ustroju,	„Przyszłość”	nr	8	z	
15.04.1934	r.
7	 W.	Korfanty,	Prawo i etyka chrześcijańska,	„Polonia”	nr	3910	
z	01.09.1935	r.
8	 W.	Korfanty,	O państwie i dobru powszechnym,	„Polonia”	nr	
3917	z	08.09.1935	r.
9	 S.	Ehrlich,	Norma grupa organizacja,	Wydawnictwa	
Prawnicze	PWN,	Warszawa	1998,	s.	163
10	 Tamże	s.	164
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że	samorządy	jako	samodzielne	organy	administracji	
państwowej	 wykonują	 zadania	 na	 rzecz	 terytorium,	
na	którym	funkcjonują.	Wszystko	jednak	odbywa	się	
pod	nadzorem	państwa.11	Samorządy	zawodowe	nie-
jednokrotnie	określa	się	mianem	„prywatnych	syste-
mów	prawnych”.	Działalność	gospodarcza	nie	powin-
na	całkowicie	podlegać	regulacjom	prawnym	i dyrek-
tywom	 politycznym.	 Dlatego	 konieczne	 jest	 nadanie	
normom	grupowym,	pewnej	autonomii,	oczywiście	w	
obrębie	organizacji	państwowej.12	Jak	widać	obie	for-
my	samorządu	zakładają	nadanie	autonomii	pewnym	
sferom	 życia.	 Rola	 państwa	 ograniczyć	 by	 się	 miała	
tylko	do	nadzoru.	
	 Podobnie	pisał	Wojciech	Korfanty	–	„władza	
państwowa	nie	jest	wszechmocna	i	ma	swoje	granice,	
których	jej	przekroczyć	nie	wolno.	(...)	Istnieje	zakres	
nietykalnych	 praw	 człowieka,	 rodziny,	 organizacji	
społeczno-gospodarczych	 i	 terytorialnych	 na	 samo-
rządzie	 opartych.	 Państwo	 niewątpliwie	 ma	 prawo	
czuwać	 nad	 działalnością	 tych	 organizacji,	 aby	 była	
zgodna	 z	 celem	 państwowym	 –	 dobrem	 powszech-
nym	(...)”.13	Państwo	powinno	wyrzec	się	części	wła-
dzy	 i	 oddać	 ją	 korporacjom,	 by	 wykonywały	 je	 na	
podstawie	samorządu.14	Państwo	musi	opierać	się	na	
chrześcijańskim	systemie	korporatywnym,	który	 jest	
„zaprzeczeniem	wszelkich	dyktatur,	bo	polega	na	sa-
modzielności	 i	 samorządzie	 jednostek	 korporatyw-
nych	i	stwarza	w	ten	sposób	warunki	prawdziwej	de-
mokracji”.15	Korporacje,	o których	pisze	Korfanty,	 są	
to	 „związki	organizacji	 zawodowych,	 samodzielnych	
i niesamodzielnych	jej	członków”.	W	skład	kierownic-
twa	wchodzą	równouprawnieni	fachowcy	wywodzący	
się	ze	związków	zawodowych	robotników	i	przedsię-
biorców.	 Hierarchia	 składa	 się	 ze	 zorganizowanych	

11	 Tamże,	s.	166
12	 Tamże,	s.	168
13	 W.	Korfanty,	O państwie i dobru powszechnym,	„Polonia”	nr	
3917	z	08.09.1935	r.
14	 W.	Korfanty,	Stany w nowym ustroju,	„Przyszłość”	nr	8	z	
15.04.1934	r.
15	 W.	Korfanty,	Walka o nową konstytucję w Polsce,	„Polonia”	
nr	3367	z	25.02.1934	r.

zawodów	 na	 szczeblu	 gminnym,	 powiatowym,	 wo-
jewódzkim	oraz	krajowym.	Na	czele	 stoi	państwowa	
izba	korporacyjna.	Korporacje	mają	za	zadanie	dbać	
o	zachowanie	porządku	w	dziedzinach	życia,	za	które	
odpowiadają.16

	 Korfanty	zaznaczał,	iż	należy	„budowę	nowe-
go	ustroju	rozpocząć	od	dołu	na	zasadzie	samorządu	
i	 to	 tym	 bardziej,	 że	 w	 postaci	 spółek,	 spółdzielni	 i	
organizacji	 zawodowych	 istnieją	 zręby	 chrześcijań-
skiego	 ustroju	 społecznego,	 który	 należy	 rozwinąć	 i	
wyposażyć	w prawa	samorządowe”.	Hierarchia	samo-
rządowa	 w	 takim	 ujęciu	 wyglądałaby	 tak	 –	 rodzina,	
gmina,	 korporacja,	 stan.	 Najmniejszą	 wspólnotą	 jest	
rodzina,	 na	 samym	 szczycie	 Korfanty	 stawia	 naród	
i	 państwo.	 Każde	 prawa	 i	 obowiązki	 socjalne	 tych	
wspólnot	mają	inną	postać	i zasięg	w	zależności	od	ich	
charakteru	 i	miejsca	w	hierarchii.	Dzięki	 samodziel-
ności	wspólnot	od	najmniejszej	kierując	się	ku	wyż-
szym,	 czyli	 „względnym	 samorządzie	 każdej	 wspól-
noty”	normują	się	prawa	i	obowiązki	poszczególnych	
wspólnot.	Każda	wyższa	wspólnota	zobowiązana	jest	
do	udzielania	pomocy	wspólnotą	niższym.	Jest	to	tzw.	
pośrednie	 wykonywanie	 władzy.	 Zadania	 powinny	
być	przekazywane	najmniejszej	wspólnocie,	które	po-
winny	je	wykonywać	wykonać	na	podstawie	własnych	
praw	i	własnymi	siłami.	Pomoc	przez	wyższą	wspól-
notę	zostanie	udzielona	tylko	wtedy,	gdy	mniejszej	nie	
starcza	 sił	 na	 wykonanie	 powierzonych	 zadań.	 Całą	
zasadę	 pośredniego	 wykonywania	 władzy	 Wojciech	
Korfanty	rozumie	przez	rozdzielenie	władzy	przysłu-
gującej	wyższej	wspólnocie,	wspólnotom	mniejszym,	
które	 tworzą	 ową	 wyższą	 wspólnotę.	 Korporacyjny	
ustrój	państwa	powinien	polegać	na	pomocniczości	i	
solidarności,	uczciwej	pracy,	które	ujęte	w	ramy	orga-
nizacyjne	 o  charakterze	 publiczno-prawnym	 zapew-
nią	 ludowi	 prawo	 o	 stanowieniu	 o	 własnym	 bycie.17	
Wprowadzone	w	życie	idee	przyczyniłyby	się	do	po-

16	 W.	Korfanty,	Przebudowa ustroju gospodarczo-społecznego,	
„Polonia”	nr	2903	z	07.11.1932	r.
17	 W.	Korfanty,	Układ i ład ludzkiej gospodarki, „Przyszłość”	nr	
6	z	01.04.1934
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wstania	państwa	obywatelskiego,	o	którym	za	czasów	
Korfantego	nie	można	było	w	pełni	powiedzieć.
	 Nie	ulega	wątpliwości,	że	Korfanty	był	wybit-
ną	postacią,	która	posiadała	wizję	i konsekwentnie	się	
jej	 trzymała.	 Jego	 pomysły	 mogłyby	 przydać	 się	 od-
budowie	nie	tylko	gospodarczej,	ale	i	społecznej	oraz	
moralnej	kraju.	Dziś	można	tylko	spekulować,	co	by	
było,	gdyby	pozwolono	mu	sformować	rząd	i	wprowa-
dzać	własne	idee	w	życie.	
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Kultura	 fizyczna	 ze	 względu	 na	 swoje	 wielorakie	
walory	 stała	 się	 ważnym	 czynnikiem	 kształtowania	
zdrowia,	 stymulacji	 rozwoju	 kulturowego,	 społecz-
nego	 oraz	 gospodarczego.	 Tymczasem	 zadowalający	
poziom	aktywności	fizycznej	cechuje	70%	dzieci	6	-	7	
letnich,	20	do	30%	uczniów	w	wieku	lat	11	-	15	i	tylko	
10%	 dorosłych.	 Zatem	 pierwszym	 celem	 w	 realiza-
cji	nowoczesnej	strategii	wychowania	fizycznego	 jest	
zwiększenie	aktywności	fizycznej	 ludności.	Zrealizo-
wać	to	można	poprzez	wykształcenie	u	dzieci	i	mło-
dzieży	(w	trakcie	procesu	kształcenia	 i	wychowania)	
nawyków	 systematycznego	 uczestnictwa	 przez	 całe	
życie	w	różnorodnych	formach	zajęć	ruchowych.	
	 Nadzieję	 na	 pozytywne	 zmiany	 w	 zakresie		
kształtowania	prozdrowotnych		postaw	u	swoich	pod-
opiecznych	 na	 zajęciach	 szkolnego	 wychowania	 fi-
zycznego,	zajęciach	SKS	czy	lekcjach	wychowawczych	
niesie	odpowiednia	postawa	i	osobowość	nauczyciela	
tego	przedmiotu.	Wyniki	badań		stanu	zdrowia	i	aktu-
alnego	poziomu	sprawności	fizycznej	świadczą	o	tym,	
że	oczekiwania	są	duże.	Z	pewnością	ma	na	to	wpływ:

•	 mała	efektywność	zajęć	wychowania	fizycznego,
•	 styl	postępowania	i	warsztaty	pracy	nauczyciela,
•	 niedostatki	szkolnej	i	pozaszkolnej	bazy	sporto-

wej,
•	 preferowanie	w	szkole	jedynie	uczniów	najwybit-

niejszych,
•	 niedoskonały	system	oceny	osiągnięć	uczniów,
•	 mało	atrakcyjne	o	niskiej	intensywności	zajęcia	

ruchowe.

	 Oczywiście	 nie	 wolno	 uogólniać	 i	 stwier-
dzić,	 że	 tak	 lekcje	 prowadzi	 każdy	 nauczyciel.	 Nale-
ży	jednak	przyznać	ze	wstydem,	że	wielu	spośród	nas	
powinno	 poprawić	 swój	 sposób	 pracy.	 Należy	 wiec	
zmienić	 filozofię	 patrzenia	 na	 ucznia	 w	 szkole.	 Wy-
chowanie	fizyczne,	niestety,	nie	jest	traktowane	przez	
innych	nauczycieli	jako	wysokiej	wartości	przedmiot	
w	szkole.	Należy	zatem	doprowadzić	do	tego,	aby	pa-
trzeć	na	kulturę	fizyczną	jako	jedną	z	najważniejszych	
sfer	oddziaływania	wychowawczego	na	uczniów.	
	 Współczesna	pedagogika	wskazuje	na		ucznia	
jako	na	podmiot		procesu	kształcenia		i		wychowania.	
W	wychowaniu	fizycznym	zaczęły	dominować	meto-

dy	 treningowe	 (których	 nie	 należy	 absolutnie	 nego-
wać,	gdyż	 są	bardzo	efektywne)	oraz	nastawienie	na	
wyniki	i	współzawodnictwo	sportowe,	które	również	
musi	występować,	ale	w	odpowiednie	 ilości.	Spowo-
dowało	 to,	 że	 ograniczono	 się	 do	 pracy	 z	 uczniami	
tylko	zdolnymi,	a	zaprzestano	pracy	wszechstronnej	z	
całą	grupą.	Oczywiście	wyniki	na	arenach	międzysz-
kolnych	są	bardzo	ważne	 i	odzwierciedlają	poziom	i	
sposób	pracy	nauczyciela,	ale	nie	można	osiągać	 ich		
kosztem	 pozostałych	 uczniów,	 ponieważ	 lekcja	 wy-
chowania	 fizycznego	 jest	 dla	 wszystkich,	 a	 nie	 tylko	
dla	wybranych	jednostek	prezentujący	najwyższy	po-
ziom	umiejętności	technicznych,	taktycznych	i	moto-
rycznych.	Zatem	wprowadzenie	4	godzin	wychowania	
fizycznego	jest	jak	najbardziej	pozytywne	i	ma	bardzo	
solidne	 podstawy	 np.:	 zdrowotne.	 Występujący	 zbyt	
rzadko	 skuteczny	 bodziec	 ruchowy	 nie	 jest	 w	 stanie	
podnieść	poziomu	sprawności		i	wydolności	fizycznej,	
nie	może	być	więc	stymulatorem	rozwoju	fizycznego	
ani	 czynnikiem	 kształtującym	 odporność	 fizyczną.	
Należy	więc	walczyć	o	zwiększenie	godzin	zajęć	obo-
wiązkowych	oraz	dodatkowych	(np.:	SKS,	rajdy	rowe-
rowe,	spływy	kajakowe,	wycieczki	i	rajdy	piesze),	wza-
jemną	rywalizację	w	szkole	(np.:	mistrzostwa	szkoły	w	
piłce	nożnej).	
	 Poprawę	 jakości	 kształcenia	 może	 zmienić	
sposób	realizacji	programu	nauczania,	gdyż	na	szkoły	
spływa	główny	ciężar	odpowiedzialności	za	wyposa-
żenie	uczniów	w	wiedzę	i	umiejętności,	niezbędnych	
do	 kształtowania	 zachowań	 afirmujących	 aktywność	
ruchową	 i	 systematyczne	 jej	 praktykowanie.	 Wyko-
rzystać	 tutaj	 można	 całą	 gamę	 środków	 zawartych	
w	 treściach	 podstawy	 programowej	 wychowania	 fi-
zycznego.	Nie	bez	znaczenia	 jest	zatem	również	kre-
atywna	postawa	nauczyciela.	Głównym	celem	działań	
nauczyciela	w	klasach	szkół	gimnazjalnych	powinno	
być	wzbogacanie	zasobu	wiadomości,	podnoszenie	na	
wyższy	poziom	sprawności	i	umiejętności	nabytych	w	
szkole	 podstawowej,	 a	 nade	 wszystko	 kształtowanie	
odpowiednich	postaw	i	wartości	wobec	własnego	cia-
ła	i	 jego	potrzeb.	Zatem	należy	wybrać	taki	program	
nauczania,	 który	 najlepiej	 będzie	 odzwierciedlał	 wa-
runki	panujące	w	każdej	szkole	oraz		specyfikę	i	cha-
rakter	 każdego	 rocznika.	 Ponadto	 nauczyciel	 powi-
nien	uwzględniać	 zainteresowania	uczniów	oraz	do-

NOWOCZESNA STRATEgIA PRACy NAuCZyCIELA W ZAkRESIE WyChOWANIA 
fIZyCZNEgO Z MłODZIEżą SZkół gIMNAZjALNyCh

A. Kulpok
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stosować	wszelkie	swoje	działania	do	płci,	możliwości	
i	sprawności	uczniów.	Należy	zatem	pamiętać	o	indy-
widualizacji	procesu	nauczania.	Tym	samym	nie	nale-
ży	tego	rozumieć	jako	rozdzielenie	grupy	na	uczniów	
mniej	 lub	bardziej	 sprawnych,	 tylko	uświadomić	so-
bie,	 że	 o	 efektach	 osiąganych	 przez	 ucznia	 decydują	
jego	 predyspozycje	 oraz	 zaangażowanie	 się	 w	 lekcji.	
Oznacza	to,	że	 indywidualizacja	powinna	przejawiać	
się	w	różnicowaniu	tempa	i	form	pracy	oraz	dostoso-
wywaniu	 metod	 postępowania	 pedagogicznego.	 Nie	
należy	 swoim	 postępowaniem	 zniechęcać	 uczniów	
do	 wychowywania	 fizycznego,	 ponieważ	 pociąga	 to	
za	sobą	w	konsekwencji	zniechęcenie,	zwolnienia	lub	
ucieczki	 z	 lekcji,	 niechęć	 do	 zajęć	 rekreacyjno	 –	 ru-
chowych	w	życiu	późniejszym,	co	pociąga	za	sobą	ne-
gatywne	podejście	do	jakiejkolwiek	aktywności.	
	 Należy	 pamiętać	 również	 o	 oczekiwaniach	
uczniów.	Są	one	bardzo	różnorodne	więc	ważne	 jest	
to,	 jak	nauczyciel	będzie	postępował	 i	czy	zasób	sto-
sowanych	 przez	 niego	 metod	 pracy	 z	 uczniami,	 wa-
chlarz	ćwiczeń	oraz	pomysłowość	podaruje	im	możli-
wość	samorealizacji.	Stosować	trzeba	również	uświa-
damianie	 np.:	 możliwości	 samorozwoju.	 Wystarczy	
dobre	 ukierunkowanie	 i	 naprowadzenie	 na	 cel	 osta-
teczny,	a	uczniowie	z	zadowoleniem	przyjdą	na	kolej-
ne	lekcje.	Tym	samym	bardzo	ważnym	czynnikiem	w	
pracy	nauczyciela	jest	jego	osobowość.	Powinien	być	
on	otwarty	na	pomysły	i	działania	uczniów,	powinien	
wystrzegać	się	tyrani.	Uczeń	powinien	odczuć,	że	na-
uczyciel	 chce	 jego	 dobra,	 ale	 jednocześnie	 powinien	
posiadać	 respekt	 i	 szacunek	u	uczniów.	Powinni	oni	
odczuć,	że	mają	wpływ	na	 to,	co	dzieję	się	na	 lekcji.	
Nauczyciel	 powinien	 wspierać	 uczniów	 w	 działaniu,	
być	człowiekiem	życzliwym,	obiektywnym,	pomagać	

uczniowi	poznać	samego	siebie,	 rozwijać	 jego	umie-
jętności	współdziałania	z	innymi,	być	sprawiedliwym,	
równo	traktować	wszystkich,	powinien	dawać	ucznio-
wi	wzór.		Przygotowanie	młodego	człowieka	do	doro-
słego	życia	zależy	wobec	tego	od	stylu	życia,	jaki	został	
ukształtowany	przez	nauczyciela	wychowania	fizycz-
nego.	 W	 szkole	 gimnazjalnej	 nauczyciel	 powinien	
skupić	się	 już	nie	 tylko	na	kształtowaniu	umiejętno-
ści	technicznych	i	taktycznych,	ale	na	rozbudzaniu	u	
ucznia	własnej	aktywności.	Co	za	tym	idzie	na	wpro-
wadzenie	 nietypowych	 przyrządów	 oraz	 przyborów,	
odejście	od	schematycznych	lekcji	i	sposobów	postę-
powania,	 rozwijania	 twórczej	 postawy	 uczniów	 oraz	
do	spostrzegania,	powtarzania	i	naśladowania.	Więcej	
-	należy	stawiać	uczniów	w	sytuacjach	nietypowych,	
wymagających	 samodzielnego	 i	 twórczego	 myślenia,	
co	zwiększa	aktywność	lekcji	(powyższe	uwagi	nie	od-
noszą	się	tylko	do	gier	zespołowych).	Ponadto	należy	
także	 zachęcić	 uczniów	 do	 rozwiązań	 nowatorskich:	
zaproponować	i	zorganizować	wyjazdy	na	narty,	łyż-
wy,	tenis	ziemny,	badminton,	rolki,	aerobik,	step,	ta-
niec	nowoczesny,	żeglarstwo,	windsurfing,	 ratownic-
two	 wodne,	 kajakarstwo,	 nurkowanie,	 wspinaczkę,	
jazdę	konną.	
	 Każdy	z	nas	powinien	zastanowić	się	nad	tym,	
jak	pracuje	i	co	zrobić,	aby	to	zmienić.	Tym	bardziej,	
że	praca	w	szkołach	gimnazjalnych	nie	należy	do	ła-
twych.	Wyzwania	czekają,	należy	je	teraz	tylko	podjąć	
i	zrealizować,	bo	przecież	nie	ma	ciekawszej	lekcji	ani-
żeli	wychowanie	fizyczne.	

Arkadiusz Kulpok - nauczyciel wychowania fizyczne-
go w Społecznym Gimnazjum w Rybniku.
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MIEJSCE	ZAJĘĆ:		kryta	pływalnia
CZAS:	45	min.
ILOŚĆ	UCZNIÓW:	25
KLASA	I	PŁEĆ:	dowolna	/	mieszana
PRZYBORY:	deski	pływackie,	schematy	-	karty	z	zadaniami	(ćwiczeniami)

CELE LEKCJI:

•	 UMIEJĘTNOŚCI:	uczeń	potrafi	przepłynąć	poprawnie	100m	kraulem	na		piersiach
•	 MOTORYKA:	siła	mm	NN:	uczeń	jest	w	stanie	wykonać	30	przysiadów	na	całych	stopach	podczas	

rozgrzewki	oraz	przepłynąć100m	samymi	nogami	do	kraula	z	deską
•	 WIADOMOŚCI:	uczeń	wie	jak	poprawnie	wygląda	praca	RR	i	NN	do	kraula	na	piersiach
•	 AKCENT	WYCHOWAWCZY:	uczeń	zdaje	sobie	sprawę,	że	dyscyplina	jest	warunkiem	bezpieczeństwa	

podczas	lekcji	wychowania	fizycznego

LP TOK LEKCJI ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DOZOWANIE
UWAGI

ORGANIZACYJNO-
METODYCZNE

1. Zorganizowanie	
grupy	i	sprawdze-
nie	gotowości	do	
zajęć.

1.	 Dowolne	wejście	uczniów	na			ba-
sen.

2.	 Zbiórka.
3.	 Sprawdzenie	gotowości	do	zajęć.
4.	 Sprawdzenie	obecności.

2	–	3	min Przez	nogomyję.
Uczniowie	w	dwusze-
regu.
Kontrola	stroju	i	czysto-
ści	ciała.
Kontrola	ilości	ćwiczą-
cych.

2. Motywacja	do	
udziału	w	zaję-
ciach.

1.	 Podanie	tematu	lekcji.
2.	 Omówienie	tematu	lekcji.
3.	 Wyjaśnienie	sposobu	przeprowa-

dzenia	zajęć.

2	–	3	min Uczniowie	dalej	na	
zbiórce.	Przedstawia	i	
omawia	nauczyciel.
Zwrócenie	uwagi	na	
aspekt	dyscypliny.

DOSkONALENIE PRACy RAMION I Nóg
DO kRAuLA NA PIERSIACh

A. Kulpok
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3. Rozgrzewka,	
psychomotoryka,	
profilaktyka.

1.	 Ćw.	RR:	p.w.	postawa	zwarta.	
Krążenia	RR	w	przód	i	w	tył.	Na-
przemianstronne	i	równoczesne.

2.	 Ćw.	T	w	pł.	strzał.	w	tył:	p.w.	
postawa	zwarta	NN	na	krzyż.	Do-
tknięcie	palcami	rr	palcy	stóp.

3.	 Ćw.	NN:	p.w.	postawa	zwarta	RR	
splecione	na	karku.	Wykonanie	
30	przysiadów.

4.	 Ćw.	T	w	pł.	czołowej:	p.w.	posta-
wa	rozkroczna	RR	w	bok.	Skłon	
T	w	PS	i	w	LS.

5.	 Ćw.	RR	i	NN:	p.w.	postawa	zwar-
ta.	Jak	największa	ilość	klaśnięć	
po	udami	podczas	skipu	A.

6.	 Ćw.	T	w	pł.	złożonej:	p.w.	posta-
wa	rozkroczna	RR	z	boku.	Na-
przemianstronne	skręty	T	w	PS	i	
w	LS.

7.	 Ćw.	równoważne:	p.w.	postawa	
zwarta.	Stanie	na	jednej	nodze	z	
przyciągnięciem	drugiej	do	po-
śladka.

8.	 Ćw.	T	w	pł.	strzał.	w	tył:	p.w.	
postawa	zwarta	RR	oparte	na	
biodrach.	Wypchnięcie	bioder	w	
przód.

9.	 Podskoki:	p.w.	postawa	zwarta:	
10	podskoków	z	przyciągnięciem	
kolan	do	klatki	piersiowej.

10.	 Przepłynięcie	10	długości	basenu	
na	rozgrzewkę	–	rozpływanie.

2	min

X	4

X	1

X	8

2	x	10	sek

X	8

X	2

X	4

X	1

Prowadzi	N
Dowolne	krążenia.

Na	zmianę	z	przodu	PN	
i	LN.

Ćw.	kształtujące	siłę	mm	
NN.

Skłon	w	bok	nie	w	
przód.

Na	czas,	nie	musi	być	
dokładne	klaśnięcie	
może	być	dotknięcie	ale	
wyraźnie	pod	NN.

Utrzymujemy	kolano	
przy	kolanie.	Wygięcie	
się	w	kształt	litery	
C	w	przód.

W	miejscu	na	macie	an-
typoślizgowej.

Przejście	pod	prysznic	
oraz		ustawienie	się	po	
równą	ilość	osób	przed	
każdym	słupkiem	od	
numeru	1	-	5.

Wolne	tempo,	styl	do-
wolny.
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4. Kształtowanie	
sprawności,	do-
skonalenie	umie-
jętności,rozwijani	
zdolności	twór-
czych.

1.	 tor:	wykonanie	skoku	do	wody	
głębokiej	na	NN	ze	słupka,	po	
skoku	wykonanie	meduzy	i	korka.

2.	 tor:	przepłynięcie	samymi	NN	do	
kraula	z	deską		jak	największej	
ilości	długości	basenu	po	odbiciu	
się	od	ściany	końcowej	basenu.	
Wdech	na	PS	i	LS.

3.	 Po	odbiciu	się	od	ściany	końco-
wej	basenu	na	wodzie	głębokiej	
przepłynięcie	pod	wodą	jak	naj-
większej	odległości.

4.	 tor:	po	odbiciu	się	od	ściany	koń-
cowej	basenu	na	wodzie	głębo-
kiej,	przepłynięcie	jak	największej	
ilości	długości	basenu	samymi	
RR	do	kraula,	deska	między	NN.	
Po	wykonaniu	ćw.	10	wydechów	
do	wody.

5.	 tor:	przepłynięcie	jak	największej	
ilości	długości	basenu	dokładan-
ką	do	kraula		–	ćw.	koordynacyj-
ne.	Po	wykonaniu	ćw.	10	wyde-
chów	do	wody.

X	6	min

X	6	min

X	6	min

X	6	min

X	6	min

Po	wcześniejszej	roz-
grzewce,	basen	po-
dzielony	na	5	torów,	
przed	każdym	słupkiem	
znajduje	się	karta	lub	
schemat	z	zadaniem	do	
wykonania.	Na	każdym	
torze	znajduje	się	równa	
ilość	uczniów.	Mogą	oni	
przejść	na	kolejny	tor	
do	kolejnego	zadania	po	
upływie	wyznaczonego	
czasu:	6	min	na	każde	
zadanie.	Pływamy	za-
wsze	prawą	stroną	toru.
Ćw.	wykonujemy	z	do-
wolną	intensywnością	
–	U	sam	sobie	reguluję	
intensywność.	Zaczyna-
my	i	kończymy	ćw.	na	
gwizdek	N.
N	kontroluje	i	pełni	rolę	
koordynatora.	U	ma	
prawo	sam	zinterpreto-
wać	ćw.	U	sam	reguluje	
–	dozuje	sobie	szybkość	
i	intensywność	wykony-
wanych	zadań.		

5. Uspokojenie	orga-
nizmu.

1.	 Wydechy	do	wody.
2.	 Dowolne	skoki	do	wody.

2	–	3	min Tylko	na	NN
Na	sygnał	N
N	kieruje	skokami
Mogą	być	np.:	przez	
żerdź

6. Czynności	organi-
zacyjne	i	wycho-
wawcze.

1.	 Podsumowanie	lekcji.
2.	 Uporządkowanie	obiektu.
3.	 Podsumowanie	dydaktyczne.

2	min Dokonuje	N
Sprzątają	niećwiczący.

7. Nastawienie	do	
wykonywania	
samodzielnych	za-
dań	ruchowych	w	
czasie	wolnym.

1.	 Zachęcenie	do	indywidualnego	
chodzenia	na	basen	w	czasie	po-
zalekcyjnym.

2.	 Dowolne	wyjście	U	z	basenu.

2	min

1	min

Dokonuje	N.

N	wychodzi	ostatni.

	 Powyższy	konspekt	opracowany	został	zgodnie	z	metodą	programowanego	usprawniania	się.	Oznacza	
to,	 że	 uczeń	 sam	 reguluje	 intensywność.	 Każde	 zaproponowane	 rozwiązanie	 przez	 ucznia	 jest	 poprawne.	
Nauczyciel	spełnia	rolę	koordynatora.	Na	każdym	słupku	w	osobnych	koszulkach	znajdują	się	karty	z	zadaniami	



str. 43

DIALOG EDUKACYJNY RODNiIP „WOM” RYBNIK     Nr 2 (13)/ 2011

(patrz	poniżej).	Przed	wejściem	do	wody	każdy	uczeń	zapoznaję	się	z	tekstem	z	karty.	Następnie	sam	wymyśla	
rozwiązanie.	Lekcja	taka	pozwala	decydować	samemu	uczniowi	jak	chce	wykonać	każde	ćwiczenie.	Rozwija	
samodzielną	twórczość	oraz	myślenie.	Wpływa	również	na	zwiększenie	atrakcyjności	zajęć.	

Arkadiusz Kulpok – nauczyciel wychowania fizycznego w Społecznym Gimnazjum w Rybniku.

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

• Literatura młodzieżowa na lekcjach języka polskiego w gimnazjum.
• Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
• Przygotowanie nauczycieli wychowania fizycznego do realizacji za-

jęć o profilu tanecznym.
• Autonomia ucznia i nauczyciela na lekcjach języka obcego. Praca z 

uczniem zdolnym i w klasach wielopoziomowych.
• Muzyka na lekcjach języka obcego.
• Informacja edukacyjna i zawodowa.
• Metody aktywizujące w pracy z uczniem. Historia.
• Sztuka prezentacji. 
• Turystyka a wychowanie regionalne w praktyce szkolnej. 
• Formy ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego w regio-

nie. 
• Warsztaty terenowe w zakresie edukacji przyrodniczej, kulturowej, 

krajobrazowej.

Szczegółowa	oferta	edukacyjna	dostępna	
na	naszej	stronie	www.wom.edu.pl
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Przedmiotem	analizy	jest	pełnoletni	uczeń	szkoły	po-
nadgimnazjalnej.	Wzbudził	on	moje	zainteresowanie,	
gdyż	 jest	 uczniem	 specyficznym.	 Jest	 bardzo	 miły	 w	
kontakcie,	 jednak	od	wielu	 lat	ma	poważny	problem	
z	 nawiązaniem	 głębszych	 relacji	 klasowych,	 o	 które	
usilnie	 i	 niestrudzenie	 zabiega.	 Z	 pewnością	 nie	 jest	
całkowicie	 odrzucony	 przez	 klasę,	 ale	 widać,	 brak	
akceptacji	ze	strony	rówieśników.	Dodatkowo	dowie-
działam	się	o	problemach	rodzinnych	X.	Z	tego	powo-
du	 	uczęszczał	on	na	spotkania	z	pedagogiem	szkol-
nym	we	wcześniejszych	latach	nauki.
	 Nie	 udało	 mi	 się	 uzyskać	 danych	 na	 temat	
wywiadu	ciążowego	oraz	rozwoju	psychomotoryczne-
go	dziecka,	ponieważ	uczeń	jest	pełnoletni	i	nie	mam	
kontaktu	 z	 jego	 rodzicami.	 Z	 dokumentacji	 szkolnej	
pedagoga	 i	 rozmowy	 z	 X	 wiem,	 że	 uczeń	 mieszka	 z	
matką,	 która	 od	 dłuższego	 czasu	 wychowywała	 go	
sama.	 X	 nie	 ma	 kontaktu	 z	 ojcem,	 pytany	 o	 niego	
przerywa	 temat	 i	 prosi	 (stanowczo),	 aby	 nie	 rozma-
wiać	o	ojcu.	Poprzedni	wychowawca	pytany	o	sytuację	
rodzinną	słuchacza	powiedział,		że	rodzice	nie	są	ra-
zem,	ale	ojciec	najprawdopodobniej	nadużywał	prze-
mocy	wobec	synów	w	czasie,	kiedy	mieszkali	razem.	
Wiem	też,	że	ojciec	mieszka	w	sąsiedniej	miejscowo-
ści.	Starszy	brat	X	założył	już	własną	rodzinę	i	mieszka	
oddzielnie.	W	moim	odczuciu	bracia	są	bardzo	zżyci,	
ponieważ	 uczeń	 chętnie	 opowiada	 o	 swoim	 bracie	 i	
o	 jego	rodzinie.	Podczas	 tego	etapu	rozmowy	wyda-
wał	się	rozluźniony,	uśmiechał	się,	przytoczył	historię	
z	 dzieciństwa	 (wspólne	 zabawy).	 Natomiast	 o	 matce	
mówi	krótko,	konkretnie	–	po	prostu	w	jasny	sposób	
odpowiada	 na	 pytania	 odnośnie	 jej	 pracy,	 wykształ-
cenia	 itp.	 Nie	 wydawał	 się	 spięty,	 jednak	 różnica	 w	
zachowaniu	ucznia	była	widoczna.	Wydaje	mi	się,	że	
uczeń	może	żywić	jakieś	pretensje	do	matki	(rysunek	

drzewa	jest	delikatnie	przesunięty	w	lewą	stronę	i	ga-
łęzie	skierowane	są	w	dół),	może	nie	broniła	go	przed	
ojcem.	Jak	wynika	z	odpowiedzi	udzielonych	w	TZN	
–	uczeń	nie	dokańczał	zdań	związanych	z	relacją	z	oj-
cem	pyt	10,	17,	natomiast	o	matce	odpowiada	„sucho”,	
brak	w	tych	zdaniach	nacechowania	emocjonalnego.	
Rysunek	rodziny	ucznia	również	 jest	zastanawiający.	
Słuchacz	zaczął	od	brata,	który	stoi	po	lewej	stronie.	
Następnie	narysował	siebie,	a	później	matkę	po	swo-
jej	prawej	stronie.	Po	chwili	zastanowienia	dorysował	
ojca	 w	 rogu,	 z	 dala	 od	 reszty	 rodziny,	 odwróconego	
bokiem.	Co	potwierdza	hipotezę	o	próbie	odcięcia	od	
ojca.	Jak	wynika	z	rozmów	w	wcześniejszymi	wycho-
wawcami	i	pedagogiem	szkolnym	kontakt	z	rodzica-
mi	ucznia	zawsze	był	utrudniony.	Teraz	jako	dorosła	
osoba	rodzice	nie	mają	obowiązku	kontaktować	się	ze	
szkołą,	a	i	sam	X	o	to	nie	zabiega.	
	 Uczeń	 znajdował	 się	 pod	 opieką	 PPP	 z	 po-
wodu	trudności	z	czytaniem	i	pisaniem	–	podstawio-
no	 diagnozę	 dysleksji	 rozwojowej	 (pierwsze	 badanie	
miało	miejsce	w	gimnazjum).	X	mimo	wieku	bardzo	
się	 cieszy	 z	 posiadanej	 opinii,	 wydaje	 się	 być	 z	 niej	
dumny,	 co	 podkreśla	 przy	 każdej	 pracy	 pisemnej.	
Uczeń	został	przeze	mnie	uświadomiony,	że	powinien	
zgłosić	się	na	badanie	kontrolne	do	Poradni,	by	uzy-
skać	aktualną	opinię.	Na	podstawie	analizy	 jego	wy-
pracowań	mogę	stwierdzić,	że	jest	uczniem	kreatyw-
nym,	 nie	 ma	 kłopotów	 z	 rozwinięciem	 zagadnień,	
prace	 mają	 wystarczającą	 ilość	 słów	 (wypracowania	
maturalne),	 kompozycja	 pracy	 jest	 w	 miarę	 spójna,	
widać	logikę	w	wyciąganiu	i	formułowaniu	wniosków.	
Pojawiają	się	natomiast	elementy	wskazujące	na	zubo-
żony	zasób	 leksykalny	(uczeń	bardzo	chętnie	stosuje	
kolokwializmy,	a	wręcz	pojawiają	się	zdania	charakte-
rystyczne	dla	slangu	młodzieżowego).	Prace	są	czytel-

ODTRąCONy NASTOLATEk
ANALIZA PRZyPADku

B. Freno
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ne,	aczkolwiek	poziom	graficzny	pisma	budzi	zastrze-
żenia.	 Uczeń	 nie	 zawsze	 trzyma	 się	 liniatury	 (szero-
kie	linie),	litery	są	duże,	czasem	ostre.	Liczba	błędów	
ortograficznych	 wszystkich	 stopni	 jest	 zatrważająca.	
Uczeń	 powiedział,	 że	 kiedyś	 uczęszczał	 na	 zajęcia	
(nie	pamięta	 jakie);	mówił,	 że	ćwiczyli	 tam	popraw-
ność	 pisma,	 utrwalali	 reguły	 ortograficzne.	 Określał	
je	 jako	 „stratę	 czasu”.	 Od	 momentu	 rozpoczęcia	 na-
uki	 w	 szkole	 ponadgimnazjalnej	 X	 nie	 uczęszcza	 na	
tego	typu	zajęcia,	co	moim	zdaniem	wpływa	na	spo-
sób	zapisu,	wolniejsze	tempo	czytania	oraz	jego	płyn-
ność	 (słuchając,	 odnosi	 się	 wrażenie	 że	 po	 przeczy-
taniu	około	4	wyrazów	robi	przerwę,	po	czym	czyta	
następne	4).	 Jego	 stosunek	do	zajęć	 terapeutycznych	
(„trening	ortograficzny”)	pokrywa	się	ze	stosunkiem	
do	 zajęć	 ogólnokształcących	 –	 uczeń	 twierdzi,	 że	 są	
niepotrzebne.	
	 Z	 opinii	 z	 PPP	 wynika,	 że	 X	 w	 gimnazjum	
znajdował	się	pod	opieką	lekarza	neurologa	z	powo-
dów	trudności	z	koncentracją	uwagi	–	co	potwierdza	
uczeń.	Twierdzi:	kiedyś	brałem	jakieś	leki,	aby	popra-
wić	koncentrację	uwagi.	X	nie	był	nigdy	hospitalizo-
wany,	ani	nie	pozostaje	aktualnie	pod	opieką	żadnego	
lekarza	specjalisty.	
Jak	 wynika	 z	 opinii	 PPP	 możliwości	 intelektualne	
ucznia	kształtują	się	na	poziomie	przeciętnym.	Zabu-
rzona	 jest	koordynacja	wzrokowo-ruchowa	 (co	uwi-
dacznia	się	w	piśmie	ucznia,	ale	nie	przeszkadza	mu	to	
w	pracy	zawodowej).	Na	niskim	poziomie	kształtuje	
się	także	myślenie	abstrakcyjne,	co	potwierdzają	sła-
be	 wyniki	 w	 czytaniu	 ze	 zrozumieniem.	 Wydaje	 się,	
że	powyższy	deficyt	kompensują	zdolności	manualne	
słuchacza.	Zasobem	X	jest	również	dobrze	rozwinięte	
myślenie	logiczne.	
	 Z	mojej	obserwacji	poczynionej	na	lekcji	wy-
nika,	że	uczeń	sprawia	wrażenie	„klasowego	błazna”,	
w	 zachowaniu	 ucznia	 widoczna	 jest	 duża	 infantyl-
ność.	Podczas	lekcji	śmieje	się	z	byle	powodu,	chętnie	
komentuje	 wypowiedzi	 innych,	 starając	 się	 by	 przy-
brały	one	formę	żartu	(uczeń	nie	poniża,	ani	nie	ob-
raża	kolegów).	Klasa	wydaje	się	momentami	rozdraż-

niona	 zachowaniem	 X,	 w	 tych	 momentach	 mówią:	
„zamknij	 się	 wreszcie”,	 albo	 przeciągle	 wypowiadają	
jego	imię.	Uczeń	jednak	nie	dostosowuje	się	do	próśb	
klasy,	próbuje	wszystko	obrócić	w	żart.	Wydaje	mi	się,	
że	 tymi	 reakcjami	 próbuje	 zwrócić	 na	 siebie	 uwagę	
klasy.	Mimo	że	część	 jego	obecnego	zespołu	 jest	mu	
znana	z	poprzedniej	szkoły,	X	nie	jest	do	końca	zżyty	
z	 klasą.	 Poprzedni	 wychowawca	 wspominał,	 że	 tego	
typu	 problemy	 ujawniały	 się	 szczególnie	 na	 lekcjach	
wychowawcach,	 kiedy	 bywały	 momenty,	 w	 których	
klasa	odsuwała	X	od	wspólnych	działań.	
	 Dodatkowo	zauważyłam,	że	podczas	omawia-
nia	literatury	związanej	ze	sferą	erotyki	(np.	barokowa	
poezja	miłosna)	X	zwiększa	aktywność	i	częstotliwość	
komentarzy,	które	są	nieadekwatne	do	wieku	słucha-
cza	 (nie	 są	 obsceniczne	 czy	 obrażające	 godność,	 ra-
czej	 rubaszne).	Tego	 typu	żarty	najprawdopodobniej	
wskazują	na	niedojrzałość	emocjonalną	ucznia	i	moż-
liwe,	że	na	 trudności	w	nawiązywaniu	relacji	 z	płcią	
odmienną.	Podejrzewam	również,	że	u	podnóża	tych	
problemów	 może	 tkwić	 relacja	 pomiędzy	 rodzicami	
ucznia,	 która	 najprawdopodobniej	 w	 jakiś	 sposób	
mogła	być	zaburzona	(agresja	ze	strony	ojca,	jego	au-
torytarne	zachowanie,	możliwe	poniżanie	żony	–	po-
przedni	wychowawca	określał	ją	jako	„zahukaną”	Nikt	
jednak	 nie	 miał	 pełnej	 informacji	 na	 temat	 sytuacji	
rodzinnej	 chłopaka).	 Może	 X,	 nie	 chcąc	 wspominać	
ojca,	 boi	 się,	 że	 powieli	 jego	 zachowanie,	 czego	 naj-
prawdopodobniej	sobie	nie	uświadamia.	
	 Zdarza	się,	że	nauczyciele	 innych	przedmio-
tów	skarżą	się	na	zachowanie	X	podczas	lekcji.	Uczeń	
zachowuje	 się	 podobnie	 jak	 na	 języku	 polskim,	 ale	
stara	się	uczestniczyć	w	toku	lekcji,	jest	aktywny.	Ma	
problemy	 z	 koncentracją,	 stąd	 może	 wynikają	 jego	
problemy	 z	 zakłócaniem	 zajęć.	 Jego	 oceny	 odzwier-
ciedlają	poziom	wiedzy	(średnia	poniżej	3,0).	Stwier-
dzam	 jednak,	 że	 zachowanie	 ucznia	 na	 lekcji	 w	 po-
równaniem	 z	 rokiem	 poprzednim	 uległo	 poprawie.	
Przyczyn	 upatruję	 w	 zmniejszeniu	 liczebności	 klasy	
i	dojrzewaniem,	być	może	również	sytuacja	rodzinna	
ucznia	mogła	się	unormować,	(ale	nie	posiadam	żad-
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nych	danych	na	ten	temat).	
	 Co	 ciekawe,	 jeżeli	 chodzi	 o	 przedmioty	 za-
wodowe	 X	 stara	 się	 wykonywać	 rzetelnie	 powierzo-
ne	 mu	 zadania	 (nie	 otrzymuje	 najwyższych	 ocen,	
jednak	nauczyciele	chwalą	 jego	wkład	pracy).	Efekty	
jego	pracy	w	istocie	zasługują	na	pochwałę.	W	trak-
cie	zajęć	w	parach	uczeń	przyjmuje	rolę	lidera	(zawsze	
pracuje	z	tym	samym	kolegą,	któremu	ten	układ	od-
powiada,	gdyż	sam	ewidentnie	szuka	uznania	grupy,	
poprzez	 celowe	 pomniejszanie	 swoich	 umiejętności	
i	wiedzy,	by	dostosować	się	do	poziomu	klasy,	zatem	
X	 najprawdopodobniej	 w	 innych	 sytuacjach	 miałby	
trudność	z	uzyskaniem	pozycji	lidera).	Podczas	tego-
rocznych	praktyk,	uczeń	otrzymał	ocenę	celującą	oraz	
wzorową	z	zachowania.	Przyczyn	tych	ocen	upatruję	
w	widocznym	zainteresowaniu	ucznia	przedmiotem.	
Wydaje	się	mieć	on	pragmatyczne	podejście	do	pra-
cy.	 Brak	 zachowań	 obserwowanych	 na	 lekcjach	 naj-
prawdopodobniej	 wynika	 z	 braku	 obecności	 grupy	
rówieśniczej,	której	o	uznanie	we	własnym	mniema-
niu	musiałby	walczyć.	Natomiast	sytuacje	zadaniowe,	
gdzie	liczą	się	jedynie	umiejętności	praktyczne	są	dla	
niego	motywujące.	Uczniowi	najprawdopodobniej	też	
łatwiej	nawiązać	kontakt	z	osobami	dojrzałymi,	auto-
rytetami	w	swojej	dziedzinie.	Może	długotrwałe	„for-
my	odrzucania”	przez	klasę	powodują,	że	nie	potrafi	
on	 poprawnie	 funkcjonować	 w	 grupie	 rówieśniczej.	
Ponadto	wydaje	się	być	świadomy	własnych	zdolności	
w	kierunku	zawodowym,	dlatego	jego	zachowanie	tak	
diametralnie	różni	się,	gdy	może	je	zaprezentować,	a	
przez	to	być	zaakceptowanym	przez	środowisko.	Na-
tomiast	w	sytuacjach	typowo	szkolnych,	kiedy	ważne	
jest,	by	przedstawić	swoją	wiedzę	jej	braki	tuszuje	in-
fantylnym	zachowaniem.	
	 Z	moich	obserwacji	wynika,	że	bardzo	emo-
cjonalnie	reaguje	na	niepowodzenia,	(nawet	drobne),	
często	 niewspółmiernie	 do	 sytuacji.	 Pojawiają	 się	
zachowania	 wskazujące	 na	 pobudzenie	 (energiczny	
chód,	lekkie	uderzenie	w	stół	pięścią,	zaciskanie	pięści,	
pocieranie	 głowy,	 cicho	 wypowiadane	 wulgaryzmy).	
Po	zwróceniu	uwagi	przez	nauczyciela	na	te	zachowa-

nie	zaczyna	„wyszukiwać	mocnych	stron	swoich	prac”	
np.	liczy	ilość	błędów	ortograficznych	i	okazuje	radość	
z	największej	ich	ilości	na	tle	klasy.	To	także	przejaw	
infantylnego	zachowania.	W	trakcie	zajęć	uczeń	łatwo	
przechodzi	 z	 okazywania	 jednej	 emocji	 do	 drugiej	
(często	skrajnej)	np.	z	gniewu	w	radość,	ale	nie	oka-
zuje	 smutku,	 wrażliwości,	 czy	 zastanowienia	 się	 nad	
sobą.	Wydaje	mi	się,	że	jest	mało	refleksyjny,	ukazuje	
jedynie	emocje	związane	z	silnym	pobudzeniem.	Ten	
niewielki	 kontakt	 ze	 sobą	 najprawdopodobniej	 wy-
nika	 z	 trudnej	 sytuacji	 rodzinnej.	 Być	 może	 w	 dzie-
ciństwie	 przeżywał	 również	 skrajne	 emocje	 (na	 co	
wskazują	także	odpowiedzi	z	TZN).	Również	rysunek	
drzewa	wskazuje	na	infantylność	słuchacza	(jabłka	na	
drzewie)	oraz	silną	pobudliwość	i	związek	z	fizyczno-
ścią	 (silnie	 rozbudowany	 pień).	 Ciekawy	 w	 rysunku	
drzewa	okazał	się	układ	gałęzi,	które	są	splątane	i	obłe	
(w	 moim	 odczucie	 wskazuje	 to	 na	 skomplikowanie	
emocjonalne	X).
	 Wydaje	 się	 że	 X	 jest	 ekstrawertykiem,	 na	 co	
wskazuje	 jego	 silna	 pobudliwość	 emocjonalna.	 Po-
nadto	 częstość	 udzielanych	 komentarzy	 na	 lekcjach,	
pozorna	 łatwość	 w	 nawiązywaniu	 kontaktów,	 chęć	
zwrócenia	na	siebie	uwagi	przemawiałoby	za	tą	hipo-
tezą.	 Jednakże	wydaje	mi	 się,	 że	w	dużej	mierze	 jest	
to	 postawa	 stworzona	 na	 użytek	 klasy.	 W	 kontakcie	
indywidualnym	(z	nauczycielem)	poważnieje,	wydaje	
się	skupiony	bardziej	na	rozmówcy	i	nie	próbuje	try-
wializować	 tematu.	 Determinacja	 ucznia	 w	 dążeniu	
do	celu	(wymarzony	zawód),	podjęcie	pracy	zarobko-
wej	 wskazuje	 z	 drugiej	 strony	 na	 zaradność	 życiową	
ucznia	i	skłania	mnie	ku	twierdzeniu,	że	X	jest	świa-
domy	swoich	obowiązków,	a	zatem	w	moim	odczuciu	
jest	wewnątrzsterowny.	Trudne	dla	mnie	do	określe-
nia	 jest	 poczucie	 własnej	 wartości	 X,	 ponieważ	 nie	
widać,	 by	 zniechęcał	 się	 niepowodzeniami.	 Tuszuje	
niepowodzenia	 śmiechem,	 co	 z	 drugiej	 strony	 może	
wskazywać	na	silne	emocje	związane	z	porażkami.	
	 W	 moim	 odczuciu	 najbardziej	 niepokojąca	
jest	labilność	emocjonalna	i	silna	potrzeba	przynależ-
ności	do	grupy	rówieśniczej.	Obawiam	się,	 że	uczeń	
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mimo	 dojrzałego	 wieku	 może	 po	 namowach	 klasy	
wplątać	się	w	niebezpieczną	sytuację,	która	mogłaby	
mieć	wpływ	na	przebieg	jego	dalszego	życia.	Zwłasz-
cza,	że	próby	nawiązania	kontaktu	z	rówieśnikami	są	
ponawiane	 od	 lat,	 jednak	 słaba	 skuteczność	 w	 tym	
zakresie	 może	 być	 frustrująca	 dla	 ucznia.	 Fakt,	 że	
na	 niepowodzenia	 X	 częściej	 reaguje	 zachowaniami	
agresywnymi	 może	 doprowadzić	 do	 sytuacji	 niebez-
piecznych.	Jego	niski	poziom	samoświadomości,	naj-
prawdopodobniej	trudne	relacje	z	rodzicami	i	jedyne	
oparcie	w	bracie,	(który	jednak	wyprowadził	się,	przez	
co	 częstość	 kontaktów	 uległa	 znacznemu	 zmniejsze-
niu)	wskazują	na	niski	zasób	wsparcia	w	otoczeniu	i	
zasób	umiejętności	społecznych.	W	związku	z	powyż-
szym	uczeń	ma	znacznie	utrudniony	proces	socjaliza-
cji,	zwłaszcza	w	grupie	rówieśniczej.	Jednak	szansą	dla	
X	jest	praca	zawodowa.	Można	domniemywać,	że	jego	
potrzeba	sukcesu	w	tym	zakresie	może	umożliwić	mu	
zaistnienie	w	środowisku.	
	 Myślę,	 że	 w	 pierwszej	 kolejności	 trzeba	 za-
chęcić	X	do	wyciszenia	emocji	(można	zaproponować	

ćwiczenia	 relaksacyjne),	 skłonić	 do	 rozwijania	 zdol-
ności	 i	 zainteresowań	 np.	 poprzez	 udział	 w	 konkur-
sach,	szkoleniach	zawodowych	i	pokazać,	że	przez	tę	
aktywność	 mógłby	 zaistnieć	 w	 inny	 (korzystniejszy	
dla	siebie	sposób)	na	tle	klasy.	Należy	również	w	bar-
dziej	zdecydowany	sposób	zachęcić	ucznia	do	wizyty	
w	PPP,	by	odnowić	opinię,	która	między	innymi	uła-
twiłaby	 X	 zdanie	 matury.	 W	 moim	 odczuciu	 relacje	
rodzinne	(zwłaszcza	z	ojcem)	są	poważnie	zaburzone,	
co	rzutuje	na	 funkcjonowanie	ucznia.	 	X	 jako	osoba	
dorosła,	 nie	 znajduje	 się	 już	 pod	 opieką	 pedagoga	
szkolnego.	 Mam	 nadzieję,	 że	 rozmowy	 przeprowa-
dzone	z	X	po	lekcjach	wpłyną	w	jakiś	sposób	na	chęć	
zmiany	elementów	postawy	(np.	zachowanie	stosow-
ne	do	wieku,	poszukanie	adekwatnej	akceptacji	w	śro-
dowisku	zawodowym).	
	 Ze	względu	na	dobro	ucznia	jego	dane	zostały	
zmienione,	a	pewne	wydarzenia	zaś	zmodyfikowano.

Bożena Freno – nauczycielka języka polskiego

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

• Uczyć inaczej w edukacji wczesnoszkolnej (przygotowanie do nauki 
czytania i pisania, gry i zabawy matematyczne, metoda stacji…).

• Tańce śląskie.
• Kartki z niespodzianką w środku na każdą okazję.
• Gry i zabawy z różnych stron świata. 
• Podręcznik w ręku nauczyciela.

Szczegółowa	oferta	edukacyjna	dostępna	
na	naszej	stronie	www.wom.edu.pl
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Opublikowanie	 wyboru	 przemówień	 i	 publicystyki	
Jozefa	Tiso	może	budzić	kontrowersje.	Ten	przywód-
ca	wojennego	państwa	słowackiego	został	po	wojnie	
skazany	jako	zbrodniarz	hitlerowski,	niewątpliwie	cią-
ży	na	nim	współodpowiedzialność	 za	 śmierć	 tysięcy	
słowackich	 Żydów,	 tym	 większa,	 że	 był	 księdzem,	 a	
przed	antysemickimi	działaniami	usiłował	powstrzy-
mać	go	nawet	sam	papież	Pius	XII,	lecz	on	napomnień	
nie	 słuchał.	 Mimo	 to	 postać	 Tiso	 cieszy	 się	 ostatnio	
pewną	popularnością,	o	czym	świadczyć	może	kilka-
naście	 filmów	 dokumentalnych	 poświęconych	 jego	
osobie	umieszczonych	na	platformie	You	Tube.	Zatem	
dobrze	 jednak	 się	 stało,	 że	 ukazał	 się	 obszerny	 wy-
bór	 jego	 wypowiedzi,	 Pozwala	 poznać	 jego	 poglądy,	
ich	 ewolucję,	 zaplecze	 intelektualne	 jego	 politycznej	
działalności.	Poprzedni	wybór	publicystyki	Tisy,	dużo	
mniej	 obszerny,	 wydał	 jeszcze	 podczas	 wojny	 Štefan	
Polakovič,	dziś	jest	trudno	dostępny1.	Warto	przypo-
mnieć,	że	postać	Tisy	została	już	szeroko	opisana.	Naj-
bardziej	 gruntowną,	 choć	 mało	 krytyczną	 biografię	
opublikował	Milan	S.	Ďurica2,	a	na	język	polski	prze-
łożona	została	biografia	pióra	Ivana	Kameneca3.	Dwa	
artykuły	Tiso	opublikowano	już	wcześniej	w	polskim	
przekładzie	 Maryli	 Papierz	 w	 zbiorze	 wydanym	 pod	
redakcją	 Rudolfa	 Chmela,	 Kwestia	 słowacka	 w	 XX	
wieku,	Gliwice	2002	–	obu	nie	ma	w	recenzowanych	
tomach.
	 Omawiana	 publikacja	 przygotowana	 zosta-
ła	 w	 Instytucie	 Historycznym	 Słowackiej	 Akademii	

1	 Štefan	Polakovič,	Z Tisovho boja,	Bratislava	1941.
2	 Najnowsze	wydanie:	Jozef Tiso 1887-1947. Životopisný profil,	
Bratislava	2006.
3	 Tragedia polityka, księdza i człowieka (Jozef Tiso 1887-1947),	
tłum.	Piotr	Godlewski,	Warszawa	2001.

Nauk	 przy	 finansowym	 wsparciu	 Ministerstwa	 Kul-
tury.	Tomy	są	obszerne.	Pierwszy	zawiera	272	teksty,	
drugi	399	(ostatni	to	przemówienie	z	6	sierpnia	1944	
r.).	Wydawcy	stanęli	przed	trudnym	zadaniem.	Publi-
cystyka	Tiso	była	obfita,	lecz	rozproszona.	Jego	częste	
wypowiedzi	relacjonowała	prasa,	wersje	publikowane	
w	różnych	czasopismach	szczegółami	różnią	się	mię-
dzy	sobą.	Nie	były	to	zresztą	na	ogół	całe	artykuły,	ale	
w	omówienia	wydarzeń,	w	których	Tiso	uczestniczył,	
wplatano	 fragmenty	 jego	 wypowiedzi,	 nie	 wiadomo,	
na	 ile	wiernie	oddające	 jego	słowa.	W	wielu	wypad-
kach	aż	do	1938 r.	ingerowała	w	te	teksty	cenzura,	nie-
kiedy	w	jej	dokumentach	udało	się	odnaleźć	usunięte	
fragmenty,	 redaktorzy	 zamieszczają	 je	 w	 kwadrato-
wych	 nawiasach.	 Najbardziej	 bliskie	 oryginałowi	 są	
z	 pewnością	 przemówienia	 na	 posiedzeniach	 parla-
mentarnych	(Czechosłowacji	i	Słowacji),	publikowane	
na	podstawie	stenogramów	obrad	oraz	te	wypowiedzi,	
których	nagrania	zachowały	się	w	archiwum	słowac-
kiego	radia.
	 Pominięto	pewne	teksty	Tiso,	kryteria	takiego	
doboru	zawsze	są	dyskusyjne,	dziwi	jednak	pominię-
cie	niektórych	wypowiedzi,	np.	w	debacie	parlamen-
tarnej	nad	ratyfikacją	układu	Czechosłowacji	z	ZSRR,	
czy	też	na	posiedzeniu	Sejmu	Słowackiego	14	marca	
1939	r.,	w	którym	relacjonował	rozmowy	z	Hitlerem	
i	uzasadniał	wniosek	o	ogłoszenie	niepodległości.	Po-
zostaje	nadzieją,	że	zamieszczone	zostaną	w	przygoto-
wywanym	trzecim	tomie.
	 Teksty	 opublikowano	 uwspółcześniając	 pi-
sownię,	zachowano	natomiast	osobliwości	stylu	auto-
ra,	bohemizmy,	hungaryzmy	i	germanizmy.	Wszystkie	
teksty	 opatrzone	 zostały	 notami	 edytorskimi	 infor-
mującymi	o	źródłach,	z	których	je	zaczerpnięto	oraz	

DyLEMAT kSIęDZA TISO

Jozef	Tiso,	Prejavy	a články	(1913-1938),	zv.	I,	1913-1938,	editori	Miroslav	Fabricius,	Ladislav	Suško,	Bratislava	

2002,	ss.	567,	zv.	II,	1938-1944,	editori	Miroslav	Fabricius,	Katarína	Hradská,	Bratislava	2007,	ss.	696.

A. Małkiewicz
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przypisami,	 głównie	 zawierającymi	objaśnienia	 języ-
kowe	i	dotyczące	niektórych,	mniej	znanych	instytu-
cji	wymienionych	w	tekście.	Wątpliwości	musi	budzić	
opublikowanie	 artykułów	 drukowanych	 w	 oryginale	
w	języku	węgierskim,	wyłącznie	w	słowackim	tłuma-
czeniu.	Każdy	tom	zawiera	krótki	wstęp,	ograniczający	
się	jednak	do	najważniejszych	informacji	edytorskich.	
W	 trzecim	 tomie	 obiecano	 zamieścić	 dokumenty	 z	
ostatniego	okresu	życia	Tiso,	oraz	indeksy,	nie	wiado-
mo	jednak,	kiedy	się	ukaże.
	 Opublikowane	 teksty	 pozwalają	 w	 miarę	
wiernie	zrekonstruować	sposób	myślenia	i	argumen-
towania	Tiso	w	różnych	etapach	jego	działalności.
W	latach	20.	stopniowo	wysunął	się	na	jednego	z czo-
łowych	 publicystów	 swej	 partii,	 noszącej	 od	 1925	 r.	
nazwę	Słowacka	Partia	Ludowa	Hlinki	(Hlinkova	slo-
venská	ľudová	strana,	HSĽS).	Chętnie	posługiwał	się	
argumentami	 populistycznymi,	 stosował	 demagogię.	
Jego	artykuły	pełne	były	bojowej	 terminologii,	która	
wyraźnie	kojarzy	się	z	myśleniem	totalitarnym.	„Kto	
nie	jest	z	nami,	jest	przeciw	nam!”	(Kto	nie	je	s nami,	
proti	 nam	 je!,	 t.	 I,	 s.	 173)	 „Słowacka	 Partia	 Ludowa	
podobna	 jest	 do	 walecznego	 obozu	 na	 froncie	 poli-
tycznym	narodu	słowackiego”	(Slovenská	ľudová	stra-
na	podobá	sa	bojovnému	táboru	na	fronte	politickej	
slovenského	národa,	t.	I,	s.	174).	Pisał	o kwestiach	re-
ligijnych,	ale	przede	wszystkim	o odrębności	narodu	
słowackiego,	 o  postulowanej	 autonomii	 Słowacji.	 W	
1936	 r.	 użył	 sformułowania	 bardzo	 bliskiego	 fraze-
ologii	 hitlerowskiej,	 postulując	 by	 jego	 partia	 „ogar-
nęła	 cały	 naród	 słowacki	 i	 wszystkie	 jego	 elementy:	
jeden	 naród,	 jedna	 partia,	 jeden	 wódz”	 (zachránila	
v sebe	celý	národ	slovenský	a všetky	 jeho	zložky:	 je-
den	národ,	jedna	strana,	jeden	vodca,	t	1,	s.	508).	Sam	
Tiso	 twierdził	 już	 po	 wojnie,	 że	 nie	 zaczerpnął	 tego	
sformułowania	 od	 Hitlera,	 ale	 było	 wynikiem	 jego	
własnych	przemyśleń4.
	 Pisząc	o polityce	używał	ostrego	 języka,	 for-
mułował	pochopne	oceny	świadczące	o niezbyt	 traf-

4	 I.	Kamenec,	Tragedia…,	s.	50	–	autor	ten	nie	daje	jednak	
wiary	przytoczonej	opinii.

nym	rozumieniu	zjawisk,	np.	że	w	Bułgarii	i Jugosła-
wii	w	1924	r.	doszły	do	władzy	partie	„mniej	więcej	
bolszewickie”	(viac-menej	boľševické),	zaś	Czechosło-
wacja	 to	 państwo	 „bolszewicko-agrarystyczne”	 (bo-
ľševicko-agrárnicke,	t.	1,	s.	201).	Ponieważ	jednocze-
śnie	cechowała	go	systematyczność,	pracowitość,	inte-
ligencja,	miał	talent	organizatorski	i oratorski,	szybko	
zajął	eksponowane	miejsce	w	partii,	został	posłem	do	
parlamentu	w	Pradze,	gdzie	zyskał	szczególną	specja-
lizację:	 występował	 w	 kolejnych	 debatach	 budżeto-
wych	jako	główny	mówca	partii,	co	wymagało	dużej	
wiedzy	 i	orientacji	w	 skomplikowanej	problematyce.	
Gdy	 partia	 zdecydowała	 się,	 przejściowo,	 na	 wejście	
do	koalicji	rządzącej,	został	na	ponad	dwa	lata	mini-
strem	do	spraw	zdrowia	i	sportu.	W	jego	publikacjach	
pojawiło	się	wtedy	nieco	pojednawczości.
	 Gdy	w	październiku	1938	r.	został	premierem	
autonomicznej	 Słowacji,	 w	 pierwszych	 tygodniach	
urzędowania	 wygłosił	 kilka	 naiwnych	 opinii:	 „sta-
wiamy	 państwo	 Czechów,	 Słowaków	 i	 podkarpac-
kich	Rusinów	mocno	na	nogi”	(staviame	štát	Čechov	
a Slovákov	a podkarpatských	Rusov	na	mocné	nohy,	
t.	II,	s.	13).	Przemawiając	23	października	w	Bańskiej	
Bystrzycy	obiecywał,	że	jego	rząd	uczyni	wszystko,	by	
ożywić	pracę	kopalń	(t.	 II,	 s.	17),	okazało	się	 to	 jed-
nak	 w	 najbliższym	 czasie	 niewykonalne,	 dopiero	 po	
roku	 wojna	 przyniosła	 na	 krótko	 poprawę	 sytuacji.	
Sądził,	że	walka	polityczna	dobiegła	już	zwycięskiego	
finału:	„w	przyszłości	nie	nie	będzie	już	potrzeby	walk	
politycznych.	Potrzebna	będzie	praca	kulturalna	i go-
spodarczo-społeczna”	(v	budúcnosti	nebude	už	treba	
politických	bojov.	Bude	treba	práce	kultúrnej	a hospo-
dársko-sociálnej,	t.	II,	s.	15).	Skupiony	na	budowaniu	
organów	słowackiej	autonomii	nie	dostrzegał	chmur	
gromadzących	 się	 na	 arenie	 międzynarodowej,	 ani	
nawet	najbliższego	Słowacji	zagrożenia	węgierskiego.	
Jedyne,	co	można	powiedzieć	na	jego	usprawiedliwie-
nie,	 to	 fakt,	 że	 nawet	 niektórzy	 czołowi	 europejscy	
politycy	tej	epoki	ulegali	podobnym	naiwnym	mrzon-
kom.	 Słynne	 stały	 się	 słowa	 premiera	 Chamberla-
ina,	 wypowiedziane	 następnego	 dnia	 po	 podpisaniu	
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traktatu	monachijskiego:	„Wierzę,	że	jest	to	pokój	dla	
naszych	czasów”5.	Tiso	nie	tylko	wygłaszał	podobnie	
naiwne	 teksty,	 ale	 właśnie	 takie	 nierozważne	 zdania	
kopiował:	 przemawiając	 z	 okazji	 nadania	 mu	 hono-
rowego	 obywatelstwa	 rodzinnej	 miejscowości	 Veľká	
Bytča	mówił,	że	6	października,	a więc	w	dniu	ogło-
szenia	autonomii	Słowacji,	ocalono	pokój	 „nie	 tylko	
na	Słowacji,	i w	republice,	ale także,	jestem	przeświad-
czony,	w	całym	świecie”	(sme	zachranili	pokoj	nielen	
na	Slovensku	a v republike,	ale,	som	presvedčený,	že	
i celému	svetu,	t.	II,	s.	55).	Z tego	triumfalizmu	szyb-
ko	zrezygnował,	pod	wpływem	klęski	jaką	stał	się	dla	
niego	arbitraż	wiedeński.
	 Często	 nawiązywał	 do	 określeń	 chrześcijań-
skich,	zapewne	nie	zdając	sobie	sprawy	z niestosow-
ności	niektórych	sformułowań:	„wodzem	robotników	
nie	może	być	odtąd	ani	Marks,	ani	Lenin!	Ich	wodzem	
musi	być	Chrystus”	(vodcom	robotníctva	nesmie	byť	
odteraz	ani	Marx,	ani	Lenin!	 Jeho	vodcom	musí	byť	
Kristus,	 t.	 II,	 s.	 15).	 Słowacki	 nacjonalizm	 przedsta-
wiał	 jako	wyraz	woli	Bożej	 („idea,	ktorú	vštepil	 sám	
Boh	 do	 milionov	 duší	 tých	 ľudí,	 ktorých	 osadil	 pod	
Tatrami”).	 W	 ten	 sposób	 dokonywał	 nieświadomie	
etnicyzacji	 religii,	 przez	 co	 przynajmniej	 częściowo	
kwestionował	 jej	uniwersalistyczne	przesłanie,	a	 jed-
nocześnie	 następowała	 w	 jego	 myśleniu	 sakralizacja	
narodu.	 Taka	 unarodowiona	 i	 zetnicyzowana	 religia	
ulegała	upolitycznieniu,	instrumentalizacji6.
	 Jak	się	zdaje,	łatwo	wpadał	w	zapał	retoryczny,	
nie	 przywiązywał	 wagi	 do	 używanych	 sformułowań,	
nie	 był	 świadomy	 odniesień	 używanych	 przez	 siebie	
terminów,	 a	 tym	 bardziej	 nie	 byli	 ich	 świadomi	 słu-
chacze	jego	wypowiedzi.	Uprawiał	demagogię,	praw-
dopodobnie	 nie	 zdając	 sobie	 z	 tego	 sprawy.	 Chętnie	
używał	 sformułowań	 radykalnych	 i	 przesadnych,	 pi-

5	 Cyt.	za:	Radosław	Paweł	Żurawski	vel	Grajewski,	Brytyjsko-
czechosłowackie stosunki dyplomatyczne (październik 1938 
r. – maj 1945 r.),	Warszawa	2008,	s.	27;	inne	tłumaczenie:	H.	
Batowski,	Między dwiema wojnami…,	s.	332.
6	 Zob.	wartościowe	uwagi	o	tych	zjawiskach:	Radosław	
Zenderowski,	Religia a słowacka tożsamość narodowa,	„Przegląd	
Zachodni”,	2010,	nr	1,	s.	163-185.

sząc	np.	o	„heroicznym	boju”	Hlinki	w	obronie	naro-
du	słowackiego	(t.	II	s.	34).	Gdy	pełnię	władzy	objęła	
HSĽS	zapewniał,	że	„przestały	rządzić	partie,	zaczyna	
rządzić	naród!”	(Prestali	vládnuť	strany,	začína	vlád-
nuť	 národ!),	 bowiem	 w	 tej	 jednej	 partii	 „zjednoczył	
się	cały	naród	słowacki”	(sa	zjednotil	celý	národ	slo-
venský).	 Dawniej	 lud	 był	 tylko	 „materiałem	 do	 gło-
sowania”	(hlasovvacím	materiálom),	przekupywanym	
przez	 partie,	 dziś	 –	 gdy	 jest	 tylko	 jedna	 lista	 kandy-
datów	–	wybory	staną	się	„manifestacją	woli	narodu	
słowackiego”	(voľby	budú	manifestaciou	vôle	sloven-
ského	národa,	t.	II,	s.	35).	O	jego	demagogii	wyrazi-
ście	 świadczy	zabieg,	 jakiego	dokonał	w	odniesieniu	
do	 pojęcia	 „kapitalisty”.	 Po	 wielu	 tyradach	 przeciw	
kapitalistom	oświadczył,	że	nie	każdy,	kto	ma	kapitał	
jest	kapitalistą,	a	jedynie	ten	kto	jest	wyzyskiwaczem.	
Ci	zaś,	którzy	dają	pracę	robotnikom	to	nie	są	kapitali-
ści,	lecz	uczciwi	pracownicy	(toto	nie	sú	kapitalisti,	ale	
statočni	pracovníci),	zatem	niechaj	spokojnie	obracają	
kapitałem	i czerpią	słuszne	zyski	(t.	2,	s.	41).	Wyraź-
nie	zasmakował	w	takich	grach	słownych.	5	stycznia	
1939	r.	zwracając	się	do	oficerów	Gwardii	Hlinki,	pa-
ramilitarnej	 organizacji	 wzorowanej	 na	 niemieckiej	
SA,	 stwierdził,	 że	 do	 niedawna	 zwalczał	 militaryzm,	
ale	aktywność	tej	organizacji	nie	służy	militaryzmowi,	
lecz	 „gotowości	 wojskowej”	 (vojenskej	 pohotovosti),	
życzy	im	zatem	wojskowego	ducha	(t.	II,	s.	51).
	 Wśród	 różnorodnych	 nurtów	 myśli	 kato-
lickiej	 dojrzewał	 wtedy	 personalizm,	 stawiający	 na	
pierwszym	 miejscu	 osobę	 ludzką.	 Tiso	 był	 jednak	
odległy	od	takiego	myślenia.	W	jego	przeświadczeniu	
wspólnota,	całość	jest	ważniejsza	niż	jednostka	(celok	
je	viac,	ako	jednotlivec,	t.	II,	s.	57-58).	Kościół	w	cza-
sach	Piusa	XI	przywiązywał	większą	rolę	do	wspólnot	
niż	do	jednostek,	jego	myślenie	dobrze	więc	wpisywa-
ło	się	w	ten	tradycjonalistyczny	nurt.
	 Jednocześnie	 tam	 gdzie	 nie	 uprawiał	 dema-
gogii	posługiwał	się	autorytarną	„nowomową”.	Np.,	w	
cztery	dni	po	elekcji	prezydenta	Háchy	na	posiedze-
niu	klubu	posłów	i senatorów	HSĽS	zapewnił,	że	na-
ród	słowacki	ma	do	niego	pełne	zaufanie	(t.	II,	s.	38),	
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należy	rozumieć,	że	pełne	zaufanie	miał	Tiso.
	 Deklarował,	 że	 Słowacja	 chce	 mieć	 dobre	
stosunki	 z	 każdym	 państwem	 chrześcijańskim,	 a	 w	
szczególności	 chce	 współpracować	 z	 tymi	 państwa-
mi	 i	narodami,	które	 toczą	bój	przeciw	 ideologii	ży-
domarksistowskiej	 (vedú	 boj	 proti	 židomarxistickej	
ideológii).	Było	oczywiste,	że	ma	na	myśli	III	Rzeszę	
–	czy	nie	zdawał	sobie	sprawy	z antychrześcijańskie-
go	 charakteru	 polityki	 nazistów?	 Trudno	 uwierzyć,	
ale	chyba	tego	nie	rozumiał.	Co	prawda	w	wykładzie	
na	spotkaniu	z członkami	Towarzystwa	św.	Sworada	1	
lutego	1939	r.	postawił	pytanie,	czy	słowacki	nacjona-
lizm	nie	zwróci	się	przeciw	Kościołowi,	podobnie	jak	
inne	 nacjonalizmy	 (znów	 niedopowiedział,	 ale	 słu-
chacze	wiedzieli,	 że	ma	na	myśli	nazizm)?	Po	części	
więc	przynajmniej	zdawał	sobie	sprawę	z	rzeczywistej	
polityki	nazistów,	ale	chyba	nie	doceniał	zagrożenia,	
bo	 pytanie	 potraktował	 retorycznie,	 zapewniając,	 że	
Słowakom	nic	takiego	nie	zagraża	(	t.	II,	s.	57-58).
	 Z	polskiego	punktu	widzenia	szczególnie	in-
teresujące	są	jego	nieliczne	wypowiedzi	bezpośrednio	
związane	ze	sprawami	polskimi.
	 1	 września	 1939	 r.	 wygłosił	 w	 Bratysławie	
przemówienie	 poświęcone	 etyce	 katolickiej.	 Wplótł	
w	 nie	 zapewnienie,	 że	 „przez	 swoje	 granice	 nikomu	
nie	 pozwolimy	 przejść”	 (cez	 svoje	 hranice	 nikomu	
prejsť	nedovolíme),	 jakby	nie	wiedział,	 że	na	 teryto-
rium	 Słowacji	 przebywają	 liczne	 jednostki	 niemiec-
kie,	a  lotniska	na	Spiszu	są	bazą	do	bombardowania	
południowej	Polski.	Stwierdził,	 że	„nikogo	atakować	
nie	będziemy”	(nikoho	útočiť	nebudeme,	t.	II,	s.	158),	
jakby	nie	wiedział,	że	w	tym	dniu	dywizja	Jánošik	i ar-
mia	Bernolák,	 liczące	 łącznie	51 300	żołnierzy	prze-
kroczyły	granicę	Polski	 i  zdobyły	m.	 in.	Nowy	Targ.	
Dodał,	że	zaczyna	się	porządkowanie	Europy	zgodnie	
z	zasadami	etnograficznymi,	w	szczególności	zgodnie	
z	 zasadą	 „völkisch”,	 która	 jest	 zasadą	 chrześcijańską.	
Widocznie	jednak	jego	usprawiedliwienie	nie	wszyst-
kich	jeszcze	przekonało,	bo	25	września	tłumaczył	w	
przemówieniu	 radiowym,	 że	 wrześniowe	 działania	
miały	 charakter	 prewencyjny,	 Polacy	 od	 miesięcy	

gromadzili	wojsko	na	granicy,	gdyby	nie	akcja	armii	
słowackiej	„Polacy	wtargnęliby	na	Słowację”	 (Poliaci	
by	boli	vtrhli	na	Slovensko,	t.	II,	s.	162).	Zapewnił,	że	
udział	w	wojnie	przeciw	Polsce	nastąpił	„nie	na	cudzy	
rozkaz,	 ale	 z  narodowego	 i  patriotycznego	 obowiąz-
ku”	(nie	na	cudzí	rozkaz,	ale	z národnej	a vlasteneckej	
povinnosti,	 t.	 II,	 s.	 163).	 Następnego	 dnia	 zapewnił,	
że	akcja	przeciw	Polsce	miała	„zbudować	trwały	po-
kój	między	narodami”	(vybudovať	trvalý	pokoj	medzi	
národmií).	Zaś	„nasza	akcja	u boku	Niemiec	jest	tylko	
wyrazem	 naszego	 przeświadczenia,	 że	 pracujemy	 za	
sprawiedliwą	sprawę”	(náš	postup	po	boku	Nemecka	
je	len	dôkazom	nášho	presvedčenia,	že	pracujeme	za	
spravodlivú	vec,	t.	II,	s.	165).
	 1	października	na	rozpoczynającym	się	wła-
śnie	zjeździe	partii	już	bez	skrępowania	chwalił:	„ra-
dosne	zwycięstwo	wojska	niemieckiego	i naszej	armii”	
(radostné	víťazstvo	vojska	nemeckého	i našej	armady,	
t.	II,	s.	165).	Jednocześnie	pokrętnie	tłumaczył	relacje	
słowacko-niemieckie:	 „Podobno	 nie	 jesteśmy	 wolni,	
ale	pytam	się	was:	kto	jest	w	ogóle	wolny?	Gdzie	jest	
absolutna	wolność?”	(Vraj	sme	nie	slobodní,	ale	ja	sa	
vás	pýtam:	Kto	je	vôbec	slobodný?	A kde	je	absolútna	
sloboda?,	t.	II,	s.	169).	Po	czym	dodawał:	„Wybraliśmy	
orientację	niemiecką	i tej	orientacji	się	trzymamy,	bo	
jej	 wierzymy.	 Jestem	 przeświadczony,	 że	 z  tej	 orien-
tacji	 wyniknie	 to,	 co	 juz	 dawno	 miało	 być	 zrealizo-
wane,	aby	w	Europie	Germanowie	porozumieli	się	ze	
Słowianami	i aby	te	dwie	potęgi	przepędziły	z Euro-
py	łgarstwo,	kłamliwość	i	handelki	polityczne”	(Volili	
sme	orientáciu	nemeckú	a tejto	orientácie	sa	držíme,	
lebo	jej	veríme.	Som	presvedčeny,	že	z tejto	orientácie	
vyvinie	sa	to,	čo	už	dávno	sa	malo	uskutočniť,	aby	sa	
v Európie	Germáni	dohodli	 so	Slovanmi	a  te	 to	dve	
mocnosti	aby	vypudili	z Európy	klamstvo,	klámarstvo	
a obchodnú	politiku,	t.	II,	s.	170).	Dwa	tygodnie	póź-
niej	przemawiając	w	Piesztanach	do	słowackich	i nie-
mieckich	żołnierzy	posunął	się	jeszcze	dalej:	„Słowac-
ka	armia	i	cały	naród	słowacki	na	każdym	kroku	wi-
dzą	braterstwo	i	serdeczną	przyjaźń	niemieckich	żoł-
nierzy,	a	przeto	odczuwają	w	swoim	sercu	największą	
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wdzięczność	 dla	 niemieckiej	 armii	 i	 jej	 najwyższego	
reprezentanta	 wodza	 Adolfa	 Hitlera	 i	 marszałka	 po-
lnego	Göringa,	którym	woła	trzy	razy	Sieg	Hail”	(Slo-
venská	armada	i	celý	slovenský	národ	na	každom	kro-
ku	cítia	kamaratstvo	a srdečné	priateľstvo	nemeckých	
vojakov	a preto	dnes	pociťujú	v svojom	srdci	najväčšiu	
vďačnosť	k	nemeckej	armáde	i jej	najvyššiemu	repre-
zentantovi	vodcovi	Adolfovi	Hitlerovi	a poľnému	ma-
ršalovi	Göringovi,	ktorým	prevoláva	tri	razy	Sieg	Heil,	
t.	II,	s.	177).
	 Kolejne	 trudne	 wyzwanie	 stanowił	 udział	 w	
wojnie	 ze	 Związkiem	 Radzieckim.	 24	 czerwca	 1941	
r.	przemawiając	do	kierownictwa	Gwardii	Hlinki	po-
wiedział:	 „naród	 słowacki	 znowu	ogłosił,	 że	 zajmuje	
miejsce	u boku	innych	kulturalnych	narodów	Europy	
[…]	Gdyby	w	Europie	zwyciężył	bolszewizm,	byłby	to	
koniec	 narodu	 słowackiego	 i	 niepodległej	 Słowacji”	
(opäť	 slovenský	 národ	 vyhlásil,	 že	 nastupuje	 miesto	
po	boku	ostatných	kultúrnych	národov	v Európe	[...]	
Keď	 by	 v  Evrópe	 zvíťazil	 boľševizmus,	 tak	 je	 konec	
slovenského	 národa	 a  samostatného	 Slovenska,	 t.	 II	
s.	369).	I tym	razem	akcję	armii	słowackiej	przedsta-
wiał	jako	samoobronę	„przeciw	bolszewickiej	nawale,	
która	przygotowywała	się	przeciw	naszemu	narodowi	
i państwu,	aby	go	zniszczyć	kulturowo,	gospodarczo	
i społecznie.	Płonąć	miały	nasze	wsie	i miasta”	(proti	
boľševickej	 zaplávie,	ktora	 sa	chystala	vrhnúť	 sa	 i na	
naš	 národ	 a  štát,	 aby	 ho	 zničila	 kultúrne,	 hospodár-
sky	 a  socialne.	 Horieť	 mali	 naše	 dediny	 a  mestá,	 t.	
II,	s.	370).	Przemawiając	4	lipca	1941	r.	do	żołnierzy	
zapewniał:	 „przyłączyliście	 się	 do	 zwycięskiego	 nie-
mieckiego	frontu,	u	boku	wszystkich	chrześcijańskich	
narodów	 Europy,	 aby	 odwrócić	 od	 swego	 narodu	 i	
od	Europy	niebezpieczeństwo	bolszewickiego	piekła.	
Słusznie	 nazywacie	 się	 rycerzami	 krzyżackimi	 anty-
bolszewickiej	wyprawy	za	Boga	 i	naród,	za	chrześci-
jaństwo	i	sprawiedliwość	społeczną”	(zapojili	ste	sa	do	
víťazného	 nemeckého	 frontu	 po	 boku	 všetkých	 kre-
sťanských	národov	Európy,	aby	ste	odvrátili	od	svojho	
národa	a od	Europy	nebezpečenstvo	boľševického	pe-
kla.	Právom	sa	menujete	križiackymi	rytiermi	proti-

boľševického	ťaženia	za	Boha	a narod,	za	kresťanstvo	
a sociálnu	spravodlivosť,	t.	II,	s.	371).	Wystarczy,	tego	
nawet	komentować	nie	trzeba.
	 Najbardziej	 drastycznym	 aspektem	 działal-
ności	politycznej	Tiso	był	jego	antysemityzm	i udział	
w	 holocauście.	 Wprawdzie	 na	 Słowacji	 Żydów	 nie	
mordowano,	 ale	 pod	 kierunkiem	 Tiso	 najpierw	 po-
zbawiono	 ich	praw	obywatelskich,	potem	zamknięto	
w	gettach,	a	w	marcu	1942	r.,	zaczęła	się	deportacja,	
która	objęła	niemal	58	tys.,	czyli	75%	spośród	ogółu,	
w	większości	do	Oświęcimia.	Niemal	wszyscy	zginęli.
Już	19	 listopada	1938	r.	Tiso	oficjalnie,	w	wywiadzie	
dla	 „Slováka”	 oświadczył,	 że:	 „trzeba	 usunąć	 obcy	
element.	 Na	 miejsca	 żydów	 w	 handlu	 i	 życiu	 finan-
sowym	dać	Słowaków”	(Treba	vytlačiť	cudzí	element.	
Na	miesta	židov	v obchode	a finanančnom	živote	dať	
Slovákov,	t.	II,	s.	31).	6	sierpnia	1940	r.	zapowiedział	
złowróżbnie:	 „stoi	 przed	 nami	 mające	 historyczne	
znaczenie	zadanie	aryzacji”	(Stojí	pred	nami	historic-
ky	 významné	 dielo	 arizácie,	 t.	 II,	 s.	 248).	 Gdy	 trwa-
ła	już	deportacja,	przemawiając	w	święto	15	sierpnia	
1942	 r.	 odpowiedział	 na	 zarzuty	 uzasadniając:	 „Po-
dobno	to	nie	jest	po	chrześcijańsku,	co	się	robi?	Czy	to	
ludzkie?	Czy	to	nie	rabunek?	Ale	ja	pytam:	Czy	to	po	
chrześcijańsku,	gdy	naród	słowacki	chce	 się	uwolnić	
od	od	swojego	odwiecznego	wroga,	Żyda?	[...]	według	
Bożego	 przykazania:	 Slowaku,	 zrzuć,	 uwolnij	 się	 od	
swego	pasożyta”	(Vraj,	či	je	to	kresťanské,	čo	sa	robí	?.	
Je	to	ľudské?	Nie	je	to	rabovka?	Ale	pýtam	sa	ja:	Je	to	
kresťanské,	keď	sa	národ	slovenský	chce	zbaviť	svojho	
večného	nepriateľa,	Žida?	[...]	podľa	príkazu	Božieho:	
Slovák,	zhoď,	zbav	sa	svojho	škodcu,	t.	II,	s.	492).
	 W	 dalszych	 latach	 wojny	 niemal	 obsesyjnie	
wracał	 do	 wydarzeń	 z	 października	 1938	 r.	 i	 marca	
1939	r.	–	ogłoszenia	autonomii,	a	potem	niepodległo-
ści,	w	kolejnych	przemówieniach	i	artykułach	naświe-
tlając	je	z	coraz	to	innej	strony,	dodając	nowe	szcze-
góły,	 nie	 wszystkie	 zasługujące	 na	 zaufanie.	 Szczycił	
się	kolejnymi	sukcesami	narodu	i	państwa.	W	latach	
1943-1944	 najczęściej	 wypowiadał	 się	 do	 słuchaczy	
szkół	 partyjnych,	 językiem	 coraz	 bardziej	 przypo-
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minającym	 styl	 totalitarny,	 ostrzegając	 nieustannie	
przed	 knowaniami	 wrogów,	 podkreślając	 rolę	 partii	
w	wychowaniu	narodu.	Chyba	nie	zdawał	sobie	spra-
wy,	że	jego	wypowiedzi,	po	jedynie	drobnym	retuszu,	
mogłyby	z	powodzeniem	być	wygłaszane	w	szkołach	
bolszewickich.
	 Omawiana	 publikacja	 stanowi	 wartościowy	
materiał	do	badań	nad	historią	Słowacji,	a	jednocze-

śnie	 pokazuje	 mechanizmy	 narastania	 patologii	 w	
myśleniu	politycznym,	opartym	–	na	pozór	–	o	warto-
ści	chrześcijańskie,	a	w	istocie	odchodzącym	od	nich	
coraz	dalej.	Warto	ją	studiować	ku	przestrodze.

Andrzej Małkiewicz – politolog z Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego, specjalizuje się w zakresie systemów 
politycznych, transformacji oraz relacji polsko-czesko-
słowackich 

Rozwój	 cywilizacyjny	 na	 przestrzeni	 wieków	 przy-
czynił	 się	 do	 upowszechnienia	 szkolnictwa.	 Związki	
pomiędzy	poziomem	cywilizacyjnym	danego	kraju	a	
skolaryzacją	 widoczne	 są	 szczególnie	 w	 dzisiejszych	
czasach.
	 Należy	 zauważyć,	 że	 działania	 poszczegól-
nych	 rządów	 regulujące	 systemy	 szkolne	 nie	 są	 bez-
interesowne,	nakierowane	jedynie	na	indywidualny	i	
wszechstronny	rozwój	 jednostki	 ludzkiej,	 tylko	mają	
przede	wszystkim	na	celu	przygotowanie	uczniów	do	
pełnienia	ról	zawodowych	w	świecie	osób	dorosłych.	
Państwo,	jedyna	znana	nam	realna	forma	organizacji	
jednostek,	szczególnie	zainteresowane	jest	w	jak	naj-
pełniejszym	 wykorzystaniem	 potencjału	 ludzkiego.	
Dlatego,	w	drugiej	połowie	wieku	XX	państwa	euro-
pejskie	 świadomie	 zaczęły	 dążyć	 do	 prawnych	 ure-
gulowań	w	kierunku	doradztwa	zawodowego	na	po-
ziomie	 szkolnictwa,	aby	powiązać	aspiracje	poszcze-
gólnych	jednostek	i	zapotrzebowanie	poszczególnych	
dziedzin	gospodarki.
	 Celem	 działań	 państw	 europejskich	 jest	
zmniejszenie	dystansu	pomiędzy	podażą	siły	roboczej	
a	 wymaganiami	 rynku	 pracy	 w	 konkretnych	 zawo-
dach.	Pierwsze	przepisy,	aczkolwiek	wyłącznie	skupia-
jące	się	na	szkolnictwie	zawodowym,	zostały	zawarte	

w	Traktacie	Rzymskim	z	1957	roku.	Dopiero	 jednak	
Traktat	 z	 Maastricht	 (podpisany	 w	 1992r.)	 połączył	
działanie	doradztwa	zawodowego	z	funkcjonującymi	
systemami	szkolnictwa	w	krajach	Unii.
	 Zgodnie	 z	 treścią	 art.	 126	 i	 127	 Traktatu	 z	
Maastricht	 Unia	 Europejska	 nie	 ingeruje	 w	 dziedzi-
nę	 edukacji	 poszczególnych	 krajów	 członkowskich,	
strukturę	 doradztwa	 i	 kwalifikacje	 doradcy,	 aczkol-
wiek	nastąpiło	powiązanie	kwestii	edukacji	oraz	szko-
lenia	zawodowego	na	poszczególnych	etapach	szkol-
nictwa.	 Oznacza	 to,	 że	 doradztwo	 zawodowe	 wkro-
czyło	 do	 rzeczywistości	 szkolnej,	 stało	 się	 niezbęd	
nym	 elementem	 wchodzącym	 w	 skład	 określonego	
systemu	społecznego,	który	pozwala	w	sposób	okre-
ślony	przepisami	pracować	z	młodym	człowiekiem.
	 Unia	 Europejska	 nie	 narzuca	 państwom	
członkowskim	 jednolitych	 rozwiązań	 prawnych	 w	
zakresie	 doradztwa	 edukacyjno–zawodowego,	 nato-
miast	 wyznacza	 cele	 ogólne.	 Regulacje	 prawne	 po-
szczególnych	państw	powinny	dążyć	do:
1.	 złagodzenia	startu	zawodowego,
2.	 zmniejszenia	dystansu	między	podażą	siły	robo-

czej,	a	wymaganiami	rynku	pracy,
3.	 wzmocnienia	motywacji	pracowników	do	pracy,
4.	 podwyższania	kwalifikacji	osób	pracujących.

DORADZTWO ZAWODOWE W POCZąTkOWyCh ETAPACh EDukACjI. 
uNIA EuROPEjSkA.

J. Spyrczak



str. 54

DIALOG EDUKACYJNY RODNiIP „WOM” RYBNIK     Nr 2 (13)/ 2011

	 Różnice	 pomiędzy	 państwami	 Unii	 tkwią	 w	
strukturze	usług	doradczych.	Dotyczy	 to	dwóch	ele-
mentów:
•	 umiejscowienia	służb	doradczych	-	szkoła,	centra	

informacji	i	orientacji,	kuratoria	oświaty,
•	 przedmiotu	doradztwa	-	edukacyjne,	 zawodowe,	

personalne.
	 Podstawowym	zadaniem	doradcy	zawodowe-
go	w	kontakcie	z	uczniami	jest	wspieranie	ich	w	wy-
borze	ścieżki	edukacyjnej,	w	kontekście	ścieżki	zawo-
dowej.	 Doradca	 zawodowy	 ma	 pomagać	 uczniom	 w	
trafnych	wyborach,	które	pozwolą	uniknąć	błędnych	
skutków	w	dorosłym	życiu,	zarówno	w	wymiarze	psy-
chologicznym,	a	także	ekonomicznym.
	 Cechą	 charakterystyczną	 funkcjonujących	
systemów	doradztwa	zawodowego	jest	to,	że	im	wcze-
śniej	w	danym	systemie	oświatowym	uczniowie	wy-
bierają	 kolejny	 poziom	 nauki,	 tym	 wcześniej	 w	 ich	
życie	wkracza	doradca	zawodowy.	Należy	zaznaczyć,	
że	w	owych	systemach	oświatowych	decyzje	doradcy	
mają	charakter	dyrektywny,	czyli	w	zasadniczy	sposób	
wpływają	na	dalsze	życie	jednostki,	poprzez	ukierun-
kowanie	kariery	zawodowej.	Takie	rozwiązania	znaj-
dują	się	w	systemie	oświaty	Niemiec	i	Luksemburga.
	 W	Niemczech	uczniowie	przechodzą	do	szko-
ły	 wyższego	 szczebla	 (Gymnasium,	 Hauptschule	 lub	
Realschule)	po	4-6	latach	nauki	w	szkole	podstawowej		
(Primarschule),	dlatego	faza	orientacji	zawodowej	de-
cydująca	 o	 życiowej	 ścieżce	 edukacyjno–zawodowej	
wytyczana	jest	już	dla	uczniów	w	wieku	10	lat.
	 Jednak	w	większości	krajów	unijnych	widocz-
na	jest	tendencja	do	opóźniania	decyzji	wyboru	zawo-
du.	 Zapewne	 decyzje	 podejmowane	 w	 wieku	 14	 -16	
lat	są	właściwsze,	gdyż	dzieci	w	wieku	10	-12	 lat	nie	
są	w	stanie	zrozumieć	 i	 zaakceptować	konsekwencje	
swoich	działań.	Poza	tym,	rozwój	emocjonalno-inte-
lektualny	różnie	się	kształtuje	w	okresie	dojrzewania	u	
poszczególnych	dzieci.
	 W	 Danii	 uczniowie	 realizują	 Folkeskole,	 tj.	
zintegrowane	 nauczanie	 z	 jednolitym	 kształceniem	
ogólnym.	Folkeskole	ma	jednolitą	strukturę,	bez	prze-

chodzenia	ucznia	ze	szkoły	podstawowej	do	średniej	i	
bez	zmiany	szkoły.	W	związku	z	tym,	w	okresie	kształ-
cenia	obowiązkowego	nie	ma	podziału	na	ścieżki	edu-
kacyjne.	Kwalifikowanie	do	szkół	wyższego	szczebla,	
przy	czynnym	udziale	nauczyciela	doradcy,	jest	reali-
zowane	 w	 wieku	 16	 lat.	 Podobne	 rozwiązania	 syste-
mowe	funkcjonują	w	Holandii	i	Hiszpanii.
	 W	 jednoczącej	 się	 Europie	 zauważono	 i	 do-
ceniono	rolę	szkoły	jako	instytucji	mogącej	świadczyć	
usługi	w	zakresie	doradztwa	zawodowego	już	od	niż-
szych	 szczebli	 nauczania.W	 dokumentach	 podkreśla	
się	rolę	nauczycieli	w	realizacji	zadań	doradztwa	edu-
kacyjno–zawodowego.	 Długoletni	 kontakt	 z	 ucznia-
mi	pozwala	na	prawidłowe	wytyczenie	ścieżki	zawo-
dowej,	 ponieważ	 to	 nauczyciele	 najpełniej	 poznają	
możliwości	 intelektualne	 i	 predyspozycje	 zawodowe	
uczniów.
	 W	 regulacjach	 krajowych	 zostały	 generalnie	
rozszerzone	 obowiązki	 wychowawcze	 nauczycieli	 o	
zagadnienia	związane	z	wyborem	szkoły	i	zawodu.	W	
wymienionych	 krajach	 zdecydowanie	 została	 zwięk-
szona	rola	wychowawców	klas	w	realizacji	zadań	do-
radztwa	edukacyjno–zawodowego.
	 Nauczyciele	 dwutorowo	 realizują	 zadania	
doradcze.	 Z	 jednej	 strony	 przekazują	 w	 nauczanym	
przedmiocie	 treści	 dotyczące	 określonych	 zawodów,	
a	z	drugiej	strony	służą	pomocą	w	trakcie	indywidu-
alnych	konsultacji.	W	niektórych	systemach	nauczy-
ciele	 współdziałają	 z	 zawodowymi	 doradcami	 zawo-
dowymi,	z	instytucji	zewnętrznych.	Treści	programo-
we,	chociaż	 są	 różnie	 realizowane	w	poszczególnych	
krajach,	 są	 stałe	 i	 wspólne	 w	 następujących	 grupach	
tematycznych:
1.	 Rozwijanie	świadomości	szans	i	możliwości	,	ofe-

rowanych	przez	szkoły,	poznanie	zawodów	i	zwią-
zanych	z	nimi	kompetencjami.

2.	 Poznawanie	 własnych	 zdolności,	 umiejętności,	
kwalifikacji,	potrzeb,	wartości	i	zainteresowań.

3.	 Nauka	 procesu	 podejmowania	 właściwych	 de-
cyzji	 i	 samoświadomość	 konsekwencji	 własnych	
wyborów.
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4.	 Nauka	radzenia	sobie	ze	zmianami,	umiejętności	
adaptacyjne	w	nowych	sytuacjach.

	 Czas	przeznaczony	na	realizację	zadań	w	za-
kresie	doradztwa	zawodowego	jest	różny	w	poszcze-
gólnych	krajach	Unii.	W	Danii	czas	przeznaczony	na	
realizację	 zadań	 związanych	 z	 orientacją	 zawodową	
wynosi	48	godz.	 lekcyjnych	dla	uczniów	w	wieku	14	
–	16	lat.	W	Holandii	treści	dot.	zagadnień	doradztwa	
mogą	być	realizowane	jako	odrębny	przedmiot.	Zaję-
cia	realizowane	są	za	pomocą	tradycyjnej	dydaktyki,	
w	klasach	szkolnych.
	 W	 środowisku	 szkolnym	 zajęcia	 teoretyczne	
uzupełniane	 są	 zajęciami	 praktycznymi,	 przybliżają-
cymi	 uczniom	 środowisko	 pracy	 oraz	 procesy	 pro-
dukcyjne.	 Dodatkowo	 zajęcia	 realizowane	 w	 szkole	
uzupełniane	są	kontaktami	uczniów	ze	środowiskiem	
zawodowym	(zakładami	przemysłowymi).	Stanowi	to	
realizację	 zaleceń	 unijnych	 wskazujących	 realizację	
części	 programowych	 poza	 środowiskiem	 szkolnym,	
we	 współpracy	 z	 zakładami	 pracy.	 Podsumowując,	

kontakty	 uczniów	 ze	 środowiskiem	 pracy	 i	 stanowi-
skiem	pracy	realizowane	są	w	formach:
•	 spotkania	z	przedstawicielami	zawodów,
•	 symulacja	pracy	-	gry	symulacyjne,	zajęcia	 tech-

niczne,	warsztaty	szkolne,
•	 obserwacja	pracy	-	wycieczki	do	zakładów	pracy,	

indywidualne	obserwacje	procesu	pracy,
•	 przygotowanie	 zawodowe	 –	 staże	 zawodowe,	

praktyki	zawodowe.
	 Celem	Unii	Europejskiej	jest	stworzenie	kon-
kurencyjnej	gospodarki	na	miarę	XXI	wieku.	Przygo-
towanie	uczniów	od	najmłodszych	klas	do	wejścia	na	
rynek	pracy,	poznawanie	środowiska	pracy,	a	drugiej	
strony	 poznawanie	 własnych	 predyspozycji	 zawodo-
wych	 i	 możliwości	 zatrudnienia	 jest	 inwestowaniem	
w	przyszłość	Europy.
	
Jolanta Spyrczak – konsultant RODNiIP „WOM” w 
Rybniku

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

• Z mapą w ręku - przeprowadzenie badań wybranych elementów 
środowiska geograficznego.

• Zielony Certyfikat – ogólnopolski program certyfikacji edukacji 
ekologicznej.

• Nie zgubić zdolności – wspierać talenty. 
• Filozofia, a nauczanie języków obcych.

Szczegółowa	oferta	edukacyjna	dostępna	
na	naszej	stronie	www.wom.edu.pl
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