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Drodzy Czytelnicy!

Do najważniejszych autorytetów 
środowiska pedagogicznego zali-
czany jest Janusz Korczak – pol-
ski lekarz pochodzenia żydow-
skiego, który – jak sam mówi 
– „odkrył człowieka w dziecku”.
 

 Korczak (1878 – 1942) był pediatrą i  wycho-
wawcą, autorem książek o dzieciach i dla dzieci, lubia-
nym publicystą i popularnym autorem audycji radio-
wych. Te uzupełniające się kompetencje, wrażliwość 
na ludzką krzywdę i miłość do dzieci (także tych trud-
nych) mogą być inspiracją dla współczesnych nauczy-
cieli. Jest ku temu okazja - rok 2012 został ogłoszonym 
przez Sejm RP Rokiem Janusza Korczaka.
 Jedną z  najważniejszych myśli głoszonych 
przez tego wybitnego pedagoga jest przekonanie, że 
dziecko ma prawa, a nie było to oczywiste w czasach, 
w których żył. Nie jest też oczywiste dzisiaj. W związ-
ku z tym zachęcam Państwa do zapoznania się z bo-
gatym materiałem metodycznym opracowanym przez 
Panią Marię Stachowicz- Polak, która prawa dziecka 
uczyniła osią interesującego projektu.
 Pragnę też zwrócić uwagę na artykuł Pana 
Macieja Fica „O podręczniku do historii Śląska”. Au-
tor prezentuje w nim Instytut Badań Regionalnych Bi-
blioteki Śląskiej i zachęca nauczycieli do włączenia się 
w wymianę myśli na temat edukacji regionalnej. Po-
wołany niedawno instytut będzie się zajmował bada-
niom historii i kultury Śląska oraz upowszechnianiem 
tej wiedzy, a w konsekwencji - opracowaniem podręcz-
nika dla uczniów na różnych etapach edukacji. Z tym 
materiałem koresponduje artykuł Profesora Mariana 
Drozdowskiego. Autor z wielkim znawstwem i publi-
cystycznym zacięciem omawia poglądy autonomistów 
śląskich z początku XX oraz z początku XIX w. Przy-
toczone przez niego fakty godne są namysłu.
 Warto też zwrócić uwagę na artykuł Profeso-
ra Andrzeja Niesporka o postmodernizmie w edukacji 
polskiej. Tekst ten jest cenny, ponieważ ta problema-
tyka umieszczona jest na tle postmodernizmu świato-
wego, co daje Czytelnikowi interesującą perspektywę. 
Polecam także pozostałe artykuły umieszczone w bie-
żącym „Dialogu Edukacyjnym” i życzę Państwu uda-
nego roku szkolnego 2012 / 2013. 
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Czy można być mężnym i  czuć strach? Ależ oczy-
wiście. Cnota męstwa nie niweluje automatycznie 
poczucia bojaźni – raczej pomaga je przezwyciężyć. 
Nie ten posiada cnotę męstwa, który dla próżnej 
przechwałki wkłada rękę w płomień świecy, ale raczej 
ten, który będąc postronnym przechodniem i widząc 
płonący dom, umie opanować drżenie swych łydek 
i  wbiega w  płomienie aby ratować potrzebującego. 
Być mężnym to także pozostać wiernym swym prze-
konaniom, to pozostać wiernym prawdzie nawet za 
cenę utraty czegoś cennego czy też groźby śmierci. 
Wierność ta pojawia się także w momencie trwania 
na „raz obranym kursie” mimo przeciwnym wiatrom 
czy piętrzącym się przeszkodom. Męstwo z  pewno-
ścią potrzebuje pewnej dozy rozwagi, pewności i mą-
drości. Bardzo łatwo bowiem może przerodzić się 
w brawurę. Dlatego też ludzie mężni niejednokrotnie 
bardzo szybko muszą dokonać poprawnej analizy 
sytuacji, aby słusznie i roztropnie wkroczyć do akcji 
i spieszyć z pomocą.

 Męstwo z  pewnością jest cnotą specyficzną, 
chociażby z  tego powodu, iż nie daje bezpośrednio 
radości, gdyż odnosi się do zła. „Naczelnym aktem 
cnoty męstwa jest znoszenie tego, co sprawia duszy 
smutek; na przykład utrata własnego życia, (…) utrata 
tego, co jest dla życia pożyteczne lub konieczne lub 
też ból zadawany ciału, a więc rany, chłostę etc”1. Jed-
nak specyfika męstwa wynika jeszcze z  innego po-
wodu – jest to bowiem cnota, która nie ma części su-
biektywnych2, ma natomiast: integralne – niezbędne 
do swego prawidłowego funkcjonowania oraz poten-
cjalne – odnoszące się do wielkich niebezpieczeństw 
i  trudności, a  czasem także do małych związanych 
z codziennością życia. Wśród nich można wymienić:

1. Wielkoduszność (łac. magnanimitas) – „powo-
duje w nas jakieś sięganie ducha ku czemuś wiel-
kiemu (…). A ponieważ sprawność cnoty określa 
się głównie z  czynu, dlatego stąd głównie ktoś 
jest wielkodusznym, że jego duch nastawiony 

1 Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, T. 21, Londyn 1975 
– 1986, II-II, 123, 8.
2 Zob. tamże, II-II, 128, 1.

jest na jakiś wielki czyn”3. Pogardza się tu nie-
jako rzeczami niskimi skłaniając się ku aktom 
heroicznym4. Dzięki temu zdobywa się honor 
czyli uznanie przez innych ludzi. Właśnie w tym 
ostatnim aspekcie uwidacznia się najbardziej 
związek wielkoduszności z  męstwem, albowiem 
w celu realizacji jakiegoś wielkiego przedsięwzię-
cia istotną rolę odgrywa odwaga w zmaganiu się 
z przeciwnościami. Można tu mówić o wystawia-
niu się na niebezpieczeństwa dla wielkich rzeczy. 
Inne określenie dla wielkoduszności to po prostu 
zdrowa ambicja.

2. Wielmożność (łac. egregius) zwana także wspa-
niałomyślnością, wzniosłością lub wspaniałością 
(łac. magnificencja) – to „dokonanie jakiegoś 
dzieła wielkiego”5. Różni się od wielkoduszno-
ści węższym zakresem. Wielkoduszność bowiem 
odnosi się do wszystkich zachowań człowieka, 
natomiast wielmożność dotyczy tylko zaangażo-
wania w konkretne dzieło6. Przedmiotem formal-
nym tej cnoty jest godność człowieka, a material-
nym – spełniane przez niego czyny. Dlatego też 
należy pamiętać, iż wspaniałomyślna realizacja 
wielkich spraw wymaga również wielkich nakła-
dów – w tym także materialnych (finansowych). 
Człowiek posiadający cnotę wielmożności nie tyle 
zajmuje się swymi problemami, co raczej star się 
koncentrować na sprawach innych ludzi.. Obda-
rowuje innych dobrem dla samego dobra, chcąc 
np. uczcić jakąś osobę, przyczynić się do realiza-
cji jakiegoś dobra wspólnego – jednym słowem 
zaspakaja potrzeby publiczne. Przy tym trzeba 
mocno podkreślić, iż jego działania są wolne od 
pychy i egoizmu.

3. Chart ducha – który można inaczej określić jako 

3 Tamże II-II, 129, 1.
4 Zob. T. a Poyloubier Pouzier, Theologia, moralis universa, T. 
2., Parisia 1903 – 1904, s. 589 – 590.
5 Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, T. 21, op. cit., II-II, 
134, 3.
6 Zob. T. a Poyloubier Pouzier, Theologia, moralis universa, T. 
2., op. cit., s. 591 – 592.

CNOTA ZAPOMNIANA CZ. 10.
CNOTy MęsTwA – POdZIAły I ChArAkTerysTykA

M. Kapias
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wewnętrzną siłę, stałość w  pokonywaniu prze-
szkód. Jest to umiejętność godnego znoszenia 
oraz pokonywania trudów i  cierpień pojawiają-
cych się na drodze życia człowieka. Na dyspozy-
cję tą składa się kilka innych cnót, takich jak:

• Cierpliwość (łac. patientia) – potocznie pojmuje 
się ją jako siłę opanowującą gniew w człowieku, 
w rzeczywistości polega ona jednak na znoszeniu 
smutku czy bólu spowodowanego pewnym złem 
zewnętrznym7. Z męstwem jej łączność uwyraź-
nia się szczególnie wtedy gdy znosi zło związane 
z  niebezpieczeństwem śmierci. Należy tę cnotę 
odróżnić od zwykłej nieczułości, apatii lub fleg-
matyczności – człowiek cierpliwy odczuwa bo-
wiem cierpienie i smutek, lecz tego nie pokazuje 
(opanowuje np. łzy czy inne oznaki bólu).

• Stałość (łac. constantia), oraz wytrwałość (łac. 
perseverantia) – „nastrój duszy, zapewniający 
jej pewną nieustępliwość wobec nasuwających 
się trudności jakiegokolwiek rodzaju, nazywa-
my stałością (…). Natomiast wytrwałość (…) ma 
za przedmiot jedną specjalną okoliczność, która 
nieraz bardzo utrudnia utrzymanie się na raz wy-
branej drodze, a mianowicie okoliczność czasu”8. 
Ogólnie rzecz ujmując można stwierdzić, iż oby-
dwie cnoty wyrażają się w postawie utrzymania 
człowieka w pełnieniu dobra, pomimo pewnych 
przeciwności. Ponieważ chodzi tu o przezwycię-
żanie znużenia, istotnym jest czynnik czasowy9. 
Łączą się one z męstwem poprzez postawę trwa-
łości, czyli przez wytrzymanie naporu zła.

• Długomyślność (łac. longanimitas) zwana także 
nieskwapliwością – znosi przeszkody spowodo-
wane brakiem oczekiwanego dobra. Cnota owa 
jest pokrewna cierpliwości10. Pomaga ona unieść 
ciężar nieobecności jakiegoś dobra, którego czło-
wiek bardzo pragnie.

4. Odwaga (łac. fidentia) – polega na ufności, że 
pokona się przeszkody. Dzięki tej cnocie zostaje 

7 Zob. Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, T. 21, op. cit., 
II-II, 136, 4.
8 J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, T. II/1, Lublin 
1986, s. 443.
9 Zob. Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, T. 21, op. cit., 
II-II, 137, 2.
10 Zob. J. Woroniecki, Długomyślność jako właściwa cnota 
wychowawcy, „Szkoła Chrystusowa”, 1930:4.

udzielone duszy męstwo oraz gotowość do zno-
szenia niebezpieczeństw. Powstrzymuje ona czło-
wieka od łatwowierności, zachowując i doskona-
ląc dobrą nadzieję, oraz odrzuca strach i obawy. 
(W tym, odwaga jest podobna do wielkoduszno-
ści, sprawiającej, że człowiek wierzy w to, iż po-
kona rzeczy trudne)11. Chodzi tu przede wszyst-
kim o  odrzucenie nieuporządkowanego strachu 
i odnalezienie wewnętrznego spokoju, zwłaszcza 
w podejmowanych decyzjach co do aktów działa-
nia oraz w ich realizacji.

 Każdej z  powyżej przedstawionych cnót 
można przyporządkować odpowiedni zestaw wad, 
które – w  myśl złotego środka Arystotelesa – będą 
sytuować się bądź w nadmiarze męstwa, bądź w jego 
niedomiarze. Stosownie więc do wyżej prezentowa-
nego podziału cnót, można wskazać na następujące 
wady:

 Ad. 1. – Zarozumiałość (łac. superbia, con-
tumacia): jest to nadmierne zaufanie wyłącznie we 
własne siły i zdolności. Pojawia się w takim dążeniu 
przesada w  postaci braku proporcji między przed-
miotem dążeń (który przerasta możliwości autora 
dzieła), a posiadanymi siłami12.

 – Ambicja (łac. ambitio): jest to dążenie do 
wielkich rzeczy (z posiadaną możliwością ich zreali-
zowania), lecz zabiega się o  to ze względu na stano-
wiska, zaszczyty, bądź uznanie społeczne, a  nie ze 
względu na dobro leżące u  podstaw owych spraw13. 
Innymi słowy chodzi tu o niesłuszne pragnienie, by 
być przez kogoś czczonym.

 – Próżność (łac. vanitas, ostentatio): czyli 
dążenie do czczej i próżnej chwały. Św. Tomasz pisze 
o  trzech przyczynach powstawania owej wady: „Po 
pierwsze z przyczyny rzeczy z której ktoś szuka chwa-
ły, a więc gdy rzecz ta jest niegodna, łatwo zanikająca 
i psująca się. Po drugie z przyczyny ludzi, u których 
ktoś szuka chwały, a więc np. u ludzi, których sąd nie 
jest pewny. Po trzecie z  przyczyny samego szukają-
cego chwały, mianowicie jeśli własnego pragnienia 

11 Zob. T. a Poyloubier Pouzier, Theologia moralis universa, T. 
2., op. cit., s. 589.
12 Zob. Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, T. 21, op. cit., 
II-II, 130, 2.
13 Zob. tamże II-II, 131, 1.
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chwały nie odnosi ku godziwemu celowi (…)”14. Próż-
ność chwali się więc tym co wielkoduszność uważa za 
zbyteczne i małe.

 – Małoduszność (łac. animi demissio): jest 
działaniem niewspółmiernym z możliwościami jakie 
posiada osoba dokonująca danego czynu. Brak reali-
zacji w  tym wypadku wielkich czy trudnych zadań 
wynika z: lenistwa, obawą przed utratą „świętego 
spokoju”, strachu przed ewentualną porażką, lub nad-
mierną uniżonością (wynikającą z przesadnej poko-
ry, a więc ze źle zrozumianej pychy)15.

 Ad. 2. – Małostkowość (łac. micropsychia), 
inaczej zwane sknerstwem: działanie jest tu nakiero-
wane na jak najmniejszy wydatek, co w konsekwencji 
prowadzi do małości dzieła16. W ten sposób traci się 
dobro wynikające z realizowanego przedsięwzięcia.

 – Rozrzutność: jest to brak poszanowania 
rzeczy materialnych, a także brak umiaru w dążeniu 
do osiągnięcia swych celów.

 – Małość (łac. parvificentia): związana jest 
z pewną postawą uwyraźniającą się we wcześniej pre-
zentowanej wadzie, a  przejawiającą się zbyt małym 
zaangażowaniem w  wykonywanym zadaniu. Czło-
wiek taki nie tyle wzbrania się od podjęcia pracy, ile 
czyni to z ociąganiem i tylko pozoruje pracowitość17.

 – Nadmierna troskliwość (rozumiana także 
jako nadmierna konsumpcja): to postawa przeciwna 
wcześniej prezentowanej, gdy to człowiek przykłada 
nadmierną uwagę do wykonywanych zadań, przed-
kładając zarazem pracę nad poszanowaniem własnej 
osoby18.

 Ad. 3. – Niecierpliwość: polega na zbytnim 
smuceniu się z  powodu zła i  odstępowaniu od czy-
nienia dobra ze względu na smutek lub cierpienie. 
Prowadzi to do nieufności, bluźnierstwa, a  nawet 
nienawiści. Człowiek objęty tą wadą zaniedbuje swe 
obowiązki, lekceważy podejmowanie środków do ich 
realizacji oraz szkodzi sobie na zdrowiu i powodze-

14 Tamże, II-II, 132, 1.
15 Zob. tamże II-II, 133, 1-2.
16 Zob. tamże, II-II, 135, 1.
17 Zob. T. a Poyloubier Pouzier, Theologia, moralis universa, T. 
2., op. cit., s. 592.
18 Zob. tamże.

niu. W stosunku do innych osób budzą się negatywne 
postawy podejrzliwości, zrzędzenia oraz wyrzutów19. 
Niecierpliwość może także przejawiać się w  braku 
wrażliwości na zło doświadczane zarówno przez sie-
bie samego jak i innych – godzi taka postawa zarów-
no w naturę ludzką jak i w zasady życia społecznego. 
Jeszcze innym przejawem tej wady może być „cierpli-
wość fałszywa”, polegająca na udawaniu cierpliwego 
znoszenia przeciwności np. zbrodniarz, który nie 
wyrzekając się swego zła, publicznie pokazuje cierpli-
wość i wytrzymałość na doświadczane trudy i przy-
krości.

 – Miękkość (łac. mollities) zwana także znie-
wieściałością jest odstępowaniem od postanowione-
go dobra bez słusznej przyczyny, lub z powodu braku 
przyjemności20.

 – Niestałość to brak determinacji w realizacji 
wcześniej założonego celu21.

 – Upór (łac. obstinatio) jest postawą wyni-
kającą z nadmiaru wytrwałości przy tym, co nie za-
sługuje, by pokonywać zbyt duże trudności. Innymi 
słowy jest to nienależyta wytrwałość w tym co nie jest 
jej godne (nie przynosi dobra)22.

 – Zniechęcenie odnosi się wprost do cnoty 
długomyślności i  przejawia się w  zniecierpliwieniu 
i niezadowoleniu wyrażonemu w stosunku do reali-
zowanych dzieł. Człowiek taki chciałby natychmiast 
widzieć owoce swego działania, lecz ponieważ zwykle 
potrzebny jest do tego znaczy przedział czasowy, za-
łamuje się i odstępuje od swej pracy. Często towarzy-
szy temu postawa zgorzkniałości23.

 Ad. 4. – Tchórzostwo (łac. timiditas, ingavia, 
imbellia) jest wywołane strachem i lękiem, zwłaszcza 
tych rzeczy, których bać się nie trzeba. Jest to cofanie 
się przed każdym złem i unikanie każdych trudności, 
albowiem tchórz (łac. homo ignavus) boi się wszyst-
kiego. W  tym przypadku strach tak mocno opano-

19 Zob. J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, T. II/1, 
op. cit., s. 438, n.
20 Zob. Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, T. 21, op. cit., 
II-II, 138, 1.
21 Zob. T. a Poyloubier Pouzier, Theologia, moralis universa, T. 
2., op. cit., s. 591.
22 Zob. tamże.
23 Zob. J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, T. II/1, 
op. cit., s. 441-442.
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wuje wolę i rozum człowieka, że pod jego wpływem 
jest on gotów do czynów niemoralnych. Człowiek taki 
niejednokrotnie ucieka przed swymi obowiązkami 
lub odpowiedzialnością w sytuacji, gdy wręcz należa-
łoby się narazić w obronie jakichś wartości24.

 – Bojaźliwość jest stanem pokrewnym tchó-
rzostwa, objawiającym się  jako permanentne zalęk-
nienie. Trzeba przy tym odróżnić tę wadę od „zdro-
wej bojaźni”, objawiającej się w prostocie serca, oraz 
w pewnego rodzaju czci czy też respekcie, który wi-
nien się pojawiać u człowieka w relacjach względem 
np. starszego przełożonego, autorytetu, czy Boga. 
Akwinata ujmując zło moralne w  kategoriach grze-
chu pisze na temat owej wady w sposób następujący: 
„bojaźń jest grzechem o ile sprzeciwia się porządkowi 
rozumu, który rozsądza, którego zła należy bardziej 
unikać niż innego. Dlatego każdy, kto dla uniknięcia 
złą, którego wg rozumu należy bardziej unikać, nie 
unika zła mniejszego, nie popada w grzech; tak więc 
np. bardziej należy unikać śmierci cielesnej niż utraty 
majątku. Dlatego, kto z obawy śmierci coś obiecał lub 
dał zbójcom, nie popełnia grzechu w który by popadł, 
gdyby coś dał złoczyńcom bez prawej przyczyny, po-
mijając dobrych, których powinien obdarzyć przede 
wszystkim”25. Bardziej zatem należy unikać zła du-
chowego niźli cielesnego, a  tego drugiego niźli zła 
rzeczy zewnętrznych.

 – Zuchwałość (łac. audatia, arrogantia, confi-
dentia) zwana także brawurą bierze się z niedocenie-
nia niebezpieczeństwa. Świadczy o  braku należytej 
miłości siebie, ponieważ lęk jest skutkiem zagrożenia 
umiłowanego dobra. Wada taka jest swoistym pory-
waniem się na zbyt duże zło, co najczęściej wynika 
z próżności lub pychy, co ostatecznie świadczy o nie-
mocy człowieka. Takie „fałszywe męstwo” może 
w pewnych okolicznościach wyrządzić więcej szkody 
niż tchórzostwo. Klasycznym przykładem takiego 
postępowania jest samobójstwa. Jest to czyn sprawia-
jący pozory męstwa, motywowany jednak pobudka-
mi egoistycznymi26. Można więc powiedzieć, iż zu-
chwalec rwie się do czynu i  jest pełen zapału zanim 
znajdzie się w niebezpieczeństwie, jednak spotkawszy 
je, cofa się przed nim.

24 Zob. J. M. Checchi a Monte Rotondo, Compendium 
theologie moralis. Taurinis 1920, s. 113; T. a Poyloubier Pouzier, 
Theologia, moralis universa, T. 2., op. cit., s. 591.
25 Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, T. 21, op. cit., II-II, 
125, 4.
26 Zob. tamże II-II, 125, 2; a także II-II, 126, 2.

 Jak wynika z  powyższych rozważań cnota 
męstwa może przyjmować różne oblicza. Nie ogra-
nicza się ona wyłącznie do postawy śmiałej obrony 
przed jakimś złem czy też odważnego ataku tego, co 
niesłuszne. Męstwo potrzebne jest także w  działa-
niach na rzecz pomnażania dobra w świecie. Zasada 
ta ma zwłaszcza w dzisiejszym dniu spore zastosowa-
nie, gdy wydaje się, iż niestety sprawy banalne, infan-
tylne, ale także wulgarne i  obrazoburcze, zaczynają 
dominować we współczesnej kulturze. Potrzeba wiel-
kiego hartu ducha aby bronić dobra, Lae jeszcze więk-
szego by nie poddać się współczesnej modzie na ma-
razm, beznadziejność i wieczne narzekanie. W dobie 
zadowolenia z tego co miałkie, niskie i potoczne po-
trzeba sporo wspaniałomyślności aby znaleźć w sobie 
siłę do budowania rzeczy doniosłych, dalekosiężnych, 
wspaniałych.

Po prostu trzeba odważnie kreować dobro!
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 Rozpad imperium radzieckiego, dezinte-
gracja ZSRR i  transformacje jego satelitów europej-
skich  i azjatyckich to ważny element rekonfiguracji 
ładu  światowego i  regionalnego, ale nie tylko – to 
także –  co podkreśla M. Castells (por. jego Koniec 
tysiąclecia, Warszawa 2009, PWN) kryzys industrial-
nego  etatyzmu, to wyzwanie dla modernizacji (waż-
nej w epoce  cyfrowej), to konieczność odpowiedzi na 
wyzwania  tzw. kapitalizmu informacyjnego i proce-
sów globalizacji. Efektem jest także jednoczenie się 
Europy, tworzenie jej nowej politycznej i kulturowej 
tożsamości, nie mówiąc o  radykalnych, choć trud-
nych, transformacjach państw postkomunistycznych. 
Tendencję tę  pogłębia kryzys światowych finansów, 
który rozpoczął się w  2008 r. w  USA i  rozlał się na 
inne gospodarki. Czy nastąpi silniejsza koordyna-
cja polityki gospodarczej w strefie euro, nie mówiąc 
o pilnej konieczności wspólnej polityki energetycznej 
i  socjalnej?     
 Ale można też postawić inne, nie mniej waż-
ne pytania. Jaka będzie rola i znaczenie Stanów Zjed-
noczonych, zwłaszcza w  kontekście rozwoju Chin? 
Czy Rosja zdoła powrócić do statusu choćby regio-
nalnego imperium i do globalnej gry? (por. rozmowę 
z D.  Treninem pt. Jak Rosja chce wrócić z peryferii 
do  centrum globalizacji „Europa – miesięcznik idei”,  
r 6, 2011). Sytuację i perspektywy ładu międzynaro-
dowego trzeba rozpatrywać w  ruchu. Świat obecny 
to świat zmiany. Transformacje europejskie, wytwa-
rzające w  jakiejś mierze ów ład, mają rozliczne uwi-
kłania i  zależą od kontekstów zewnętrznych. Nowy, 
będący w transformacji, zmieniający się układ relacji,  
sił, zależności, wpływów i oddziaływań jest w ruchu, 
nie jest  systemem ustabilizowanym i  trwałym czyli 
ładem w tradycyjnym rozumieniu. Powstaje jako wy-
padkowa rozmaitych tendencji i  działań, a  nie jako 
zaprogramowany konstrukt, umowa czy kontrakt, ja-
kaś stała rama. Świat obecny charakteryzuje się płyn-
nością, zmiennością, bezładem, chaotycznością, stąd 
jego ciągłe zmiany, rekonfiguracje. Jego obraz, który  
próbuje opisać nauka, przypomina raczej kolaż.     
 Pojawiają się – obok dawnych problemów 
i  wyzwań, takich jak przeludnienie i  niedorozwój 
wielu regionów – nowe związane z  dynamicznym 
wzrostem kilku dużych krajów, skutkujące olbrzy-

mim ich zapotrzebowaniem na surowce, energię 
i możliwości  eksportu. Nie słabną zbrojenia, handel 
bronią, badania wojskowe pochłaniają wielkie kwoty, 
nadal trwa  kosztowna eksploracja kosmosu. Wysił-
ki naukowe i  techniczne (mówi się o ich połączeniu, 
czyli upraktycznionej techno-nauce) tworzą nowe 
możliwości i  nowe ryzyka (np. w  zakresie biotech-
nologii, jak choćby rozpowszechnienie GMO). Spo-
łeczeństwa zachodnich demokracji żądają kontroli 
nad nimi, partycypacji w decyzjach, jawności (takich 
żądań w gruncie  rzeczy nie ma w Europie wschod-
niej czy Rosji, mimo  że kryzys reprezentacji i jakości 
elit tam również  występuje). Ku zdumieniu neolibe-
ralnych ekonomistów światem wstrząsają kryzysy, 
wynikające m.in. z niekontrolowalności światowych 
finansów, z  monopolu wielkich korporacji, słabości 
rządów. Okazuje się też,  iż sam wzrost gospodarczy 
nie wystarcza, rosnące  nierówności i  dyferencjacja 
światowa i  wewnątrz  wielu społeczeństw prowadzi 
do destabilizacji i  nowych barier kariery. Starzenie 
się bogatych społeczeństw  powoduje rosnące szyb-
ko koszty opieki zdrowotnej i wypłat dla długo żyją-
cych emerytów. Specjaliści od  marketingu i reklamy 
jeszcze nie zauważyli, iż kult  młodości i wielki rynek 
dla nastolatków się kończą.  Czy konsumpcja niezbyt 
bogatych seniorów nie obniży wzrostu? Nie powiodła 
się polityka wielokulturowości, a imigracja do państw 
rozwiniętych jest koniecznością. W Europie Zachod-
niej zamieszkom  na tle etniczno-kulturowym towa-
rzyszy „rewolucja  dzieci konsumpcji”, niewidzących 
szans życiowych.  Demokracja oraz prawa człowieka 
i obywatela to ciągle obszary w wielu krajach mało za-
awansowane (czy arabskie rewolucje to poprawią, nie 
wiadomo). Groźnym problemem staje się ocieplenie 
klimatu, turbulencje pogodowe (tsunami, huragany, 
powodzie, susze itp.), nadmierne eksploatowanie za-
sobów naturalnych (w efekcie chciwości, konkurencji 
i demografii). Niedocenianie tych zagrożeń i kosztów  
z  nimi związanych jest stymulowane przez intere-
sy biznesu. Czy idea rozwoju trwałego (sustainable 
development) nagłaśniana przez naukowców i  część 
polityków zostanie powszechnie realizowana? Kraje 
biedniejsze, oparte ma energetyce z paliw kopalnych 
(jak np. Polska i Rosja) nie są chętne do realizacji po-
lityki szczytów Ziemi oraz dyrektyw UE. Dodajmy, że 

wyłANIANIe sIę NOweGO łAdU MIędZyNArOdOweGO

L.W. Zacher
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świadomość współzależności rozwojowej świata nie 
przekłada się na znaczący wzrost międzynarodowej 
współpracy, solidarności, pomocy słabszym. Globa-
lizacja wzmaga konkurencję i eksploatację słabszych. 
Wojny (jawne czy ukryte) o  zasoby toczą się nadal 
(Bliski Wschód, Ameryka Łacińska, Afryka, Arkty-
ka) i to niekoniecznie jako soft power.      
 Nowym elementem, nie tylko technologicz-
nym, cywilizacyjnym i kulturowym, ale też związa-
nym ze stosunkami międzynarodowymi, jest cyber-
przestrzeń. Jest ona niejako dodatkową, dynamicznie 
powiększającą się przestrzenią relacji państw, społe-
czeństw, organizacji, biznesów, jednostek ludzkich.  
Coraz więcej działań tych podmiotów przenosi się 
do świata wirtualnego. Polityka, propaganda, wojna 
psychologiczna, szpiegostwo, terroryzm, także wy-
bory, kampanie polityczne, działania obywatelskie, 
również międzynarodowe. Powstaje nie tyle jakiś 
nowy ład, co nowa równowaga (raczej konstelacja) 
sił. Słabnące państwa narodowe i ich rządy mają no-
wych silnych konkurentów: organizacje międzynaro-
dowe, korporacje ponadnarodowe, międzynarodowe 
organizacje pozarządowe (np. Greenpeace), bogate 
fundacje (np. B. Gatesa), organizacje pomocy huma-
nitarnej, wielkie kościoły, agencje ratingowe (por. 
rozmowę z P. Khanną pt. Czy nowy światowy porzą-
dek przetrwa  nowe globalne średniowiecze, „Europa 
– miesięcznik idei”, nr 6, 2011). Nowi gracze między-
narodowi umacniają swoje tożsamości i dzielą inaczej 
– niż tradycyjnie – władzę nad światem, coraz bar-
dziej wielobiegunowym. Siła – do niedawna słabych 
impulsów – rośnie, pomaga w tym trudna do kontro-
li  cyberprzestrzeń. Stare kategorie analityczne stają 
się nieadekwatne, bo ich obiekty badawcze, to często 
„niespodzianki”, emergencje oraz trudne do jakiegoś 
ramowania podmioty (jak np. 400 mln Chinczyków 
w Internecie, ponad 900 mln użytkowników Facebo-
oka, ponad 1 mld – Google’a, jak grupy  korupcyj-
no-mafijne, jak spekulanci finansowi, nie tylko typu 
Madoffa, jak grupy hakerów (np. wokół Wikileaks), 
też państwowych, jak organizujące się w Sieci grupy 
protestu („oburzeni”, Occupy Wall Street, anti-AC-
TA) i  działań rewolucyjnych – tzw. Twitter class w   
północnej Afryce). Geopolityczny rynek się zagęścił 
i zmienił.    
 Obecny świat to świat zmiany i  turbulen-
cji. Czy kraje Unii Europejskiej, stare i nowe, Rosja, 
a także Stany Zjednoczone, Chiny i Indie (tzw. Chin-
dia  czy w połączeniu z Rosją i Brazylią tzw. BRIC) 
zdołają wpasować się pozytywnie w globalne zmiany, 
prowadzić skuteczną politykę w  kontekście nieuni-

formizującej się różnorodności, wielotrajektoryjno-
ści rozwoju i  wyzwań generacyjnych? Warto sobie  
uświadomić, iż to nowe generacje, tzw. cyfrowe (czy-
li  born digital) będą o  tym wszystkim decydować, 
a przynajmniej istotnie wpływać na decyzje, zacho-
wania polityczne,  na wizję przyszłości. Transforma-
cje euro-azjatyckie  w  tym kontekście znacząco się 
różnią. Warto też pamiętać, iż „kierujący rozwojem 
Sieci” to amerykańskie giganty informatyczno-ko-
munikacyjne, jak Google, Facebook, Apple, Amazon, 
eBay, Microsoft i  in.). Jak na razie UE czy Rosja nie 
stanowią w  tej dziedzinie poważniejszej konkuren-
cji, również ich elity polityczne nie mają globalnych 
wpływów na skalę obecnych wyzwań.    
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 Boom edukacyjny okresu transformacji syste-
mowej i utrzymujący się przez wiele lat znaczny wzrost 
liczby studentów, uległy w pierwszej dekadzie XXI wie-
ku wyhamowaniu. W liczbach bezwzględnych studen-
tów jest po prostu mniej, aczkolwiek wciąż mowa tu 
o blisko 2 milionach ludzi. Jednocześnie wskaźniki po-
wszechności wykształcenia (współczynnik skolaryzacji 
w  szkolnictwie wyższym zarówno brutto jak i  netto) 
sugerują, że wykształcenie wyższe cieszy się stale rosną-
cym zainteresowaniem. Niektórzy komentatorzy, jak 
np. prof. dr hab. Bohdan Jałowiecki, sugerują, że absol-
wentów szkół wyższych jest dużo („Absolwentów jest po 
prostu za dużo”, www.bistro.edu.pl), zaś Ryszard Bugaj 
podkreśla, że sukces edukacyjny ma także swoje nega-
tywne konsekwencje („Dwie strony sukcesu”, www.bi-
stro.edu.pl).
 W  idealnej modelowej sytuacji powszechne-
go systemu kształcenia honorującego konstytucyjną 
równość, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, za-
stanawiając się nad wyborem kierunku i uczelni, ważą 
pomiędzy własnymi aspiracjami, ambicjami i zaintere-
sowaniami, własnymi możliwościami i  zapotrzebowa-
niem rynku pracy. Oczywiście, ten niezwykle złożony 
proces decyzyjny jest na każdym etapie wspierany przez 
fachowe doradztwo pedagogiczne i zawodowe, zaś sytu-
acja, np. na wspomnianym rynku pracy, jest przewidy-
walna i w miarę stabilna. Co więcej, uczelnie prowadzą 
intensywny monitoring trendów zapotrzebowania na 
absolwentów poszczególnych kierunków i dostosowują 
swoją ofertę do wniosków z  takiego monitoringu wy-
ciąganych. To, nie ukrywajmy, funkcjonalistyczne po-
dejście do systemu kształcenia akcentuje harmonijność, 
kompletność i kompatybilność całego złożonego proce-
su kształcenia.
 Krótka analiza danych statystycznych doty-
czących tylko i  wyłącznie szkół wyższych („Szkoły 
wyższe i ich finanse”, Główny Urząd Statystyczny 2011) 
prowadzi do jednoznacznego wniosku, że model ten 
po prostu kompletnie nie przystaje do rzeczywistości. 
Przez z  górą dwadzieścia lat niewiele się praktycznie 
zmieniło w głównych kierunkach zainteresowań przy-
szłych studentów. W 1990 roku na jednym z pierwszych 
miejsc w rankingach popularności (po względem licz-
by studentów rozpoczynających studia w  tej dziedzi-

nie) znajdowała się pedagogika. Okazuje się, że w roku 
akademickim 2010/2011 pedagogika nadal znajduje 
się na jednym z czołowych miejsc. Zmiana polega wy-
łącznie na tym, że na początku lat dziewięćdziesiątych 
na pierwszym miejscu były nauki techniczne, a w 2011 
roku … nauki ekonomiczne, społeczne i administracja. 
Wracając jednak do wspomnianej pedagogiki, bo zdaje 
się, że stanowi ona doskonałą egzemplifikację szersze-
go zagadnienia, rodzi się oczywiste pytanie, co takiego 
sprawia, że ta, szlachetna przecież dyscyplina, cieszy się 
takim zainteresowaniem.
 Zapewne studenci, wybierając tę dziedzinę 
nauk kierują się przynajmniej podstawowymi informa-
cjami na temat rynku pracy. Ze stale utrzymującego się 
zainteresowania pedagogiką wnosić zatem można, że 
jest to dziedzina życia wciąż potrzebująca siły roboczej. 
Problem w tym, że poza tym przekonaniem właściwie 
wszystko świadczy na niekorzyść takiego kierunku my-
ślenia. W roku akademickim 2010/2011 na kierunkach 
pedagogicznych studiowało w sumie 11,8% wszystkich 
studiujących w tym roku (to jest ponad 217 tys. ludzi), 
a na rynek pracy weszło ponad 74 tys. absolwentów tych 
kierunków. Dla porównania, warto zaznaczyć, że w tym 
samym roku w szkołach podstawowych pracowało 176,3 
tys. nauczycieli, w gimnazjach – 109,4 tys. a w szkołach 
ponadgimnazjalnych – 112,4 tys. Innymi słowy, ogólnie 
nauczycieli w Polsce w tym roku szkolnym było nieco 
ponad 398 tys. (w  tym zaledwie 18,9% to nauczyciele 
kontraktowi, a 4,2% nauczyciele stażyści). Jakiego typu 
logiką kierują się kandydaci, którzy od lat powszechnie 
wybierają kierunki pedagogiczne?
 Możliwe, że pomimo obiektywnych trudności 
i barier – wspomnianych wyżej – kandydaci kierują się 
swoimi aspiracjami i ambicjami. Innymi słowy, po pro-
stu chcą się realizować w zawodach związanych z peda-
gogiką, nawet jeżeli na miejsce pracy będą musieli nieco 
dłużej poczekać. Odnosząc to do krótko scharakteryzo-
wanego modelu, kluczowymi stają się własne indywidu-
alne zainteresowania, na tyle ważne i silne, że realizo-
wane wbrew przeciwnościom. Od kilku lat uczestniczę 
w  badaniach realizowanych przez moją macierzystą 
uczelnię wśród maturzystów i uczniów klas II szkół po-
nadgimnazjalnych w  regionie. Od co najmniej dwóch 
lat badania te przybrały rys jakościowy, bowiem realizo-

CZy dwA sysTeMy ksZTAłCeNIA? 
NA PrZykłAdZIe sTUdIÓw PedAGOGICZNyCh
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wane są jako zogniskowane wywiady grupowe. Dopie-
ro na podstawie wyników tych badań konstruowane są 
szerzej zakrojone badania ilościowe, które z kolei dostar-
czają informacji o szerszym kontekście.
 Otóż, problem polega na tym, że w  większo-
ści przypadków uczniowie raczej nie myślą o studiach 
w kategoriach konkretnych kierunków, ośrodków aka-
demickich i  możliwości zatrudnienia, wcześniej jak 
właściwie dopiero w  klasie maturalnej. Konieczność 
wyboru przedmiotów zdawanych na maturze jest tym 
kluczowym motywatorem do tego, aby pomyśleć o stu-
diach. Kierunek determinowany jest przez przedmioty 
wybierane na maturę, te z kolei wynikają z indywidual-
nej oceny własnych możliwości i afektywnego stosunku 
do poszczególnych przedmiotów, zaś uczelnia, na której 
będą realizowane przyszłe studia to praktycznie wypad-
kowa wybranego obszaru kierunków („czy coś takiego 
jest na danej uczelni”) oraz możliwości finansowych 
– zatem, czy możliwe jest studiowanie poza miejscem 
zamieszkania czy też raczej nie (no i czy w systemie sta-
cjonarnym, czy raczej niestacjonarnym).
 Wyjątkiem od tego ogólnego procesu decyzyj-
nego są uczniowie z dobrych liceów ogólnokształcących 
w dużych ośrodkach miejskich. Ci maturzyści mają ja-
sno sprecyzowane cele i praktycznie nic nie jest w stanie 
zmienić ich decyzji. W razie niepowodzenia, deklarują 
dalsze próby. Albo chcą kontynuować ścieżkę obraną 
przez swoich rodziców (studia prawnicze lub medyczne) 
albo myślą o studiach technicznych bądź artystycznych, 
ale z uwzględnieniem warunków rynku pracy. Najczę-
ściej wskazują na uczelnie publiczne w  dużych ośrod-
kach akademickich, z myślą o studiach w trybie stacjo-
narnym. Wiedzą, że będą mieli silne wsparcie ze strony 
rodziny i nawet jeżeli jest to dla nich sytuacja krępująca, 
bo chcieliby się usamodzielnić, to całość traktują jako 
inwestycję – później będą spłacać swoje zobowiązania. 
Są to ludzie doskonale zorientowani w bieżącej sytuacji, 
dla których matura nie tyle jest celem samym w sobie, 
co jednym z kluczowych narzędzi do realizacji znacznie 
bardziej dalekosiężnych planów (jednym z kilku, bo an-
gażują się w olimpiady, dbają o oceny, bardzo starannie 
planują swoje aktywności na różnych polach).
 W  tym miejscu docieramy do uczelni. Przy 
obecnych zmianach demograficznych trudno oczeki-
wać, żeby rezygnowały one z  kierunków, które wciąż 
cieszą się jakimkolwiek powodzeniem. W  obecnej sy-
tuacji każdy student jest dosłownie na wagę złota. Lo-
kalne, mniejsze uczelnie (zarówno publiczne, ale przede 
wszystkim niepubliczne), przegrywające sukcesywnie 
konkurencję z dużymi ośrodkami akademickimi, ratują 
się tym, że oferują nie to, co będzie potrzebne na rynku 

pracy, ale to czego ich przyszli studenci chcą. A jakimi 
powodami się najczęściej kierują, to już zostało ustalo-
ne. Ponadto, studia pedagogiczne, ale także administra-
cyjne, ekonomiczne czy społeczne, są relatywnie tanie 
w  prowadzeniu. Nie wymagają intensywnych inwe-
stycji, budowy laboratoriów, prowadzenia kosztownej 
działalności naukowo-badawczej. Zatem oznacza to po 
prostu podwójny zysk – niewielkim kosztem można za-
proponować taki „produkt”, który będzie i tak cieszył się 
w miarę dużym zainteresowaniem. Jaki będzie los ab-
solwentów później, właściwie nikogo nie interesuje, bo 
przecież jak kończy studia to już „nie jest nasz”. Oferta 
jest tu „projektowana” pasywnie – w odpowiedzi na po-
pyt, a „niewidzialna ręka rynku” w tym przypadku po 
prostu nie zadziała, jeżeli w ogóle kiedykolwiek działała.
 Jak dalece sytuacja sukcesywnego rozwar-
stwiania się omawianych obszarów postępuje, najlepiej 
chyba ilustrują ostatnio opublikowane w „Gazecie Wy-
borczej” fragmenty raportu Instytutu Badań Edukacyj-
nych w  Warszawie pt. „Początkujący nauczyciele” (A. 
Pezda, „Nauczuciele nie radzą sobie z zarządzaniem kla-
są”, „Gazeta Wyborcza” 09.05.2012). Badaniem zostało 
objętych 45 szkół w trzech województwach. Okazuje się, 
że forma i jakość kształcenia tych, którzy mają w przy-
szłości kształcić innych kuleje do tego stopnia, że młodzi 
nauczyciele po prostu najzwyczajniej w świecie nie radzą 
sobie z codziennymi sytuacjami w klasie. Coraz częściej 
nauczycielami zostają ci, którzy nie potrafili znaleźć 
pracy w  innych zawodach, i  to spośród absolwentów, 
którzy poniekąd przez splot niekorzystnych warunków 
i przypadku podjęli decyzję o studiowaniu kierunków 
pedagogicznych. Ta podwójnie negatywna selekcja prze-
kłada się w coraz większym stopniu na funkcjonowanie 
systemu kształcenia. Nie jest to oczywiście zmiana rady-
kalna, a raczej pewien proces, którego dynamika i kie-
runek są zmienne w czasie.
 Przyjmując jednak ten tok myślenia, rodzi się 
jeden wniosek, hipoteza w moim głębokim przekona-
niu warta zweryfikowania. Czy pod sztandarami zacho-
wania równości i powszechności kształcenia na każdym 
szczeblu nie doprowadzi się przypadkiem do co naj-
mniej nieformalnego podziału na szkoły dla nielicznej 
grupy uprzywilejowanych pod względem kapitału spo-
łecznego i kulturowego oraz masowej edukacji (w zakre-
sie raczej podstawowych kompetencji) pozostałych.

Mateusz Stopa – doktor socjologii, adiunkt w Katedrze 
Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarzą-
dzania w Rzeszowie. Interesuje się problemem związku 
kierunku studiów z losami absolwentów.
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W dyskursie modernistycznym edukacja jest wpisana 
w totalizującą perspektywę Oświeceniowego Rozumu 
i właściwych mu uniwersalnych standardów racjonal-
ności. System edukacyjny jest narzędziem homogeni-
zacji i  uniwersalizacji. Upowszechnia zunifikowane 
ideały i wartości. Jest narzędziem dystrybucji prawdy. 
Naczelną funkcją systemu edukacyjnego jest wpro-
wadzanie jednostek w  system cywilizacyjny zarów-
no poprzez kreowanie koherentnej i  tożsamościowo 
stabilnej jednostki [wyposażonej w uniwersalne epi-
stemologiczne narzędzia poznawania obiektywnego 
świata],  jak i jej lokowanie w strukturze społecznej.
 Destrukcja uniwersalnych metanarracji 
Oświecenia, oświeceniowego Rozumu a  także uka-
zanie opresyjnego charakteru uniwersalizacyjnych 
tendencji modernistycznej edukacji, jej wpisanie się 
w dyskurs władzy/wiedzy, stawiają otwartym pytanie 
o praktykę postmodernistycznej edukacji. W intere-
sującym eseju Edukacja i wyzwanie postnowoczesno-
ści, Richard Rorty analizując perspektywy edukacji 
postmodernistycznej pisze, iż główną różnicą, jest to, 
że musimy podstawić ideały „Tolerancji” oraz „Wy-
obraźni” w miejsce „Dążenia do Prawdy”. Znaczy to, 
że będziemy próbowali przekazać uczniom, że wszyst-
ko co wiemy o tym, jak dążyć do prawdziwych prze-
konań, sprowadza się do tego, że takie przekonania 
odnajduje się poprzez wolną i otwartą dyskusję – dys-
kusję, która staje się tym bardziej otwarta, im liczniej-
sze i bardziej pomysłowe stają się uzyskiwane w niej 
alternatywy. Oczywiście nie zaniechamy wnoszenia 
informacji – będziemy jednak świadomi, że każda 
taka informacja jest po prostu wyrazem konsensu 
odpowiednich wspólnot (społeczności ekspertów). 
W tym o czym mówimy naszym uczniom, nie ma nic 
uświęconego ani nic w pełni gwarantowanego; jedy-
nie przedkładamy im zestaw przekonań, które ludzie, 
jak dotąd, uznali za najlepsze w osiąganiu celów, jaki 
im dotychczas przyświecały. Istnieją wszelkie powo-
dy, by mieć nadzieję, że to, czego uczymy dzisiaj, nie 
jest ostatnim słowem, lecz jest jedynie stacją pośred-
nią na drodze wiodącej ku lepszym przekonaniom, 
przekonaniom, które będą służyć lepszym celom1. 
 Zasadniczą zmianą niesioną przez postmo-

1 R. Rorty, Edukacja i wyzwanie postnowoczesności, w: Spory 
o edukację, Warszawa 1993.

dernistyczny dyskurs w odniesieniu do modernizmu 
w  praktyce edukacyjnej, jest zastąpienie uniwersali-
zacyjnych tendencji tego drugiego, filozofią różnicy. 
Innymi słowy postmodernistyczna praktyka eduka-
cyjna respektuje różnorodność punktów widzenia 
zarówno w sferze nauki, moralności i polityki. Post-
modernistyczna praktyka edukacji winna wspierać 
kulturę ironii. Przez co Rorty rozumie taką kulturę, 
która uznaje, iż autorytet stojący za współczesnymi 
przekonaniami to nic więcej, niż zakumulowane do-
świadczenie jej przodków, oraz że żadna wyróżniona 
grupa ludzka, ani księża, ani naukowcy, ani filozofo-
wie, nie mają jakiegoś wyższego źródła autorytetu niż 
owo nagromadzone doświadczenie. Typ ironii, jaki 
mam na myśli – pisze Rorty – to nie jest ironia wy-
niosłego estety czy pozerskiego egzystencjalisty, a po 
prostu ironia, która pochodzi z uświadomienia sobie, 
że okres historyczny, w jakim się żyje, może być, pod 
wieloma względami, jedynie dzieciństwem ludzkości 
– że doświadczenia, jakie będą udziałem naszych od-
ległych potomków, mogą skłaniać ich do spoglądania 
wstecz na nas, jako na, mówiąc oględnie, dziecinnych. 
Poczucie skończoności, które myśl ta wprowadza, jest, 
jak mi się zdaje, dogłębnie zdrowe. Jest to poczucie 
skończoności właściwe demokratycznemu społeczeń-
stwu. Społeczeństwo takie nie powinno być spajane 
przekonaniem, że jest w posiadaniu prawdy, a raczej 
przekonaniem, iż tolerancja wobec tych, którzy nie 
zgadzają się z  obecnymi opiniami, jest najlepszym 
sposobem na to, aby zapewnić, by nasi potomkowie 
znali więcej prawd od nas samych2. Praktyce eduka-
cji w  dobie postnowoczesności odpowiada refleksja 
teoretyczna, czyniąca z tej praktyki punkt wyjścia dla 
konstrukcji nowego dyskursu, nowego pedagogiczne-
go paradygmatu, bądź poddająca tę praktykę teore-
tycznej krytyce.
 Otwarcie na różnorodność i  sprzeciw wo-
bec wszelkich form dominacji [intelektualnego ko-
lonializmu] prezentuje charakterystyczna dla nurtu 
myślenia postmodernistycznego, jednak akceptująca 
pewne cechy modernizmu tzw. pedagogika pogra-
nicza – Henry’ego A. Girouxa. Z kolei do czołowych 
reprezentantów konserwatywnej reakcji na eduka-

2 R. Rorty, Edukacja i wyzwanie postnowoczesności, s. 102.

POsTMOderNIZM – wOkÓł sPOrÓw O edUkACję.

A. Niesporek
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cyjne praktyki postnowoczesności zaliczany jest Al-
lan Bloom, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli 
amerykańskiej pedagogiki konserwatywnej. W swo-
jej książce Umysł zamknięty, ze znamiennym podty-
tułem, O tym, jak amerykańskie szkolnictwo wyższe 
zawiodło demokrację i  zubożyło dusze dzisiejszych 
studentów,  przeciwstawił się procesom destrukcji 
projektu Oświecenia, odrzucał postmodernistyczny 
relatywizm i  opowiadał się za rozumem jako pod-
stawą współczesnego systemu edukacji. W  oświece-
niowym rozumie widział źródło równości, wolności 
i praw człowieka, a Amerykę z jej systemem politycz-
nym traktował wręcz jako prawdziwe zwieńczenie 
projektu Oświecenia. Relatywizm kulturowy, pisał, 
przezwyciężył imperializm intelektualny Zachodu, 
czyli jego roszczenia do uniwersalizmu – Zachód stał 
się kulturą jak każda inna. W republice kultur panu-
je równość. Na nieszczęście jednak kulturę Zachodu 
określa potrzeba uzasadnienia samej siebie czy swych 
wartości, potrzeba poznania natury, potrzeba filozo-
fii i nauki. Jeżeli zostanie tego pozbawiona, upadnie. 
Stany Zjednoczone należą do największych i najbar-
dziej radykalnych osiągnięć rozumowego dążenia do 
dobrego życia zgodnego z naturą. Państwo to zbudo-
wano według rozumowych zasad naturalnego upraw-
nienia, które wiążą ze sobą dobro i podmiotowość3. 
Tolerancja relatywizmu, nadmiernej otwartości pod-
ważającej uprzywilejowaną pozycję rozumu, jak po-
wiada Bloom, zrywa główną sprężynę, która wprawia 
w  ruch mechanizm tego najlepszego z  możliwych 
ustrojów.
 Amerykańska pedagogika pogranicza kształ-
towała się w opozycji do tzw. pedagogiki reprodukcji, 
kontynuowała zaś pewne elementy pedagogiki opo-
ru. Z  perspektywy pedagogiki reprodukcji, system 
edukacyjny – jak piszą najbardziej znani amerykań-
scy przedstawiciele tego podejścia, Bowles i Gintis – 
jest integralnym składnikiem reprodukcji istniejącej 
struktury klasowej społeczeństwa4. Proces reproduk-
cji odbywa się w  dwojaki sposób. Po pierwsze, sys-
tem edukacyjny uprawomacnia strukturę klasową, 
poprzez kształtowanie – w każdym nowym pokole-
niu – przekonania, że sukces ekonomiczny zależy od 
posiadanych uzdolnień oraz kwalifikacji. Po drugie, 
system edukacyjny przygotowuje młodych ludzi do 
podjęcia ról zawodowych w ramach kapitalistycznej 
ekonomii. Przekazuje im postawy, które odpowiadają 

3 A. Bloom, Umysł zamknięty, Poznań 1997, s. 44.
4 S. Bowles, H. Gintis, Schooling in Capitalist America, N.Y. 
1976, s. 125-126.

systemowi kapitalistycznemu. Z tego powodu eduka-
cja społecznie spełnia rolę reprodukcyjną i nie może 
być czynnikiem zmiany społecznej. W nawiązaniu do 
teorii P. Bourdieu, mówi się o tym, iż system eduka-
cyjny narzuca arbitralności kulturowe, upowszech-
nia dominującą kulturę jako naturalną i nadrzędną. 
Szkoła zaś staje się miejscem symbolicznej przemocy. 
Traktowanie szkoły jako miejsca przystosowania do 
dominującej kultury, jest odrzucane przez teoretyków 
pedagogiki oporu. Dla nich szkoła jest przede wszyst-
kim miejscem stałej reinterpretacji instytucjonalnych 
doświadczeń grup społecznie podporządkowanych, 
jest miejscem oporu wobec alienacji i opresji. Teore-
tycy oporu uznają więc – strukturalnie przynależne 
społeczeństwu – mechanizmy symbolicznej opresji. 
Nawiązując jednak do idei rozproszenia władzy [Fo-
ucault] negują ich bezwzględny charakter. Poszuku-
jąc oparcia w działającym podmiocie, zwracają uwa-
gę na to, iż uczniowie nie są pasywnymi odbiorcami 
wiedzy, lecz są istotami aktywnymi, zdolnymi do jej 
restrukturalizowania, poszukiwania możliwości za-
kwestionowania lub humanizacji procesu kulturowe-
go przekazu5. Nawiązując do zarysowanego sporu pe-
dagogika krytyczna, zwana nomen omen pedagogiką 
pogranicza, analizuje system edukacyjny jako będący 
w procesie transformacji w której zachowane są pew-
ne cechy mijającego, modernistycznego porządku, 
tworzone zaś są zręby postnowoczesności. W  per-
spektywie teoretycznej oznacza to problematyzowa-
nie swoistego napięcia między postmodernistyczną 
regułą różnicy, tolerancji na odmienność, a moderni-
stycznymi w  swej istocie, tendencjami całościujący-
mi, myśleniem w  kategoriach dobra wspólnego, czy 
solidarności społecznej, negocjacji i  porozumienia 
z  zachowaniem różnic dla osiągania podstaw upra-
womacniających działania społeczne6. Jak pisze Hen-
ry Giroux, sugeruje to pedagogikę, w której dochodzi 
do krytycznego pytania o pominięcia i napięcia, ja-
kie występują między wielkimi narracjami i  domi-
nującymi dyskursami, składającymi się na oficjalny 
program kształcenia, a  autoprzedstawieniami grup 
podporządkowanych7. Dla tworzenia ram takiego 
projektu, zdaniem cytowanego autora, niezbędne 
jest po pierwsze, radykalne pojęcie obywatelstwa 

5 Z. Melosik, Współczesne amerykańskie spory edukacyjne, 
Poznań 1994, s. 56 i nast.
6 T. Szkudlarek, Pedagogie amerykańskiego postmodernizmu: 
edukacja wobec kulturowego przełomu, w: Spory o edukację, 
Warszawa 1993.
7 H. A. Giroux, Pedagogia pogranicza w wieku 
postmodernizmu, w: Spory o edukację, Warszawa 1993, s. 157,
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kulturowego w  obrębie którego rozpoznawane są, 
często kontestowane różnice, jakimi posługujemy się 
w  konstruowaniu naszych odmiennych tożsamości 
społecznych. Po drugie zaś, uczynienie z centralnych 
wartości demokratycznej rewolucji tj. wolności, rów-
ności i sprawiedliwości, źródła zasad, dzięki którym 
różnice afirmuje się nie poza, lecz w obrębie polityki 
solidarności, wykuwanej w  rozmaitych sferach pu-
blicznych8. 

Postmodernizm wobec polskiej transformacji

Dyskusja o  postmodernizmie w  kontekście eko-
nomicznej, społecznej i  kulturowej sytuacji Polski, 
może wydawać się chybiona. Głównym problemem 
Polski wydaje się raczej brak nowoczesności niż roz-
terki postnowoczesności. Ujmując sprawę w katego-
riach współwystępowania cywilizacyjnych zjawisk 
postnowoczesności i  społeczno – kulturowego post-
modernizmu, oczywistym wydaje się być z  jednej 
strony cywilizacyjne zapóźnienie Polski, z  drugiej 
jednak problematycznym zupełne negowanie post-
modernistycznych elementów jej sytuacji społecz-
no – kulturowej. Bowiem w  szerszej perspektywie 
dwudziestowieczne systemy totalitarne, traktowane 
są jako zwieńczenie modernistycznej kultury, Oświe-
ceniowego, modernistycznego projektu9. Widziane 
z tej perspektywy społeczeństwo socjalistyczne, jako 
produkt kultury modernizmu, w  fazie postsocjali-
stycznej, w jakimś sensie – jak podkreśla Nancy Fra-
ser – z  natury jest postmodernistyczne10. Rozbicie 
fasadowej jedności i  tożsamości budowanej na bazie 
modernistycznie rozumianej, fundamentalistycznej 
jednoznaczności okresu socjalizmu i otwarcie na wła-
ściwą systemom demokratycznym, filozofię różnicy, 
otwarcie na różnorodność, ambiwalencję świata spo-
łecznego, stawia społeczeństwa postsocjalistyczne 
w sytuacji charakterystycznej dla całego, w tym Za-
chodniego, postnowoczesnego świata. Jak podkreśla 
w interesującym tekście Tomasz Szkudlarek, to, co na 
Zachodzie jest produktem zmian sytuacji cywiliza-
cyjnej i kulturowej, w obszarze postsocjalizmu, w tym 
w Polsce, jest przede wszystkim efektem oddziaływa-
nia polityki. Rezultaty wykazują jednak znaczne po-

8 H. A. Giroux, op. cit., s. 155.
9 M. Horkheimer, T. W. Adorno, Dialektyka Oświecenia, 
Warszawa 1994.
10 N. Fraser, Unruly Practices. Power, Discourse, and 
Gender in Contemporary Social Theory, Minneapolis 1991, 
[za:] T. Szkudlarek, Post – socjalistyczna edukacja a filozofia 
postmodernizmu, Kwartalnik Pedagogiczny 1993, nr 1.

dobieństwo – o tyle nie dziwne, że opierające się na 
wspólnych, oświeceniowych korzeniach projektów 
społecznych urzeczywistnianych na Wschodzie i Za-
chodzie Europy. I tu właściwie łatwość wykazywania 
podobieństw się kończy. Kultura Zachodu wytwo-
rzyła bowiem w reakcji na sytuację postnowoczesno-
ści dwa zasadnicze dyskursy: fundamentalistyczny 
i postmodernistyczny, akceptujący stan ambiwalencji 
i otwartości. Na Wschodzie natomiast dotychczas roz-
grywana jest partia upiornej gry fundamentalizmów. 
„Postkolonialne pożądanie” jednoznacznej tożsamo-
ści każe eliminować, marginalizować wszelkie próby 
akceptacji społecznej otwartości, jako zagrażające do-
piero co uzyskanej autonomii11. 
 Dominacja w  polskim życiu społecznym, 
politycznym, a  także w  systemie edukacji tenden-
cji centralistycznych, tęsknot do fundamentalizmu 
i  wszelkich form społecznej jednoznaczności [tego 
wszystkiego co wyrażane jest w  kategorii postkolo-
nialnego pożądania – P.M. McLaren, Post-Colonial 
Pedagogy], może i  powinno stać się przedmiotem 
rzetelnego namysłu. Z  postmodernistycznej per-
spektywy procesy różnicowania wywołujące w  Pol-
sce społeczny niepokój i  jako reakcję tęsknotę do 
jednoznaczności w tym polityczny fundamentalizm, 
traktowane być winny, nie jako przejściowe i nieak-
ceptowane lecz jako  perspektywicznie trwałe. W dys-
kusjach podkreśla się, iż winny one znaleźć również 
swoje miejsce w politycznych i edukacyjnych dysku-
sjach. Szczególna rola w refleksji nad praktyką i teorią 
procesów edukacyjnych może, moim zdaniem, przy-
paść prezentowanej wcześniej pedagogice pogranicza. 
Z jednej strony stwarza ona szansę odkrywania opre-
syjnych wymiarów, czy symbolicznej przemocy jakie 
niosą w  sobie np. nawoływania do respektowania 
uniwersalnych wartości. Prezentowania ich w języku 
postmodernizmu, również jako wyrazu społecznych 
lęków. Z drugiej wszak strony pedagogika pogranicza 
stwarza szansę wypracowywania kompromisu upra-
womacniającego działania społeczne, harmonijne 
spajającego to co różnorodne z tym co uniwersalne.

Andrzej Niesporek - profesor Politechniki Śląskiej, so-
cjolog. Zajmuje się teorią socjologiczną, socjologią pro-
blemów społecznych i pracą socjalną.

11 T. Szkudlarek, Post – socjalistyczna edukacja a filozofia 
postmodernizmu, op. cit., s. 51-52.
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W czasach nowożytnych państwa zawsze dążyły do 
legitymizacji poprzez podkreślenie swych funkcji 
ogólnospołecznych i  ukrywanie funkcji klasowych. 
W ten sam sposób starano się uzasadnić również sto-
sowanie przemocy i przymusu. Państwa deklarowały 
chęć likwidacji lub ograniczenia u swoich obywateli 
poczucia bezradności i lęku przed nieobliczalnymi si-
łami przyrody, ale i niepewności wynikającej ze swo-
body działania sił rynkowych. Władza miała z jednej 
strony strzec i  nadzorować przestrzeganie pewnych 
uregulowań rynkowych, a  z  drugiej strony chronić 
ludzi przed ich nieprzewidywalnymi skutkami, da-
wać osłonę bezdomnym i  ubezpieczać wszystkich 
ponoszących ryzyko, jakie niesie wolna konkurencja.
 W  okresie neoliberalizmu koncepcja pań-
stwa opiekuńczego i państwa socjalnego zaczęły ob-
umierać. Opiekuńcze funkcje państw zaczęto łączyć 
z prawem i porządkiem i coraz bardziej ograniczać do 
„wąskiej grupki osób trwale niezdolnych do znalezie-
nia pracy lub niepełnosprawnych”. Państwo zaczęło 
odchodzić od ochrony przed negatywnymi skutkami 
procesów rynkowych, a stawało się strażnikiem pod-
stawowych warunków i praw funkcjonowania rynku 
– własności prywatnej, swobody gospodarczej, wol-
nej konkurencji, równoprawnego traktowania pod-
miotów gospodarczych. W  tej zmienionej sytuacji 
„niezdolność do uczestnictwa w grze rynkowej coraz 
częściej zaczyna być uznawana za niezgodną z prawe-
m”1. Walka z  zagrożeniami niesionymi przez wolny 
rynek stały się prywatnym problemem, zwłaszcza dla 
najemnej siły roboczej. Celem i obowiązkiem każdej 
władzy państwowej, której zależało na pomyślności 
obywateli, stało się stwarzanie nowych form niepew-
ności i bezradności, „aby oprzeć na nich swoje prawo 
do rządzenia”. To prawo znalazły współczesne pań-
stwa „na polu bezpieczeństwa osobistego obywateli: 
w obawach i zagrożeniach związanych z nietykalno-
ścią cielesną, własnością prywatną i bezpieczeństwem 
najbliższego otoczenia, wynikających z  działalności 
przestępczej, antyspołecznego nastawienia »ludzi 
z  marginesu«, a  ostatnio także międzynarodowego 
terroryzmu”. Ta niepewność obywateli musiała być 
sztucznie podsycana i  dramatyzowana, „aby mogła 

1 Zygmunt Bauman, Życie na przemiał, Wydawnictwo 
Literackie, Kraków 2004, s. 83.

dostarczyć wystarczającą dawkę »urzędowego stra-
chu« zdolnego przyćmić i zepchnąć na margines oba-
wy związane z niepewnością wywołaną przez czyn-
niki ekonomiczne, którym władza państwowa nie 
potrafi już i nie chce zaradzić”2. Zagrożenia były i są 
wyolbrzymiane i  przedstawiane w  jak najczarniej-
szych barwach, „aby niespełnienie się obaw można 
było uznać za zdarzenia nadzwyczajne, za efekt czuj-
ności, troski i dobrej woli organów państwowych”3.
 Celowo podsycana antyterrorystyczna ob-
sesja sprawiła, że w USA na listy osób podejrzanych 
o  terroryzm trafiło ponad 700 tysięcy ludzi. W  ra-
mach tej obsesji władze amerykańskie ciągle ostrze-
gają przed zamachami, ale nie potrafią powiedzieć, 
gdzie, kiedy i w  jaki sposób zostaną przeprowadzo-
ne, nie chcą też ujawnić źródeł swoich informacji, 
a zdjęcia terrorystów knujących złowieszcze plany nie 
pozwalają na jednoznaczną identyfikację ani ich, ani 
miejsc, w  których się znajdują. Poczucie zagrożenia 
wytwarzana jest u  miliardów ludzi, ale liczba ofiar 
terrorystycznych zamachów jest znacznie mniejsza 
niż od ukąszenia pszczół czy ugryzień rekinów, nie 
mówiąc już o wypadkach drogowych.
 Zygmunt Bauman, powołując się na Francisa 
de Bernarda, pisze, że w tej sytuacji władze państwo-
we uczulają społeczeństwo na temat indywidualnego 
bezpieczeństwa osobistego i  bardzo chętnie zajmują 
się zwalczaniem drobnej przestępczości, a  nie chcą 
angażować się w  walkę z  przestępcami, którzy nie-
jednokrotnie dysponują środkami, o jakich poszcze-
gólne rządy mogą tylko marzyć. Dlatego kształtują 
wrogość wobec sprawców drobnych przestępstw, 
a nie wdają się w walne bitwy z wielkimi koncernami, 
których wynik jest niepewny. Wroga szuka się wśród 
grup najsłabszych - imigrantów, ludzi na przedmie-
ściach lub w dzielnicach nędzy. „Dzielnice imigran-
tów, rojące się od potencjalnych kieszonkowców 
i  ulicznych bandytów, można mniejszym kosztem 
i z lepszym skutkiem zamienić w arenę wielkiej wojny 
o prawo i porządek, którą z wielkim wigorem i jeszcze 
większym medialnym rozgłosem toczą dzisiaj rządy, 
kierując się przy tym chętnie zasadą subsydiarności 
i  zdając się w  znacznym stopniu na prywatne usłu-

2 Tamże, s. 84.
3 Tamże, s. 85.

O NAdejśCIU PAńsTwA PeNAlNeGO I sTANU wyjąTkOweGO

E. Karolczuk



str. 15

DIALOG EDUKACYJNY RODNiIP „WOM” RYBNIK     Nr 3–4 (18–19)/ 2012

gi i  inicjatywę samych obywateli”4. W  odniesieniu 
do wielkich korporacji międzynarodowych zatarciu 
uległa granica między tym, co „legalne” i „nielegal-
ne”. Legalne są wielomiliardowe transakcje spekula-
cyjne, wzrost kursu papierów wartościowych ponad 
ich ekonomiczne uzasadnienie, wywożenie kapitałów 
poza kraje, w  których zostały wypracowane, które 
pozbawiają milionów ludzi ich oszczędności lub dóbr 
ekonomicznych i przyrody, a z zajadłością ścigane są 
drobne wykroczenia uliczne. Ponieważ nie istnieje 
prawo globalne, które pozwalałoby oddzielić machi-
nacje finansowe od zwykłego prowadzenia interesów, 
granica między „legalnym” i „nielegalnym” jest płyn-
na i zależna często od potrzeb kampanii wyborczych. 
„W globalnej przestrzeni zasady ustala się i zmienia 
w trakcie gry, a o ich być albo nie być decyduje ten, 
kto jest silniejszy i bardziej bezwzględny”5. Tak usta-
nawiane prawo jest niejednokrotnie oderwane od 
konstytucyjnej formy i  demokratycznych procedur, 
„wszelkie operacje w  przestrzeni globalnej upodob-
niają się dzisiaj (świadomie lub mimo woli) do wzor-
ców kojarzonych dotychczas z  mafiami i  mafijno-
przestępczym stosunkiem do prawa”6.
 Ci wszyscy, którzy nawołują do realizacji 
programu „zero tolerancji”, bezwzględnego zwalcza-
nia recydywy, zaostrzenia warunków w więzieniach, 
rygorystycznego przestrzegania prawa, bezstronności 
sądów itp., itd., zapominają o  tym, że może i  sędzia 
w swoim mniemaniu jest bezstronny, ale stronnicze 
jest prawo, które stosuje, a  zatem, że bierze udział 
w  procesie przekształceń państwa opiekuńczego 
i  państwa socjalnego w  państwo „penalne”, „jurys-
dykcji karnej”, „kontroli przestępczości”. Sędziowie 
tacy nie pytają o to, jakiej pomocy potrzebowali prze-
stępcy i ich rodziny. W ten sposób bieda zostaje skry-
minalizowana.
 Neoliberalizm otworzył szeroko wrota dla 
wąskiej elity finansowej, ale stworzył liczne zastępy 
ludzi żyjących w  biedzie, którą natychmiast poddał 
kryminalizacji. Wbrew pierwotnym skojarzeniom 
liberalizmu z  wolnością i  równością, neoliberalizm 
kryminalizuje coraz większe rzesze ludzkie, rozbu-
dowuje systemy państwowej represji z policją, proku-
raturą i  więzieniami, próbuje się wcisnąć w  nieswój 
garnitur ideologiczny. W przeszłość odeszły dyskusje 
o  „świecie bez więzień”, jakie miały miejsce na po-
czątku lat siedemdziesiątych XX wieku, kiedy prze-

4 Tamże, s. 102.
5 Tamże, s. 103.
6 Tamże, s. 104.

stępczość była niska w  związku z  obowiązywaniem 
modelu państwa opiekuńczego i państwa socjalnego. 
System neoliberalny dominujący od lat 80-tych XX 
wieku, wytworzył milionowe rzesze ludzi „zbędnych” 
ludzi „na przemiał”, a system penitencjarny i krajowy 
rejestr osób skazanych, wykorzystywany przez „pra-
codawców”, ma mu w tym być pomocny. Straciło bo-
wiem swoją aktualność określanie bezrobotnych jako 
„rezerwowej armii pracy”. Ktoś, kto raz stracił pracę, 
traci kwalifikacje, i na uwolnionym rynku pracy traci 
szansę na trwałe zatrudnienie kiedykolwiek.
 Jeśli z  tego punktu widzenia spojrzymy na 
tzw. recydywę, to okazuje się, że jest ona w  dużym 
stopniu wynikiem systemu gospodarczego i politycz-
nego, a nie osobniczych skłonności. Więzienia mają 
zatem swoje jawne i  ukryte funkcje, deklarowane 
i przemilczane cele.
 Cześć „ludzi zbędnych” można wyeksporto-
wać. Eksport do kolonii utracił swoje znacznie, ale 
część ludzi może zostać wchłonięta, zwłaszcza jeśli 
ma bardzo wysokie i  poszukiwane kwalifikacje lub 
zgodzi się na wykonywanie prac niskopłatnych lub 
nieatrakcyjnych dla miejscowej ludności. Pozostała 
część eksportowanej siły roboczej zostaje zatrzyma-
na w  obozach przejściowych lub po pewnym czasie 
odesłana do kraju swego pochodzenia, gdzie trafia na 
margines.
 Znaczna część siły roboczej pozostaje więc 
na rynku wewnętrznym i albo żyje w gettach, zostaje 
eksmitowana z mieszkań i zasila szeregi bezdomnych, 
utrzymuje się z żebractwa, albo z  takich czy innych 
względów wchodzi w konflikt z prawem i wcześniej 
lub później trafia do więzienia. Dla dużej części po-
byt w getcie czy bezdomność byłyby przesiadkowym 
lub tranzytowym, gdyby bezrobocie nie było trwa-
łe. Osoby trwale zbędne, jako darmozjady i  źródło 
narkomanii i prostytucji, złe i nikczemne, wywołują 
agresję u  osób lepiej sytuowanych (ale niepewnych 
swego losu), domagających się dalszego wzrostu re-
presyjności prawa.
 Więzienia, wobec rosnącej liczby skazanych, 
zyskują nową funkcję niezwiązaną z  resocjalizacją. 
Mają one stworzyć ramy nadzoru nad wykluczony-
mi i  przyśpieszyć biodegradację i  rozkład ludzi-od-
padów. Zygmunt Bauman, powołując się na Davida 
Garlanda, pisał: „To mury, a nie to, co dzieje się we-
wnątrz murów, »uznaje się teraz za najistotniejszy 
i najwartościowszy element tej instytucji«. Chęć »re-
socjalizowania«, »reformowania«, »reedukowania« 
i  przywracania stadu zbłąkanych owieczek jest dziś 
w najlepszym razie pustą deklaracją, której, gdy tylko 
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się pojawia, odpowiada natychmiast żądny krwi chór 
gniewnych głosów, w którym rolę dyrygentów odgry-
wają czołowe gazety bulwarowe, a  wszystkie partie 
solowe wykonują czołowi politycy. Mówiąc wprost, 
główną, a być może jedyną funkcją więzień jest osta-
teczne i definitywne pozbywanie się ludzi-odrzutów. 
Kto raz został odrzucony, jest odrzucony na zawsze. 
Były więzień przebywający na warunkowym zwol-
nieniu lub znajdujący się pod nadzorem sądowym ma 
minimalne szanse na powrót do społeczeństwa i nie-
mal pewność powrotu za kraty. Zadanie kuratorów 
sądowych polega nie na wskazywaniu i  ułatwianiu 
»drogi powrotnej do społeczeństwa« więźniom, któ-
rzy odbyli już swoją karę, ale na ochranianiu tegoż 
społeczeństwa przed wciąż niebezpiecznym przestęp-
cą, który chwilowo znalazł się na wolności”7. Pobyt 
w więzieniu jest długotrwałym zesłaniem, z którego 
trudno powrócić do pełnej i  nieograniczonej wol-
ności. Krajowy rejestr skazanych, nie wymieniany 
wśród kar, staje się dodatkowym środkiem represji 
i przyśpieszenia biodegradacji ludzkich „odpadów”.
 Dawni posiadacze wielkich stad bydła w USA 
posiadali na swoich usługach pospolitych bandytów, 
którzy będąc poganiaczami byli gotowi wykonać 
„brudną robotę” wobec drobnych farmerów. Wielcy 
właściciele i ich najemnicy nie potrzebowali stabilne-
go prawa – im wystarczało prawo siły. Dzisiejsze wiel-
kie korporacje i oligarchia mają na swoich usługach… 
prawników, którzy wykorzystują nieuchronne luki 
i  sprzeczności systemu prawnego, w  rezultacie ule-
ga rozmyciu granica między prawem i  bezprawiem, 
prawem i przestępstwem. Nikt, kogo nie stać na wy-
trawnych prawników, nie czuje się nawet przed sądem 
bezpiecznie.
 Wraz z przejściem od polityki do biopolityki, 
które Giorgio Agamben datuje na okres zakończenia 
I  wojny światowej, życie stało się bardzo niepewne, 
a śmierć przestała być elementem ludzkiego przezna-
czenia, którą przyjmuje się z godnością, a stała się je-
dynie fatalnym wypadkiem. Ludzie przestali bać się 
śmierci. „Miejsce lęku przed śmiercią zajął od razu 
lęk przed życiem”8.

Homo sacer jako wygodny wróg penalnego państwa
 
 Giorgio Agamben przywołuje znane z  pra-
wa rzymskiego pojęcie osoby wyłączonej spod wła-
dzy prawa ludzkiego i  niepoddanej zarazem prawu 

7 Tamże, s. 135.
8 Tamże, s. 157.

boskiemu – homo sacer. Homo sacer oznacza kogoś, 
kogo można bezkarnie zabić, ale nie można złożyć go 
w ofierze na ołtarzu wspólnoty. Życie homo sacer jest 
więc pozbawione wartości, zarówno z ludzkiego, jak 
i boskiego punktu widzenia. Przekładając homo sa-
cer na współczesne stosunki społeczne, powiedzieli-
byśmy, że w swoim dzisiejszym wcieleniu homo sacer 
jest kimś, kogo nie definiuje żaden zbiór praw sta-
nowionych i  komu nie przysługują naturalne prawa 
człowieka wcześniejsze od reguł prawnych. Dzięki tej 
kategorii Agamben wskazuje na pokrewieństwo syste-
mów totalitarnych z demokratycznymi, które fałszy-
wie absolutyzują ideę praw człowieka.  Dzisiejsi homo 
sacer oznaczają ludzi niepotrzebnych już systemowi, 
będących poza nawiasem społeczeństwa, wykluczo-
nych, migrantów pozbawionych praw obywatelskich 
i  bezrobotnych. Ekstremalną formą homo sacer był 
muzułmanin obozowy w hitlerowskim obozie zagła-
dy. Można zaryzykować stwierdzenie, że homo sacer 
jest idealnym wrogiem, wyizolowanym społecznie, 
dającym władzy religijną sankcję na zabicie go, a jed-
nocześnie odbierającym ofierze wszelkie szanse na 
zostanie męczennikiem jakiejś sprawy, wzorem god-
nym naśladowania i  służącym mobilizowaniu osób 
o  podobnych poglądach i  interesach. Wytwarzanie 
nagiego życia i  homo sacer dowodzi suwerenności 
władzy.
 W prawie rzymskim homo sacer, święty czło-
wiek, to określenie dość przewrotne i  dwuznaczne. 
Świętym człowiekiem był ten, kogo osądził i  skazał 
lud za przestępstwo, i w tym sensie stawał się poświę-
conym bogom. Człowiek niegodny i  zły nazywany 
był świętym. Ten, kto go zabił nie mógł być jednak 
skazanym za zabójstwo, był bezkarnym. Jest tu pew-
na niekonsekwencja, nazywana przez Agambena 
ambiwalencją sacrum, gdyż w typowych warunkach 
czynienie gwałtu na rzeczach świętych było karal-
ne. Agamben tworzy pewną linię graniczną, homo 
sacer oznacza więc zarówno świętego jak i  prze-
klętego, czcigodnego i  wywołującego przerażenie. 
Zabójstwo homo sacer jest ostatnią linią graniczną 
porządku prawnego – ten, kto zabije homo sacer nie 
łamie prawa i nie popełnia świętokradztwa. Zdaniem 
Agambena figura homo sacer „rzuca […] światła na 
pierwotną strukturę polityczną, która znajduje swoje 
miejsce w strefie poprzedzającej rozróżnienie na sa-
crum i profanum, to, co religijne, i to, co prawne”9.
 Homo sacer umieszczany jest poza jurys-

9 Giorgio Agamben, Homo sacer. Suwerenna władza i nagie 
życie, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008, s. 104.
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dykcją ludzką, ale nie oznacza to przekazania go pod 
jurysdykcję boską, jest poza prawem karnym i poza 
prawem ofiarnym. W  ten sposób ukształtował się 
jego wymiar polityczny. Homo sacer podlega więc 
podwójnemu prawu wyjątku, należy do Boga pod po-
stacią niemożności złożenia go w ofierze i włączony 
jest do społeczności ludzkiej pod postacią możliwości 
bycia zabitym. Może zostać zabitym, ale nigdy nie bę-
dzie świętym.
 Święte życie, które możemy nazwać nagim 
życiem, jest „pierwotnym osiągnięciem suwerenno-
ści”. Przestrzeń polityczna suwerenności występu-
je „jako narośl profanum na tym, co religijne, oraz 
narośl tego, co religijne, na profanum – który two-
rzy strefę nierozróżnialności między ofiarą i  mor-
derstwem. Suwerenna jest ta strefa, w  której można 
zabić, nie popełniając morderstwa i  nie składając 
ofiary, a święte, czyli dające się zabić i nie dające się 
złożyć w ofierze, jest życie, które zostało uchwycone 
w  tej sferze”10. Wskazując na związek suwerenno-
ści z  homo sacer, Agamben pisał, że „przedstawiają 
sobą dwie symetryczne, skorelowane figury o  takiej 
samej strukturze w tym sensie, że suweren jest tym, 
w stosunku do którego wszyscy ludzie są potencjalnie 
homines sacri, a homo sacer jest tym, w stosunku do 
którego wszyscy występują niczym suwerenni”11.
 Tak jak nie można złożyć w  ofierze życia 
homo sacer, tak też nie można wytoczyć przeciwko 
głowie państwa zwykłego procesu sądowego. Zda-
wano sobie z tego sprawę tworząc konstytucję USA, 
kiedy utworzono instytucję impeachmentu, na mocy 
której powołuje się specjalny sąd Senatu, któremu 
przewodniczy Chief justice i który może tylko złożyć 
prezydenta z urzędu, ale nie może go karać. Zdawano 
sobie z tego sprawę także w czasie Rewolucji Francu-
zów, kiedy domagano się zabicia króla bez procesu, 
tylko dlatego, że był królem, nawet jeśli nie odwoły-
wano się do pojęcia homo sacer.
 Agamben wskazuje, że prawo germańskie 
dopuszczało wyłączenie ze społeczności złoczyńcy, 
w  efekcie zabić mógł go każdy nie popełniając przy 
tym zabójstwa, jako, że stawał się homo sacer. Po-
dobnie traktowano w średniowieczu banitów. Prawa 
Edwarda Wyznawcy (1130-1135) mówiły o  banicie 
jako o  wulfesheud, czyli mającym wilczą głowę od 
dnia wygnania. W ten sposób powstało w podświa-
domości społecznej monstrum ludzko-zwierzęce 
– wilkołak, a  nie wilk-zwierzę. „Życie banity – jak 

10 Tamże, s. 116.
11 Tamże, s. 117.

życie świętego człowieka – nie jest elementem zwie-
rzęcej natury pozbawionej wszelkich relacji z prawem 
i miastem; jest natomiast progiem nierozróżnialności 
i przejścia między tym, co zwierzęce i tym, co ludzkie, 
[…] banita jest […] wilkołakiem – ani człowiekiem, 
ani dzikim zwierzęciem – paradoksalnie zamieszku-
jącym oba światy, nieprzynależącym do żadnego”12. 
To zwilczenie człowieka i  uczłowieczenie wilka jest 
możliwe w  każdym momencie stanu wyjątkowego 
i jest wyrazem suwerenności. To, że banita jest formą 
homo sacer, znajduje swój wyraz w sprzeczności in-
stytucji wygnania, niektórzy traktują wygnanie jako 
karę, a inni jako jej przeciwieństwo - prawo i schro-
nienie.

Istota stanu wyjątkowego

 Wprowadzenie stanu wyjątkowego daje moż-
liwość zastosowania środków przemocy państwowej 
do walki z  wrogiem. Porządek konstytucyjny ulega 
wówczas zawieszeniu, a  uprawnienia władz wojsko-
wych zostają rozszerzone na całą strefę cywilną. Za-
stopowaniu ulega trójpodział władzy. Władza wyko-
nawcza otrzymuje nieograniczone pełnomocnictwa, 
niezbędne do likwidacji tego, co określa „chaosem” 
i  „niebezpieczeństwem”. Rola parlamentu zaczyna 
ograniczać się wówczas do zatwierdzania rozporzą-
dzeń wydawanych przez wąskie grono kierownicze 
usadowiono we władzy wykonawczej i nadawania jego 
decyzjom rangi ustawy. Z  pewnym uproszczeniem 
można powiedzieć, że władza wykonawcza przynaj-
mniej częściowo wchłania władzę ustawodawczą. 
Władza wykonawcza przestaje bowiem być władzą 
wykonawczą w ścisłym tego słowa znaczeniu, a staje 
się władzą w  pełni suwerenną zdolną do określania 
wyjątku. Również sądy zostają podporządkowane 
takiej suwerennej władzy wykonawczej lub - gdy to 
nie wystarcza - tworzone są sądy specjalne. Ogłosze-
nie stanu wyjątkowego oznacza zamanifestowanie jej 
monopolu na stosowanie przemocy i wezwanie prze-
ciwnika do rozbrojenia i zdania się na „łaskę i nieła-
skę” ogłaszającego, rozpoczęcie „legalnej wojny do-
mowej”. 
 Agamben postawił tezę, że istota stanu wy-
jątkowego została zmieniona w  nowoczesnych pań-
stwach totalitarnych i  demokratycznych i  przestał 
on być już tylko rekcją na wojnę, wojnę domową lub 
groźby ich wybuchu. Zaczął służyć nie tyle opano-
wywaniu sytuacji zagrożenia bytu państwowego, 

12 Tamże, s. 145-146.
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ile uruchomieniu mechanizmów pozwalających na 
eliminację przeciwników politycznych, którzy nie 
chcieli zaakceptować wymogów i warunków oficjal-
nego systemu politycznego lub czyjegoś przywództwa 
w nim. Stan wyjątkowy przestał być traktowany jako 
zjawisko szczególne, jako prawny wyjątek, który miał 
obowiązywać przez krótki okres czasu, a stał się per-
manentną formą rządów, „funkcjonuje […] nie tylko 
jako jedna z technik rządzenia, nie tylko jako środek 
nadzwyczajny, ale również w coraz większym stopniu 
jako jeden z  konstytutywnych paradygmatów po-
rządku prawnego”13. Stan wyjątkowy pozwala prze-
kształcić obywateli w homo sacer.
 Zdaniem Agambena to, że żyjemy w warun-
kach stanu wyjątkowego, kiedy prawo jest łamane 
i  stanowione jednocześnie, jest skrzętnie skrywaną 
tajemnicą wszelkiej władzy, także tej uważającej się 
za demokratyczną. Sytuacja taka występuje ciągle od 
I wojny światowej. „Stan wyjątkowy osiągnął dziś wła-
śnie swój maksymalny, globalny zasięg. Normatywny 
aspekt prawa może być więc bezkarnie eliminowany 
i łamany przez przemoc zachodnich demokracji, któ-
re – na zewnątrz ignorując prawo międzynarodowe, 
a wewnątrz wytwarzając permanentny stan wyjątko-
wy – rzekomo wciąż stosują […] prawo”14.
 Z  tego, że stan wyjątkowy stał się perma-
nentny, można wyciągnąć wniosek, że na przestrzeni 
ostatniego wieku zmieniły się jego przyczyny – kiedyś 
taktowano je jako przypadkowe, nagłe i wyjątkowe, 
dające się stosunkowo łatwo i szybko wyeliminować 
przy pomocy siły lub tylko groźby jej użycia, a obec-
nie przyczyny jego są, chociaż władze nie chcą tego 
przyznać, strukturalne, tkwiące w zaostrzających się 
sprzecznościach ekonomicznych i politycznych syste-
mu kapitalistycznego. Zmieniły się również jego cele 
i  zadania. Dlatego, by stanowić ukryty fundament 
systemu politycznego i  spełniać pokładane w  nim 
nadzieje, stan wyjątkowy musi ciągle trwać. Każdy 
obywatel może być homo sacer, każdy może być bez-
karnie aresztowany a jego życie może stać się nagim 
życiem bez praw i bez celu.

Stan wyjątkowy a „pustka prawna”

 Powstaje pytanie, jak stan wyjątkowy, w któ-
rym masowo fabrykuje się nagie życie i homo sacer, 
ma się do demokracji i  funkcjonującego wcześniej 

13 Giorgio Agamben, Stan wyjątkowy, Korporacja Hart, 
Kraków 2008, s. 15.
14 Tamże, s. 127.

systemu prawa?
 Zdaniem Giorgio Agambena istnieją dwa za-
sadnicze stanowiska teoretyczne w kwestii określenia 
stanu wyjątkowego: pierwsze – traktuje stan wyjąt-
kowy jako konieczność, kwestię praktyczną, a  nie 
prawną, uważa że aby zachować zgodność z łacińską 
formułą, iż „konieczność nie zna prawa”, stan nagłej 
konieczności jako pewien wyjątek nie może mieć for-
my prawnej; drugie – pełne wewnętrznych sprzecz-
ności, sytuuje stan wyjątkowy na pograniczu prawa 
i  polityki, jako stan nierównowagi pomiędzy pra-
wem publicznym a faktem politycznym, jako środek 
prawny, który nie da się włączyć w obszar prawa, jako 
formę prawa, która takiej formy mieć nie może. Oba 
stanowiska teoretyczne mogą występować w różnych 
konstelacjach i mutacjach.
 U  Agambena nie znajdą uzasadnienia elita-
ryści prawicowej, jak i  lewicowej orientacji - ani ci, 
którzy sądzą, że rozzuchwalonym i ciemnym tłumem 
można rządzić tylko przy pomocy ustawodawstwa 
wyjątkowego, ani ci, którzy sądzą, że stan wyjątko-
wy należy wprowadzić wbrew omamionym masom 
w imię ich interesów i demokracji. Zdaniem Agam-
bena działania państwa w okresie stanu wyjątkowe-
go zostają faktycznie pozbawione związku z prawem, 
są rodzajem pustej przestrzeni bez prawa. Agamben 
przedmiotem refleksji czyni stan wyjątkowy rozu-
miany jako „ziemia niczyja” „pomiędzy prawem pu-
blicznym a faktem politycznym”15. Jego zdaniem po-
jęcie stanu wyjątkowego łączy się z  pojęciem wojny 
domowej, powstania i ruchu oporu, co nieco kompli-
kuje problem. „Fakt, że wojna domowa stanowi od-
wrotność normalnego stanu rzeczy, sprawia, że staje 
się nieodróżnialna od stanu wyjątkowego, który jest 
bezpośrednią odpowiedzią władzy państwowej na 
najostrzejsze konflikty wewnętrzne”16.
 Sprzeczność pomiędzy stanem wyjątkowym 
a  prawem próbował przezwyciężyć Carl Schmitt na 
gruncie rozważań o  suwerenności. W  Teologii poli-
tycznej w 1922 roku pisał, że „ten, kto decyduje o sta-
nie wyjątkowym, jest suwerenny”17. Nie odnosił tej 
wypowiedzi do zwykłych przypadków, lecz wyjątko-
wych i krańcowych, kiedy nie można było w prostych 
i jasnych kategoriach określić warunków koniecznych 
do uznania danej sytuacji za zwykłą czy wyjątkową. 
Sytuacja wyjątkowa bowiem najlepiej pokazuje pod-

15 Tamże, s. 8.
16 Tamże.
17 Carl Schmitt, Teologia polityczna i inne pisma, Kraków, 
Warszawa 2000, s. 33.
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miot władzy w państwie, i mówi nam, że ten, kto ma 
rzeczywistą władzę w  wyjątkowej i  krańcowej sy-
tuacji nie musi mieć prawa, by ustanowić porządek 
prawny. Stan wyjątkowy służył Schmittowi do zde-
finiowania suwerenności. Uważał, że suweren „decy-
duje zarówno o tym, czy wystąpiła sytuacja wyjątko-
wa, jak i o metodach jej przezwyciężenia. Stoi ponad 
normalnie obowiązującym porządkiem prawnym, 
a jednocześnie jest z nim związany, ponieważ do nie-
go należy decyzja, czy konstytucja może zostać in toto 
zawieszona”18. Schmitt dostrzegł w  stanie wyjątko-
wym moment, w którym państwo i porządek prawny 
znajdowały się w sprzeczności, w stanie wyjątkowym 
„prawo ustępuje całkowicie państwu”19. W stanie wy-
jątkowym norma prawna ulega zawieszeniu, „decy-
zje uwalniają się od związku z  normami i  nabierają 
charakteru absolutnego. W  sytuacjach nadzwyczaj-
nych państwo zawiesza ważność prawa, kierując się 
instynktem przetrwania”20.
 Schmitt próbował wpisać stan wyjątkowy 
w  system prawny, chociaż wiedział, że zawieszeniu 
ulega wówczas cały porządek prawny. Oddalając się 
od prawa, zbliżał się do niego poprzez suwerena. „Po-
nieważ stan wyjątkowy nie oznacza wcale chaosu ani 
anarchii, jest on w rozumieniu prawa w dalszym cią-
gu formą porządku, chociaż już nie formą porządku 
prawnego. Okazuje się zatem, że istnienie państwa 
może mieć większą wartość niż obwiązywanie norm 
prawnych”21. To, że stan wyjątkowy jest poza syste-
mem prawa nie oznacza bowiem, że jednostka nie 
podlega jakimkolwiek przepisom prawa. Cyniczna 
postawa Schmitta daje znać o  sobie nie tylko w  tej 
sprawie.
 Według Schmitta stan wyjątkowy pozwalał 
utrzymać stosowalność prawa, choć brzmi to para-

18 Tamże, s. 34.
19 Tamże, s. 38.
20 Tamże, s. 38. Według Schmitta „racjonalistę musi 
interesować pytanie, jak to się dzieje, że porządek prawny może 
zakładać sytuację unieważniania jego własnych zasad”. Tamże, s. 
40. Jego zdaniem w wyniku wewnętrznych sprzeczności „jedność 
i porządek mogą w konkretnej sytuacji unieważnić same siebie 
[…] prawo uchyla samo siebie”. Tamże, s. 40. Rozważając 
problem w kategoriach konieczności i przypadkowości 
w sytuacjach wyjątkowych, Schmitt pisał, że „wyjątek może być 
ważniejszy od reguły”. „Wyjątek jest bardziej interesujący niż 
normalna sytuacja. Normalność o niczym nie świadczy, wyjątek 
świadczy o wszystkim; reguła istnieje tylko dzięki wyjątkom, 
które ją potwierdzają. Wyjątki są wyrazem prawdziwego życia, 
przełamującym rzeczywistość skostniałą w mechanicznej 
powtarzalności”. Tamże, s. 41.
21 Tamże, s. 38.

doksalnie, poprzez jego czasowe zawieszenie, o  ile 
suweren potwierdzał swoją siłę. Dzisiejszy trwający 
faktycznie w  wielu krajach permanentny stan wy-
jątkowy, dowodzi raczej słabości suwerena i  ozna-
cza utratę przez niego swoich prerogatyw. Obecnie 
okazuje się bowiem, że suweren (lud czy naród) po-
trzebuje przemocy nad sobą, aby móc być dalej su-
werenem. Ta sprzeczność dostrzeżona przez Schmit-
ta może oznaczać, że suwerenność oddzieliła się od 
dotychczasowego suwerena i stała się atrybutem no-
wego suwerena – oligarchii, że demokracja zaczęła 
przeszkadzać w sprawowaniu władzy przez warstwy 
faktycznie panujące lub zaczęła zawadzać w rozwią-
zywaniu problemów społecznych. W praktyce trudno 
sprawić, aby nadzwyczajne uprawnienia zostały wy-
korzystane do obrony konstytucji, by ktoś, kto uzy-
skał dyktatorskie uprawnienia, poddał się kontroli 
organów konstytucyjnych. Wprowadzający stan wy-
jątkowy przedstawiają go jednak jako czasową ofiarę 
z demokracji w  imię obrony demokracji, zapomina-
jąc, że „po-wyjątkowy” ustrój ma swoje terrorystycz-
ne fundamenty i pępowinę.

Stan wyjątkowy nie jest tylko bezprawnym wyjąt-
kiem
 
 Analizując pojęcie wyjątku, obecne w pojęciu 
stanu wyjątkowego, Agamben stwierdził, że jest on 
otwarciem systemu prawnego na fakty zewnętrzne. 
Nowoczesny stan wyjątkowy stanowi bowiem „pró-
bę włączenia w  porządek prawny samego wyjątku, 
tworząc strefę nierozróżnialności, w której spotyka-
ją się fakt i  prawo”22. Tworzy się system polityczny, 
w którym wyjątek zlewa się z regułą. Istniejący obec-
nie faktycznie stan wyjątkowy, ma tak bardzo rozbu-
dowany system prawny, co w Polsce widać na przy-
kładzie uprawnień służ specjalnych, że aresztowany 
może być każdy.
 W  okresie rewolucji czyny faktycznie poza-
prawne i antyprawne, „stają się prawem, podczas gdy 
normy prawne rozmywają się w  zwykłe fakty; jako 
próg, na którym fakt i  prawo zaczynają się stawać 
nierozróżnialne. […] Trudno jednak nie zgodzić się 
z tezą przeciwną, mówiącą, że w stanie wyjątkowym 
ma miejsce proces odwrotny, w wyniku którego pra-
wo zostaje zawieszone i sprowadzone do czystego fak-
tu”23. Stan wyjątkowy jest przestrzenią, w której za-
ciera się różnica między prawem a czystą przemocą, 

22 Giorgio Agamben, Stan wyjątkowy, jw., s. 43.
23 Tamże, s. 47.
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między stanowieniem prawa a jego łamaniem.
 Ustawodawstwo wyjątkowe, podobnie jak każ-
de prawo, posiada wewnętrzne sprzeczności. Związki 
ustawodawstwa wyjątkowego i prawa nie są ani proste, 
ani oczywiste. Skoro środki nadzwyczajne są zgodne 
z prawem, a nie z faktem, to dlaczego wymagają zatwier-
dzenia w drodze ustawowej; jeśli środki nadzwyczajne 
są formą prawa, to dlaczego stają się nieważne, jeśli nie 
zostaną zatwierdzone przez organ ustawodawczy; jeśli 
zaś środki nadzwyczajne nie stanowią formy prawnej, 
to dlaczego prawomocność działań liczy się nie od mo-
mentu przekształcenia ich w ustawę, ale z mocą wstecz-
ną? Chociaż konieczność jest obiektywnym faktem, to 
okazuje się, w  wykonaniu zwolenników utożsamiania 
ustawodawstwa wyjątkowego z  systemem prawnym, 
konieczność jest pojęciem w pełni subiektywnym, uza-
leżnionym od celu, jaki chcą osiągnąć w stanie wyjątko-
wym. Tylko w procesie rewolucji zmiany normy prawnej 
są koniecznością, która znosiłaby instytucje niezgodne 
z nowymi wymaganiami. Odwołanie się do konieczno-
ści jest więc jednoczesnym odwołaniem się do moralno-
ści i racji politycznych. Konieczność odrzucenia starego 
prawa jest więc zawołaniem rewolucji. „Próba utożsa-
mienia stanu wyjątkowego ze stanem konieczności na-
potyka zatem na kolejne aporie, tak samo liczne i jeszcze 
trudniejsze niż w  przypadku zjawiska, które miała za 
zadanie wyjaśnić. Nie tylko konieczność w ostatecznym 
rachunku sprowadza się do decyzji, lecz to, o czym ma 
ona decydować, jest nierozróżnialne w sferze faktu i pra-
wa”24.
 Agamben odrzuca również interpretację stanu 
wyjątkowego jako konieczności wypełnienia luk w pra-
wie, jakoby sytuacja nadzwyczajna powstawała w  wy-
niku luk w prawie. Stan wyjątkowy raczej tworzy luki 
prawne niż jest przyczyną ich likwidacji.
 Agamben uważa, że skoro stan wyjątkowy 
trudno określić, jako łamanie, czy niełamanie prawa, 
to również trudno z  punktu widzenia prawa określić 
go dyktaturą (konstytucyjną czy niekonstytucyjną, ko-
misaryczną czy suwerenną). Z  tych samych względów 
trudno uznać go za narzędzie łamania czy obrony demo-
kracji. Jest bowiem „pustą przestrzenią prawa, obszarem 
anomii, w którym wszelkie przepisy prawa – z zwłaszcza 
samo rozróżnienie na sferę publiczną i prywatną – prze-
stają obowiązywać. Błędne są zatem wszystkie teorie, 
które usiłują powiązać stan wyjątkowy z prawem, a więc 
zarówno teoria konieczności jako źródłowej przyczy-
ny prawa, jak i teoria upatrująca w stanie wyjątkowym 
realizację prawa państwa do obrony własnej czy też po-

24 Tamże, s. 48.

wrót do pierwotnego, pleromatycznnego stanu prawa”25. 
Uważa również, że błędna jest koncepcja Schmitta, któ-
ry próbował wpisać stan wyjątkowy w kontekst prawny. 
„Stan wyjątkowy nie jest »stanem prawa«, lecz obszarem 
bez prawa (choć nie jest stanem natury, lecz anomią, wy-
nikającą z zawieszenia prawa)”26.
 Stan wyjątkowy nie ustanawia prawa, ani nie 
zachowuje go, lecz zawiesza je. Stąd w teorii stanu wy-
jątkowego istotny jest problem uzasadnienia przemocy, 
jako środka usprawiedliwionego lub nieusprawiedliwio-
nego wobec założonych celów. Wielu gotowych jest są-
dzić, że stan wyjątkowy oznacza „czystą przemoc”. Tak 
jednak nie jest. Agamben pisał, że „czysta jest tylko ta 
przemoc, która nie jest środkiem prowadzącym do żad-
nego celu, lecz pozostaje w relacji z samą sobą jako środ-
kiem […], czysta przemoc natomiast ujawnia i ucina […] 
związek łączący prawo i przemoc, dzięki czemu może 
wreszcie zaistnieć nie jako siła, która panuje i wykonuje 
[…] lecz jako przemoc, która jedynie działa i manifestu-
je”27. Rzeczywiste prawo przestaje istnieć, gdyż nie ma 
mocy (przemocy, władzy).
 Można zdemaskować wewnętrzną fikcję stanu 
wyjątkowego dzięki temu, że nie ma substancjonalnego 
powiązania pomiędzy „przemocą i  prawem” oraz po-
między „życiem i normą”. Ta wewnętrzna sprzeczność 
stanu wyjątkowego polega na tym, że walczą ze sobą 
dwie sprzeczne tendencje: jedna próbuje związać ze sobą 
”przemoc i prawa” oraz „życie i normę”, która „tworzy 
i stanowi”, a druga działająca w prawie i życiu próbuje je 
rozdzielić, która „znosi i zrywa” związki między nimi. 
„Stan wyjątkowy jest punktem ich największego napię-
cia, a zarazem – jako że jest regułą – tym, co dziś po-
woduje, że mogą stać się nierozróżnialne. Żyć w stanie 
wyjątkowym oznacza doświadczać obu tych możliwo-
ści, a jednak - każdorazowo oddzielając od siebie te dwie 
siły – nieustannie usiłować zakłócić działanie maszyny, 
która prowadzi Zachód w stronę światowej wojny do-
mowej”28.
 Już Marks wskazywał, że rząd, który jest świa-
domy tego, że traci wpływy społeczne jest w stanie spro-
wokować bunt społeczny, zanim przerośnie on w rewo-
lucję, aby wprowadzić stan wyjątkowy. Stan wyjątkowy 
oznacza podważenie konstytucyjnego ładu, a to oznacza 
zawieszenie powszechnego prawa wyborczego, które jest 
podstawą konstytucji. Odrzucenie powszechnego prawa 
wyborczego przez burżuazję sprawia, że dyktatura jej 

25 Tamże, s. 76.
26 Tamże, s. 77.
27 Tamże, s. 92.
28 Tamże, s. 127-128.
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sprawowana „z woli ludu”, przekształca się w dyktaturę 
„wbrew woli ludu”. „Robiąc zamach na powszechne pra-
wo wyborcze daje ona ogólny pretekst do nowej rewo-
lucji – a rewolucja potrzebuje takiego pretekstu. Każdy 
pretekst cząstkowy rozdzieliłby frakcje ligi rewolucyjnej 
i ujawniłby ich różnice. Ogólny pretekst oszałamia klasy 
półrewolucyjne, pozwala im łudzić się co do określone-
go charakteru nadchodzącej rewolucji, co do następstw 
ich własnych czynów”. Marks uważał, że stare rozwią-
zania ustrojowe, restauracja monarchii czy stan wyjąt-
kowy nie są w stanie zatrzymać rozwijających się proce-
sów społeczno-ekonomicznych i rewolucji. „Przywołują 
one na pamięć owego starca, który chcąc powrócić sobie 
młodzieńczą siłę wydobywa swe dziecinne ubrania i da-
remnie usiłuje wciągnąć je na swe zwiotczałe członki. 
Ich republika miała tylko tę zasługę, że była cieplarnią 
rewolucji”29. Armia, będąca głównym narzędziem re-
alizacji ustawodawstwa wyjątkowego ratuje „społeczeń-
stwo obwołując własną swoją władzę najwyższą”, uwal-
nia „społeczeństwo obywatelskie od kłopotu rządzenia 
sobą”. Nie zapomina przy tym o swoich interesach eko-
nomicznych. Dlatego Marks z gorzką ironią pytał: „Cze-
muż armia nie miałaby w końcu w swoim własnym inte-
resie i na własny rachunek zabawić się w stan oblężenia, 
oblegając zarazem sakiewki obywateli?”30.
 O  ile w czasach Marksa władze były w stanie 
sprowokować bunt, aby zapobiec rewolucji, o tyle obec-
nie władze państwowe są we współczesnym stanie wy-
jątkowym zapobiec nawet buntowi poprzez wytworze-
nie nagiego życia i homo sacer.
 Zdaniem Agambena ze stanu wyjątkowego, 
w którym żyjemy, jak na razie nie można powrócić do 
państwa prawa, ponieważ polityka została pozbawio-
na swej siły w  wyniku nieodróżnialności jej od pra-
wa. W zakończeniu swej książki o stanie wyjątkowym 
Agamben pisał, że jedynym sensownym działaniem 
politycznym jest rozcinanie więzów łączących prawo 
i przemoc oraz nasze życie z prawem. Wymowa pracy 
Agambena jest pesymistyczna, ponieważ zakwestiono-
wano w niej samo pojęcie „stanu” i „prawa”. Wydaje się 
naiwnym przekonanie Agambena, że jeśli nastąpi odej-
ście od stanu wyjątkowego i powrót do rządów prawa, 
to dzięki studiowaniu prawa. Do jego zniesienia może 
bowiem dojść tylko w wyniku rozwoju wewnętrznych 
sprzeczności samego stanu wyjątkowego i  aktywnej 
i zdecydowanej walki mas pracujących o demokrację.
 Agamben nie wskazuje sił społecznych ani par-

29 K. Marks, Walki klasowe we Francji 1848-1850, [w:] MED, t. 
7, Książka i Wiedza, Warszawa 1963, s. 108.
30 K. Marks,  Osiemnasty brumaire’a Ludwika Bonaparte, [w:] 
MED, t. 8, Książka i Wiedza, Warszawa 1964, s. 142.

tii politycznych, które były swego czasu zainteresowane 
wprowadzeniem politycznego systemu stanu wyjątko-
wego, ani nie wskazuje tych, które miałyby dokonać roz-
dzielenia prawa i przemocy oraz prawa i życia. W efek-
cie zamiast realnej walki z liberalną wersją kapitalizmu 
i  dominującą pozycją oligarchii, mamy różne formy 
„ucieczki”, co zamienia się w ich cichą akceptację. Nie 
pozostaje nic innego, jak tylko czekać na wybuch jakiejś 
rewolucji, która zapewne też objawi się kolejnym stanem 
wyjątkowym. Odpowiada mu idea mocy nieobecnego 
prawa, która „jest fikcją, za pomocą której prawo usiłuje 
zamknąć w sobie swój brak i zawładnąć stanem wyjąt-
kowym lub przynajmniej zapewnić sobie z nim łączno-
ść”31.
 Odrębnej analizy wymaga problem odpowie-
dzialności prawnej osób wprowadzających stan wyjąt-
kowy, czy stan wojenny. Wszystkie rządy jeszcze przed 
wprowadzeniem stanu wyjątkowego dążą do jego le-
galizacji i  przyjmują całe pakiety ustawodawstwa wy-
jątkowego. Pociąganie do odpowiedzialności prawnej 
po zakończeniu stanu wyjątkowego, z  uwagi na jego 
wewnętrzne sprzeczności, napotyka zawsze na poważ-
ne trudności. Aby pociągnąć do odpowiedzialności 
nazistów, którzy w  swoim przekonaniu legalnie doszli 
do władzy i  sprawowali ją zgodnie z  prawem, musia-
no odwołać się do prawa naturalnego stojącego ponad 
prawem ustawowym32. Niekiedy nawet określenie skali 
inwigilacji i  represji policyjnych oraz stosowania usta-
wodawstwa wyjątkowego jest trudne do określenia na-
wet dla historyków. Dokumenty bowiem są ukrywane 
lub niszczone, stosuje się specyficzny język, a ci, którzy 
dokonują represji tworzą często zamknięty krąg kul-
turowy, o  specyficznym stylu życia i  preferowanych 
wartościach. „Kształtowana w latach 1945-55 tzw. men-
talność twierdzy spowodowała izolację i  samoizolację 
pracowników służb wewnętrznych. Starano się, aby 
mieszkali w wydzielonych koloniach, żenili się między 
sobą, a w resorcie pracowały całe rodziny. Wytworzyła 
się więc specyficzna podkultura. Po 1956 roku postano-
wiono to zmienić…”33.

Edward Karolczuk – doktor nauk humanistycznych, na-
uczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół 
Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Tychach, kon-
sultant RODN i IP „WOM” w Rybniku. 

31 Giorgio Agamben, Stan wyjątkowy, jw., s. 77.
32 Szerzej patrz: Maria Szyszkowska, Teoria i filozofia prawa, 
Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2008, s. 188-192.
33 F. Szlachcic, Gorzki smak władzy. Wspomnienia, 
Wydawnictwo FAKT, Warszawa 1990, s. 43.
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Geneza idei autonomii Górnego Śląska związana jest 
z historią tego regiony i jego skomplikowaną struktu-
rą narodowościową.
 Partia Centrum, którą nazwać można par-
tią niemieckiego katolicyzmu politycznego funkcjo-
nującą w  latach 1870-1933 z  dużym udziałem kleru  
i  poparciem ekonomicznym niemieckich właścicieli 
ziemskich i przemysłowców, w okresie Kulturkamp-
fu (1871-1878) wystąpiła przeciwko polityce wyzna-
niowo-narodowościowej kanclerza II Rzeszy Ottona 
Bismarcka. Obrońcy ludności polskiej na Górnym 
Śląsku, tacy jak: Karol Miarka a także Adama Napier-
ski i  wielu księży, przejściowo podkreślało potrzebę 
sojuszu obozu polskiego z partią Centrum.
 Po rewolucji listopadowej w  Niemczech 
w  1918 r., zdominowanej przez socjaldemokratów, 
często o  silnie antykatolickim nastawieniu, na kon-
ferencji górnośląskiej Centrum 9 grudnia 1918 r. 
w  Kędzierzynie,  wysunięto postulat „utworzenia 
samodzielnej republiki górnośląskiej, z  niemieckim 
i polskim językiem urzędowym, o trwale neutralnym 
charakterze, gwarantowanym przez Niemcy, Polskę 
i  Czechosłowację. W  tym okresie Centrum sympa-
tyzowało z ruchem górnośląskich autonomistów. Od 
połowy 1919 r., kiedy znikło niebezpieczeństwo na-
tychmiastowej inkorporacji Górnego Śląska do Pol-
ski, wskutek podpisanego traktatu wersalskiego, Cen-
trum wysunęło postulat nadania Górnemu Śląskowi 
statusu kraju związkowego w ramach Rzeszy”1.
 Przypomnijmy, na skutek wystąpień polskich 
delegatów na konferencji pokojowej: Romana Dmow-
skiego i Ignacego Paderewskiego, komisja konferencji 
d/s polskich początkowo przewidywała przyłączenie  
całego Górnego Śląska do Polski. Później, pod wpły-
wem wystąpień premiera Wielkiej Brytanii  Lloyd 
Georgè a, przeforsowano plebiscyt z udziałem byłych 
mieszkańców Górnego Śląska. Ta decyzja Rady Naj-
wyższej konferencji pokojowej miała istotny wpływ 
na wycofanie się Centrum z poparcia idei autonomii 
na rzecz idei statusu kraju związkowego Rzeszy Nie-
mieckiej.
 Ideę autonomii śląskiej popularyzował, po-
czątkowo bezskutecznie, ks. Karol Ulitzka (1873-

1 Encyklopedia Powstań Śląskich, Opole 1982, s. 23.

1953), jeden z  przywódców Centrum, który żądał 
rezygnacji z plebiscytu śląskiego w zamian za utwo-
rzenie separatystycznego państwa górnośląskiego. 
W latach 1918-1934 był on stałym przewodniczącym 
górnośląskiego Centrum, będąc jednocześnie prała-
tem w Raciborzu i biskupem-rezydentem katedry we 
Wrocławiu. W 1919 r. był deputowanym do niemiec-
kiej Konstytuanty. W latach 1920-1933 był posłem do 
Reichstagu i przewodniczącym Wydziału Prowincjo-
nalnego prowincji górnośląskiej. Jako ekspert Dele-
gacji Niemieckiej na konferencję pokojową przejawiał 
ożywioną działalność na rzecz utrzymania Górnego 
Śląska w Rzeszy. Po klęsce Niemiec autonomia śląska 
miała być dla niego etapem do późniejszej integracji 
Górnego Śląska z Rzeszą. Jako chrześcijański-demo-
krata był w kwietniu 1933 r. i w październiku 1944 r. 
aresztowany przez gestapo i więziony w Dachau. Po 
wojnie do 1953.r. działał w  CDU jako aktywista re-
wizjonistycznego Ziomkostwa Śląskiego2. Jego rolę na 
Górnym Śląsku, jako przywódcy niemieckiej grupy 
etnicznej, porównywano do roli Wojciecha Korfante-
go, przyznając polskiemu przywódcy, większe zdol-
ności organizacyjne i propagandowe.
 W  świetle badań Bogdana Cimały „Na zor-
ganizowanej przez Centralną Radę Ludową kon-
ferencji we Wrocławiu (20.12.1919), poświęconej 
zakresowi przyszłych uprawnień autonomicznych  
Górnego Śląska, przygotowano projekt ustawy prze-
widujący przyznanie Górnemu Śląskowi autonomii 
administracyjnej (sejmik górnośląski) i  kulturalnej 
(równouprawnienie języka polskiego i  niemieckie-
go)  i wymaganą zgodę sejmiku na wprowadzenie na 
Śląsku ustaw dotyczących Kościoła). Przedstawiciele 
rządu, przeciwni autonomii, poprali jedynie postula-
ty dotyczące Kościoła i  religii. Inicjatywa CRL upa-
dła… Ustawa o  utworzeniu prowincji górnośląskiej 
z  14.10.1919 r. podniosła rejencję opolską do rangi 
prowincji górnośląskiej, nie uwzględniła jednak po-
stulatów językowych. Centrum zarzuciło propago-
wanie autonomii. W  wyniku uchwalenia  15 lipca 
1920 r. w Polsce statutu organicznego województwa 
śląskiego, Niemcy na nowo podjęli kwestię autonomii 
Górnego Śląska. Ustawa Reichstagu o Górnym Śląsku 

2 Tamże, s. 583.
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z 27.11.1920 przewidywała, że  w dwa miesiące po ob-
jęciu władzy na tym terenie przez administrację nie-
miecką przeprowadzony zostanie plebiscyt w sprawie 
nadania prowincji górnośląskiej statusu kraju związ-
kowego Rzeszy… Plebiscyt przeprowadzono w posta-
ci referendum 3.09.1922. Przy frekwencji 74,3 % zde-
cydowana większość wyborców wypowiedziała się 
przeciw autonomii Górnego Śląska”3.
 Powstała więc asymetria. Na niemieckim 
Górnym Śląsku nie było autonomii, która mogłaby 
wykorzystać ludność polska w obronie swoich praw 
konstytucyjnych, ludność pozbawiona większości 
swoich przywódców, którzy w  obawie przed repre-
sjami udali się do Polski. Na polskim Górnym Śląsku 
działała autonomia wykorzystywana przez mniej-
szość niemiecką, szczególnie aktywnie do 1935 r., 
mającą silne zaplecze gospodarcze chronione przez 
Konwencję Genewską z 1922 r.
 Autonomiści górnośląscy mieli w pierwszym 
okresie silne poparcie finansowe  niemieckich właści-
cieli ziemskich i  przemysłowych. Ich hasło progra-
mowe: „Górny Śląsk dla Górnoślązaków” w praktyce 
oznaczało zachowanie niemczyzny, jej pozycji poli-
tycznej, gospodarczej i kulturalnej przez zahamowa-
nie oddziaływania kultury polskiej i  polskich partii 
politycznych na nieuświadomionych narodowościo-
wo Ślązaków, będących pod wpływami Centrum 
i  niemieckiej hierarchii kościelnej oraz większości 
kleru śląskiego.
 W  ruchu autonomistów śląskich już w  dru-
giej połowie grudnia 1918 r. wyodrębniły się dwie 
grupy: autonomistów, którzy propagowali odrębność 
Śląska w ramach Rzeszy Niemieckiej i tzw. indepen-
dentów, którzy opowiadali się za proklamowaniem 
samodzielnego, neutralnego państwa śląskiego.
 Grupą pierwszą dowodził Hans Lukaschek 
(1885-1960). Był on wybitnym działaczem Centrum, 
w  latach 1916-1918, burmistrzem Rybnika i  komi-
sarycznym landratem rybnickim, znienawidzonym 
przez polskich robotników, którzy na taczkach wy-
wieźli go z  urzędu w  czasie listopadowej rewolucji 
1918 r. Był współtwórcą Frei Vereingung zum Schulze 
Oberschlesiens (Wolnego Stowarzyszenia dla Obro-
ny Górnego Śląska). Organizacja ta walczyła na dwa 
fronty: przeciw polskiemu ruchowi niepodległościo-
wemu i antyklerykalnej lewicy niemieckiej4.
 Dysponując olbrzymimi możliwościami fi-
nansowo-propagandowymi organizacja skupiła ok. 

3 Tamże, s. 23.
4 Tamże s. 596.

17 tys. tzw. mężów zaufania, głównie nauczycie-
li, urzędników i  przedstawicieli wolnych zawodów.  
Obok prasowych tytułów niemieckich, próbowała in-
doktrynować Ślązaków za pośrednictwem „Poradni-
ka Domowego” i „Dzwonu”, setek tysięcy ulotek oraz 
za pośrednictwem antypolskich wieców, prelekcji, 
odczytów, seansów filmowych i przedstawień teatral-
nych i  zabaw ludowych. Zbierała ona także podpisy 
pod petycjami domagającymi się pozostawienia Gór-
nego Śląska w granicach Rzeszy.
 Pod koniec 1919 r. przekształciła się w Vere-
inigte Verbande Heimattreuer Oberschlesier (Zjedno-
czenie Związków Wiernych Ojczyźnie Górnośląza-
ków) – federacji stowarzyszeń niemieckich z siedzibą 
we Wrocławiu. W grupie śląskiej organizacja ta sku-
piła ok. 42 tys. sympatyków. Do aktywnych jej człon-
ków należał ks. Ulitzka5.
 Lukaschek w latach 1919-1920, w świetle ba-
dań Wiesława Lesiuka, był ekspertem delegacji nie-
mieckiej na konferencję pokojową w Paryżu i aktyw-
nym współpracownikiem niemieckiego komisariatu 
plebiscytowego, a w  latach 1922-1927 przedstawicie-
lem Niemiec w Komisji Mieszanej dla Górnego Ślą-
ska w Katowicach. Za szpiegostwo polityczne został 
w  1927 r.  usunięty z  województwa śląskiego jako 
persona non grata. W lipcu 1944 r. został aresztowa-
ny przez gestapo i uwięziony w obozie Ravensbruck. 
W  latach 1949-1953 był ministrem do spraw prze-
siedleńców w  rządzie Konrada Adenauera i  jednym 
z  przywódców rewizjonistycznego Ziomkostwa Ślą-
skiego6.
 Frakcja independentów założyła w  połowie 
stycznia 1919 r. Bund der Oberschlesier – Związek 
Górnośląski. Do przywódców tej organizacji należe-
li: Alojzy Pronobis, Antoni Germader, Józef Musioł, 
dr Jan Reginek, ks. Tomasz Reginek, Edward Latacz, 
Werner, ks. dr Wiktor Dorynek. „Ich program – pisze 
Bogdan Cimała – natychmiastowe zniesienie pruskich 
ustaw wyjątkowych, przeciw polskim Górnośląza-
kom, niezwłoczne wprowadzenie równouprawnienia 
języka polskiego z niemieckim, powołanie na urzędy 
państwowe Górnoślązaków, mówiących oboma  języ-
kami, zapewnienie wolności wyznania, zaniechanie 
rozdziału Kościoła od państwa, utworzenie odrębnej 
górnośląskiej delegatury kościelnej, najszersze rozwi-
nięcie ustawodawstwa socjalnego, opieka nad oświa-
tą ludową, niepodzielność Górnego Śląska. Główne 
hasło: „Górny Śląsk dla Górnoślązaków”. Organ pra-

5 Tamże s. 595-596.
6 Tamże, s. 281.
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sowy: „Der Bund – Związek” ( 1920-1922) nakład 
w 1920 r. – 20 tys., w 1921 r. – 40 tys. […] W czasie 
kampanii plebiscytowej stanowisko proniemieckie, 
po plebiscycie próba nawrotu do hasła  neutralizacji”7. 
Idee autonomii śląskiej propagował także „Der Obe-
rschlesier”, tygodnik założony w Opolu 3 październi-
ka 1919 r. przez Georga Wenzela, który oficjalne pro-
pagował współpracę wszystkich Górnoślązaków, bez 
względu na narodowość. Lansował on ideę istnienia 
„narodowości górnośląskiej”, jednocześnie podkre-
ślał wyższość cywilizacyjną i  kulturalną Niemiec. 
W tym duchu tygodnik był redagowany przez Juliusa 
Sojkę, Ernsta Laslowskiego. Do 1944 r. kontynuował 
on „pracę od podstaw” w duchu propagowania kul-
tury niemieckiej8. Separatystyczny charakter miał 
Związek Obrony Górnoślązaków, w którym kluczo-
wą rolę odgrywał Jan Kustos, aresztowany w 1923 r. 
pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Niemiec. W swej 
akcji politycznej wykorzystywał on ludzi różnej pro-
weniencji politycznej. Za niemoralnie zachowanie 
i alkoholizm został on wykluczony ze Związku9.
 Wniosek wypływający z podanych informa-
cji to stwierdzenie – ruch autonomii Śląska, forsowa-
ny przed plebiscytem, głównie przez stronę niemiec-
ką, był skierowany do nieuświadomionych narodowo 
Górnoślązaków z myślą o pozyskanie ich z czasem dla 
sprawy włączenia  Górnego Śląska do Rzeszy. Ruch 
ten była finansowany przez rząd niemiecki, wpływo-
we na Górnym Śląsku niemieckie koła ziemiańskie 
i  wielkoprzemysłowe, dlatego twierdzenie o  równo-
uprawnieniu wszystkich Górnoślązaków uzupełniał 
drugim twierdzeniem o wyższości cywilizacji i kul-
tury niemieckiej nad kulturą i  cywilizacją polską. 
W  plebiscycie śląskim ruch ten wzywał do oddania 
głosów na listę niemiecką.
 Dzisiejszy Ruch Autonomii Śląska, kierowa-
ny przez: Jerzego Gorzelika, walczy  o przekształcenie 
Rzeczypospolitej w państwo regionalne, a w dalszej 
perspektywie państwo federalne na wzór Niemiec, 
o  przywrócenie Sejmu Śląskiego, regionalny rząd 
i Skarb Śląski, który dbałby o to, by niewielka część 
zgromadzonych środków zasilała budżet centralny. 
Zwolennicy ruchu godzą się, by na razie w gestii władz 
centralnych pozostała dyplomacja, wojsko i polityka 
monetarna. W  Wikipedii  czytamy: „Przewodniczą-
cy RAŚ Jerzy Gorzelnik deklarował swój negatywny 

7 Tamże, s. 60.
8 Tamże, s. 343.
9 Wanda Musialik, W kręgu polityki i władzy. Polskie 
środowiska przywódcze  górnośląskiego obszaru plebiscytowego 
z lat 1921-1939, Opole 1999, s. 105-106.

stosunek do roli, jaką państwo polskie odegrało w XX 
wieku na Górnym Śląsku. Mówił m.in.: „Jestem Ślą-
zakiem nie Polakiem. Moją ojczyzna to Górny Śląsk. 
Nic Polsce nie przyrzekałem, więc jej nie zdradzi-
łem. Państwo zwane Rzeczpospolitą Polską, którego 
jestem obywatelem, odmówiło mi i  moim kolegom 
prawa do samookreślenia i  dlatego nie czuję się zo-
bowiązany do lojalności wobec tego państwa” oraz 
nawiązująca do poglądu wyrażonego podczas obrad 
traktatu wersalskiego w  1919 r. przez brytyjskiego 
premiera Davida Lloyd Georgè a, że „przyłączyć Gór-
ny Śląsk do Polski to tak, jakby małpie dać zegarek”, 
do której Gorzelik dodał w odniesieniu do Polski jako 
małpy i Śląska jako zegarka „Po 80-latach widać, że 
małpa zegarek zepsuła”10.
 Na łamach organu RAŚ „Jutrzenki Śląskiej” 
można znaleźć informacje kwestionujące podstawowe 
twierdzenia historiografii polskiej, dotyczące dziejów 
Śląska, jej oceny Hakaty i Komisji Kolonizacyjnej, po-
wstań śląskich i plebiscytu, obozów w Auschwitz-Bir-
kenau. Przeciwko twierdzeniom niektórych autorów 
„Jutrzenki Śląskiej” w  sprawie niemieckich obozów 
śmierci protestował minister Władysław Bartoszew-
ski – więzień Auschwitz.
 Jakie tradycje eksponuje RAŚ? Księdza Au-
gustina Weltza – „Górnośląskiego Tacyta”, hrabiego 
Friedricha Wilhelma von Rodena – pioniera śląskie-
go przemysłu, Friedricha Grundmanna i  Richarda 
Holtze – założycieli nowoczesnych Katowic, pamięci 
o obozie w Świętochłowicach- Zgodzie, gdzie w 1945 
r. miało zginąć ponad dwa tysiące osób i klubu spor-
towego FC Katowice założonego w  1905 r. Tradycje 
polskiego wkładu do kultury i  cywilizacji Śląska są 
przez RAŚ pomijane. Powojenny wysiłek kilku mi-
lionów mieszkańców nad odbudową i  rozbudową 
gospodarki i  kultury na Śląsku jest kwestionowany 
przez aktywistów RAŚ , m.in. takich jak Kazimierz 
Kutz, twórcy pięknych filmów o  powstaniach ślą-
skich, których sens on sam dzisiaj kwestionuje, a ak-
tywiści RAŚ traktują jako antyśląską ruchawkę zbroj-
ną zaplanowaną przez Warszawę, odpowiedzialną za 
terrorystyczne akcje przeciw ludności niemieckiej.
 W wyborach samorządowych w 2010 r. RAŚ 
uzyskał 8,49 % oddanych głosów i na wniosek działa-
czy Platformy Obywatelskiej 10 grudnia 2010 Sejmik 
Województwa Śląskiego wybrał Jerzego Gorzelika do 
składu Zarządu Województwa Śląskiego11.
 W  związku z  trwającymi kontrowersjami 

10 http://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch-Autonomii, p.6.
11 Tamże, s. 4.
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historycznymi spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, 
jaka była geneza i charakter polskiej ustawy konsty-
tucyjnej z 15 lipca 1920 r. o statucie organicznym wo-
jewództwa śląskiego, na którą powołuje się RAŚ?
 Artykuł 1. tej ustawy stanowił: „Wojewódz-
two Śląskie będzie obejmowało wszystkie zimie ślą-
skie, przyznane Polsce czy te ze Śląska Cieszyńskiego, 
czy też na mocy art. 88 Traktatu Wersalskiego z Niem-
cami z 28 czerwca 1919 r („Dz. Ustaw z 26 kwietnia 
1920 r. Nr 35, poz. 200). Województwo Śląskie będzie 
nieodłączną częścią składową Rzeczypospolitej Pol-
skiej i będzie  posiadało prawo samorządne stosownie 
do przepisów niniejszego statutu organicznego.
 Art. 2. Dotychczasowe prawa i rozporządze-
nia, obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszego 
statutu w granicach Śląska, pozostają w mocy nadal, 
o  ile zostaną zmienione zgodnie z  przepisami tego 
statutu.
 Art. 3. Wszyscy mieszkańcy Województwa 
Śląskiego, posiadający prawa obywatelstwa Rzeczy-
pospolitej Polskiej, są równoprawni, a wszelkie prawa 
wyjątkowe zostają zniesione z chwilą wejścia w życie 
niniejszego statutu”12.
Jakie główne kompetencje ustawodawcze należały do 
samorządu śląskiego?
• ustawodawstwo w sprawie używania języka pol-

skiego i niemieckiego;
• ustrój i podział władz  administracyjnych;
• ustawodawstwo sanitarne;
• ustawodawstwo w sprawie  organizacji sił policyj-

nych i żandarmerii;
• ustawodawstwo w  sprawie szkolnictwa podsta-

wowego i zawodowego;
• ustawodawstwo w sprawie opieki socjalnej;
• ustawodawstwo wodne, rolne i leśne;
• ustawodawstwo w sprawie zaopatrzenia ludności 

w energię elektryczna;
• ustawodawstwo w sprawie kolej drugo i trzecio-

rzędnych  oraz komunikacji elektrycznej i moto-
rowej;

• ustawodawstwo w sprawie walki  z lichwą i spe-
kulacją;

• problemu dotyczące zakładów użyteczności pu-
blicznej  i robót publicznych;

• ustalenie dorocznego budżetu  śląskiego;
• nakładanie podatków i  opłat publicznych  sto-

sownie do przepisów ustawy13.

12 Powstanie II Rzeczypospolitej. Wybór  dokumentów 1866-
1925, Warszawa 1981, s. 563.
13 Tamże, s. 564.

 Sprawy podatków, z  inicjatywy Rządu RP 
miały być regulowane drogą ustaw państwowych , 
konsultowanych z Sejmem Śląskim.
 Część dochodów Skarbu Śląskiego miała być 
oddawana na potrzeby ogólnopaństwowe  stosownie 
do liczby mieszkańców Śląska i jego siły podatkowej. 
Ustawa zapowiadała  wprowadzenie waluty polskiej 
jako jedynego prawnego środka płatniczego14.
 Ustawa nie wprowadza pojęcia „autonomia 
śląska”. Była ona traktowana jako rozbudowa teryto-
rialnego samorządu śląskiego, bez prawa do własnego 
rządu, reprezentacji międzynarodowej i  innych pre-
rogatyw pełnej autonomii.
 Autorem cytowanej ustawy był prof. Józef 
Buzek (1873-1936), stryj Jerzego Buzka, wywodzący 
się  z  zasłużonej polskiej rodziny Buzków, osiadłej 
na Zaolziu. Od 1902 r. pracował na Uniwersytecie 
Lwowskim jako docent prywatny administracji i pra-
wa administracyjnego. W  1910 r. został profesorem 
zwyczajnym tych dyscyplin. Po przeniesieniu w 1918 
r. do Warszawy wykładał prawo administracyjne na 
UW i Wyższej Szkole Handlowej. W latach 1918-1920 
był dyrektorem GUS-u  i  ekspertem delegacji pol-
skiej na konferencję pokojową w  Paryżu. PSL Piast 
rekomendowało go do Senatu RP 1922-1927. Był on 
wybitnym znawcą polityki germanizacyjnej na Ślą-
sku, czemu dał wyraz w  studium „Historia polityki 
narodowościowej rządu pruskiego wobec Polaków” 
(Lwów 1909)15. 
  Myślę, że p. Gorzelik nie zna historii i  sen-
su ustawy o statusie organicznym województwa ślą-
skiego, popieranym m.in. przez Józefa Piłsudskiego, 
Wincentego Witosa i Witolda Trąpczyńskiego. Głów-
ny autor tej ustawy i polskie elity polityczne 1920 r. 
widziały w niej drogę do powolnej integracji Górnego 
Śląska z resztą ziem polskich. Konstytucja kwietniowa 
z 1935 r. jako ustawa podstawowa w zasadzie zniosła 
wiele ustaleń ustawy z 15 lipca 1920 r. Była to koniecz-
ność państwowa w  obliczu powstania w  Niemczech 
agresywnego, hitlerowskiego, systemu totalitarnego, 
zagrażającego integralności terytorialnej i  istnienia 
II RP, w obliczu nazistowskiej indoktrynacji, o której 
wspomina m.in. Arka Brożek, jeden z  przywódców 
Związku Polaków na Śląsku Opolskim16.
 Co skłoniło Rząd RP i  Sejm Ustawodawczy 

14 zob. Dziennik Ustaw RP, 1920, nr 73, poz. 407.
15 Słownik Biograficzny Historii Polski Tom 1, A- K, Wrocław 
2005, s. 184.
16 zob. Arka Bożek „Siła nasza leży w nas samych”, Warszawa 
1999.
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do uchwalenia ustawy z 15 lipca 1920 r. o statusie or-
ganicznym województwa śląskiego? Przede wszyst-
kim obawa o wyniki plebiscytu w sytuacji, kiedy woj-
ska bolszewickie zbliżały się do Warszawy, decyzje 
delegatów polskich i czeskich w Spa z 11 lipca, którzy 
zrezygnowali z  plebiscytu i  zgodzili się na arbitraż 
Rady Najwyższej, przegrany w tym dniu plebiscyt na 
Warmii i  Mazurach. Mieszkańcy tych ziem od Pol-
skiej Republik Rad woleli panowanie dotychczaso-
wej władzy gwarantującej ich własność i  elementar-
ne swobody obywatelskie po rewolucji listopadowej 
w Niemczech17. 14 lipca 1920 r. Polska straciła Wilno 
m.in. z powodu współdziałania oddziałów litewskich 
z Armią Czerwoną, w rejonie Landwarowa, przeciw 
2 Litewsko-Białoruskiej Dywizji gen. Lucjana Żeli-
gowskiego18. Polska bała się skutków współdziałania 
sowiecko-niemieckiego. Kilkanaście tysięcy Niem-
ców, zwolenników Róży Luksemburg i Karola Liebk-
nechta zasiliło szeregi Armii Czerwonej. Niemieccy 
dokerzy Gdańska odmówili obsługi dostaw żywno-
ści, lekarstw, odzieży z  Amerykańskiej Administra-
cji Pomocy przez port Gdański, co zrodziło decyzję 
o  budowie portu wojennego i  rybackiego w  Gdyni. 
Na tysiącach wieców, organizowanych przez KPD, 
SPD i  USPD, w  czasie działań Armii Czerwonej na 
etnicznych ziemiach polskich, była mowa o  antyro-
syjskim imperializmie polskim. Dowództwo Armii 
Czerwonej, w związku ze zbliżeniem się jej oddziałów 
do dawnej granicy rosyjsko-niemieckiej, zapewniało 
rząd niemiecki o respektowaniu tej granicy natomiast 
w okupowanym Działdowie i okolicach preferowało 
mniejszość niemiecką kosztem ludności polskiej. Mi-
nister Spraw Zagranicznych Rządu RP Eustachy Sa-
pieha, traktując o wielkiej propagandowej ofensywie 
niemieckiej o  sezonowości państwowości polskiej, 
w  swej instrukcji z  10 września 1920 r. do polskich 
placówek dyplomatycznych zaznaczał: „Przygoto-
wując swoją propagandą prasową opinię europejską 
na nieuniknioną klęskę Polski, starali się Niemcy ją 
przyspieszyć:
1. przez dostarczenie bolszewikom efektywnej po-

mocy przez wyszkolonych oficerów, ochotników, 
inżynierów itd. i w pewnym stopniu materiałów 
wojennych,

2. przez zorganizowanie na rzecz bolszewików służ-
by wywiadowczej na terenach pogranicznych,

3. przez pomoc i dobre przyjęcie, jakie ludność nie-
miecka udzielała armii sowieckiej na Pomorzu,

17 Kalendarz Niepodległości, Warszawa 1939, s. 193.
18 Tamże, s. 196.

4. przez szkodliwą dla Polski interpretację ogłoszo-
nej neutralności,

5. przez tolerowanie wrogiej i utrudniającej Polsce 
komunikację  z  aliantami postawy urzędników 
i robotników niemieckich,

6. przez faworyzowanie antypolskich rozruchów 
w Gdańsku,

7. przez niepokojenie opinii polskiej szeregiem in-
cydentów granicznych, inscenizowanych w chwi-
li największych naszych niepowodzeń,

8. przez oświadczenie kierujących mężów stanu, 
zapowiadające przedsiębranie środków celem za-
bezpieczenia komunikacji z Prusami Wschodni-
mi i ochrony doprowadzonej rzekomo do rozpa-
czy mniejszości niemieckiej w Polsce,

9. przez zasypywanie rządu polskiego interwencja-
mi dyplomatycznymi celem usprawiedliwienia 
ewentualnych interwencji czynnych, 

10. przez podjęcie efektywnych prób obalenia trak-
tatu przez wywołanie ruchu zbrojnego na Śląsku, 
który to ruch mógł być łatwym pretekstem do 
uregulowania sporu z Polską drogą oręża”19.

 Obok przesłanek wynikających z analizy sto-
sunków międzynarodowych w 1920 r. o decyzji ogło-
szenia statutu organicznego dla Śląska zadecydowały 
przede wszystkim przesłanki  wynikające z  analizy 
stosunków wewnętrznych na Górnym Śląsku. W tym 
regionie nie była właściwie polskiej klasy posiadają-
cej, z wyjątkiem chłopów na „Śląsku Zielonym”, czyli 
w  powiatach rolniczych. Nie było polskich ziemian, 
przemysłowców, urzędników, policjantów, oficerów 
i wyższych duchownych. Warstwy posiadające i kie-
rownicze prawie w  stu procentach były niemieckie. 
One dysponowały olbrzymimi środkami na akcję 
plebiscytową, utrzymywanie formacji ochotniczych 
dobrze uzbrojonych i  większości śląskich tytułów 
prasowych. „Na Śląsku – pisze wybitny polski histo-
ryk pracujący na obczyźnie Paweł Zaremba – ksiądz 
Polak, jeśli chciał prowadzić polską działalność kultu-
ralną, walczyć musiał nie tylko z niemieckim urzęd-
nikiem, nauczycielem, fabrykantem, czy właścicielem 
ziemskim, lecz także z przedstawicielami własnej hie-
rarchii, z  potężnym arcybiskupem wrocławskim na 
czele. Były więc niewątpliwie na Śląsku elementy łą-
czące dążenia narodowe z walka klasową. Zwłaszcza 
w środowisku robotniczym. Lecz i te aspiracje naro-
dowe nie znajdowały sprzymierzeńców ani w opano-

19 zob. Zwycięstwo 1920. Warszawa wobec agresji 
bolszewickiej, Paryż 1990.
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wanych przez Niemców związkach zawodowych, ani 
w  stronnictwach politycznych. Przeciwnie niemiec-
kie kierownictwo ruchu robotniczego polskie aspira-
cje narodowe zwalczało nie gorzej, a na pewno sku-
teczniej niż ugrupowania prawicowe czy katolickie 
Centrum”20. Komuniści niemieccy na Górnym Śląsku 
w  porozumieniu z  KPRP prowadzili zaciętą propa-
gandę antypolską. Podobny duch istniał  w większo-
ści śląskich radach robotniczo-żołnierskich, a szcze-
gólnie w centralnej, wrocławskiej radzie, kierowanej 
przez Otto Horsinga, która z  czasem przejęła fak-
tyczną administrację regionu, prowadząc ją w duchu 
antypolskim. W  takich warunkach przekonanie ro-
botnika polskiego, którego warunki egzystencji były 
znacznie lepsze od egzystencji robotników sąsiednich 
zagłębi przemysłowych; dąbrowskiego i krakowskie-
go, który do niedawna korzystał z  dobrej koniunk-
tury wojennych zamówień, którego oszczędzano przy 
poborze do armii było rzeczą bardzo trudną. „Polacy 
na Górnym Śląsku – podkreśla Zaremba – musieli 
wiec pokonać przeszkody bez porównania większe  
niż w  każdej z  pozostałych dzielnic Polski. Bo nie 
tylko stawali twarzą twarz z potęgą niemiecką, któ-
ra – choć pokonana przez sprzymierzonych – miała 
w swej dyspozycji zarówno siłę fizyczną i środki naci-
sku gospodarczego jak i bogaty arsenał argumentów  
znajdujących posłuch w stolicach zachodnich. Musieli 
się także liczyć z wrogim nastawieniem tak krańcowo 
sprzecznych ze sobą interesów jak kapitału między-
narodowego i dezyderaty polityczne ośrodków rewo-
lucji komunistycznej w  Rosji i  Berlinie. Musieli się 
także liczyć z faktem, że ich żądanie przyłączenia do 
Polski było zupełna nowością w  opinii światowej… 
lecz także w Polsce. Jedynie Poznańskie orientowało 
się dobrze w stosunkach panujących na Górnym Ślą-
sku, dlatego że brało pośredni, lecz przecież czynny 
udział w  pracy nad rozbudzeniem świadomości na-
rodowej  Ślązaków i  wiedziało, jak wielkie uczyniła 
ona postępy. Dzięki temu głos polski na Śląsku roz-
brzmiewał z trybuny parlamentu niemieckiego i par-
lamentu pruskiego nie w odosobnieniu, lecz w spraw-
nym przymierzu z posłami polskimi z Wielkopolski 
i  Pomorza. Żądanie zjednoczenia Górnego Śląska 
z odrodzoną Polską postawione zostało formalnie 21 
października 1918 r. przez Wojciecha Korfantego na 
posiedzeniu parlamentu Rzeszy.”21

 To żądanie powtórzył Sejm Zaboru Pru-

20 Paweł Zaremba, Historia Dwudziestolecia ( 1918-1939). Do 
druku przygotował Marek Łatyński. Tom I, Paryż 1981, s. 129.
21 Tamże, s. 129-130.

skiego w Poznaniu 3 grudnia 1918 r., Podkomisariat 
Naczelnej Rady Ludowej w Bytomiu, enuncjacje pro-
gramowe Powstania Wielkopolskiego i  memoriały 
polskiej delegacji pokojowej w  Paryżu. Korfanty in-
spirował uchwalenie statutu organicznego dla Gór-
nego Śląska, realistycznie oceniając trudności polskie 
akcji plebiscytowej. Rozumiał lepiej mentalność Ślą-
zaków od ludzi z zewnątrz, którzy, mimo dobrej woli, 
chcieli szybko integrować Górny Śląsk z resztą ziem 
polskich. Dla tej powolnej ale skutecznej integracji 
chciał zdobyć przede wszystkim krajanów, o  słabej 
świadomości narodowej, której liczebność oceniał na 
1/3 mieszkańców Górnego Śląska. Statut ten poprzez 
uszanowanie praw mniejszości niemieckiej obok 
innych ustaw miał ułatwiać ich postawy lojalności 
wobec Państwa Polskiego. Działalność Korfantego 
w  Sejmie Śląskim wywoływała liczne zastrzeżenia 
nie tylko wśród piłsudczyków, ale także ideowych 
sojuszników z  Chrześcijańskiej Demokracji, którzy 
krytycznie oceniali jego współpracę z Górnośląskim 
Związkiem Przemysłowców Górniczo-Hutniczych, 
korzystanie z  legalnego funduszu prasowego tego 
Związku o silnych wpływach kapitału niemieckiego.
 W  czasie okupacji, po śmierci Korfantego, 
kontynuatorzy jego poglądów politycznych, w  tym 
w  sprawie tzw. autonomii śląskiej, nie byli w  stanie 
przewidzieć sytuacji Górnego Śląska po jego zdoby-
ciu przez Armię Czerwoną, administrowanego pod 
dyktando polskich komunistów i  ich sowieckich 
kontrolerów, szczególnie w  aparacie bezpieczeństwa 
i  wojsku, w  sytuacji wywiezienia z  Górnego Śląska 
kilkudziesięciu tysięcy górników do niewolniczej 
pracy w kopalniach sowieckich, i narzuceniu Polsce 
darmowych dostaw węgla z kopalń śląskich do Kraju 
Rad… Dzięki staraniom Władysława Gomułki, który 
wykorzystał osłabienie pozycji Związku Sowieckiego, 
po wydarzeniach poznańskich i węgierskim powsta-
niu, część tych górników wróciła do Polski. Zrewalo-
ryzowano także wartość wyeksportowanego węgla do 
Związku Sowieckiego. Górny Śląsk odegrał kluczową 
rolę w powojennej odbudowie kraju, szczególnie to-
talnie zniszczonej przez Niemców Warszawy, a także 
w  zagospodarowaniu tzw. Ziem Odzyskanych. Jako 
region autonomiczny nie mógłby takiej roli spełnić. 
Znaczna część robotników śląskich wyjechała do 
RFN, ich miejsce zajęli robotnicy z  przeludnionych 
regionów Polski, rodzinnie i  mentalnie związani 
z  Małopolską, Mazowszem, Podlasiem i  Kresami 
Wschodnimi. Dzięki studiom wyższym i  zawodo-
wym wielu Ślązaków, rozproszyło się, m.in. poprzez 
małżeństwa i skierowania zawodowe po całym kraju. 
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Los mieszkańców Górnego Śląska jest ściśle związa-
ny z  powiązaniami gospodarczymi i  kulturalnymi 
z resztą kraju i rynkiem Unii Europejskiej.
 Rozwój demokracji terytorialnej i społeczeń-
stwa obywatelskiego uzasadnia wysiłki wielu obywa-
teli zmierzających do rozszerzenia uprawnień samo-
rządu wszystkich regionów III Rzeczypospolitej, do 
pielęgnowania lokalnych tradycji, gwary, zwyczajów 
i  legend, ale los Górnego Śląska i  innych regionów 
Polski jest ściśle związany z  polityką gospodarczą 
Państwa Polskiego i  Unii Europejskiej, z  wielkim, 
ogólnokrajowym, wysiłkiem modernizacji infra-
struktury, w  tym infrastruktury komunikacyjnej 
i wodnej Górnego Śląska, jego dostosowaniem do no-
woczesnych wymogów energetycznych, z  opanowa-
niem nowoczesnych technologii w wielu dziedzinach 
przemysłu śląskiego, z rozbudową wszystkich typów 
szkolnictwa i  instytucji kulturalnych. Te trudne za-
dania nie mogą być zrealizowane pod hasłem „Śląsk 
dla Ślązaków”, ale w kulturze życia politycznego, eks-
ponowanej 21 maja br. na Górze Świętej Anny, pod-
czas obchodów 90 rocznicy wybuchu III Powstania 
Śląskiego, w czasie, których Prezydent RP podkreślił: 
„90 lat po powstaniu jest inna Polska i inna Europa. 
Nie pora na powroty do dawnych podziałów i  kon-
fliktów, nie pora na powroty do anachronicznych 
konceptów politycznych. To miejsce, tak obficie zro-
szone krwią obu stron, winno stać się miejscem wza-
jemnych spotkań, skupienia i  pojednania”22. Moim 
zdaniem na pytanie – czy istnieje naród śląski od-
powiedział negatywnie Sąd Najwyższy i  Międzyna-
rodowy Trybunał Haski. Poza tym musimy pamię-
tać o  ruchach ludnościowych na Śląsku w  wyniku 
drugiej wojny światowej i polityki ludnościowej PRL 
i RFN. Ślązacy współcześni – moim zdaniem – nie są 
mniejszością narodową czy etniczną są bogatą w kul-
turę lokalną, bardzo zróżnicowaną, grupą regionalną, 
jeśli chodzi o mniejszość, podobną do grupy kaszub-
skiej, góralskiej  stanowiących integralną część naro-
du polskiego. Autonomia w warunkach XXI wieku, 
pełnego trudnych decyzji w sprawie likwidacji deficy-
tu budżetu państwowego i terytorialnego, konieczno-
ści rewolucyjnych przemian w polityce energetycznej, 
wodnej, drogowej, żywnościowej byłaby hamulcem 
tych przemian, generując nowe konflikty na temat ich 
kosztów i ich regionalnych obciążeń.
 Obserwując autonomistów Katalonii, Lom-
bardii i innych regionów europejskich widzimy, jakie 
koszty społeczne i kulturalne ponoszą niektóre kra-

22 „Gazeta Wyborcza”, nr 118,  23 V 2011, s. 7

je Unii Europejskiej w związku z ambicjami liderów 
autonomistów zagrażających integralności Hiszpanii, 
Włoch, Wielkiej Brytanii. Wierzę w zdrowy rozsądek 
współczesnych Ślązaków i  większości posłów i  se-
natorów Rzeczypospolitej oraz naczelnych organów 
władzy wykonawczej.
 W latach 20 – 30-tych zwolennikami autono-
mii Górnego Śląska byli przede wszystkim  bohaterzy 
polskiej akcji plebiscytowej i  powstańcy śląscy. Pra-
gnę przypomnieć ich opinie, formowane w  15-lecie 
przyłączenia Górnego Śląska do Polski.
 Na spotkaniu organizacji chrześcijańskich 
w Katowicach w dniu 22 czerwca 1937. dr Władysław 
Tempka – przywódca śląskiej Chrześcijańskiej De-
mokracji podkreślał: „W piętnastą rocznicę wkrocze-
nia armii polskiej na Śląsk zwracamy umysły nasze 
przede wszystkim ku poległym bojownikom o  wol-
ność Śląska, którzy krwią swoją przypieczętowali 
nierozerwalność związku Śląska z Ojczyzną. Mogiły 
poległych po górą Św. Anny, Kędzierzynem i Zębowi-
cami powinny przypomnieć narodowi polskiemu, że 
powinien mieć swe oczy zwrócone zawsze na zachód, 
na Śląsk Opolski, gdzie groźny napór fali germańskiej 
zagraża naszym rodakom. Chwilowa zmiana taktyki 
Niemiec wobec Polski nie może osłabić naszej czuj-
ności, tym więcej, że nawet w województwie śląskim 
wykrywa się spiski hitlerowskie. Dlatego domagamy 
się gruntownej rewizji polskiej polityki zagranicz-
nej, prowadzonej przez min. Becka. Zwycięska wal-
ka o  wolność Śląska była zasługą  ogromnej masy 
robotników i  rolników śląskich, zorganizowanych 
w  licznych związkach i  organizacjach politycznych 
kierowanych przez grono wytrawnych przywódców 
z  krzewicielem polskiego ruchu narodowo, organi-
zatorem, i komisarzem plebiscytowym oraz wodzem 
trzeciego powstania – Wojciechem Korfantym na 
czele… 15 lat współżycia Śląska z Polską przyniosło 
za sobą olbrzymie zacieśnienie węzłów łączności go-
spodarczej i kulturalnej Śląska z innymi dzielnicami 
Polski. Jeśli są jeszcze pewne niedomagania, które 
się musi usunąć w  interesie jak najpomyślniejszego 
rozwoju Śląska, jako części całości, to stwierdzamy, 
że zostały one spowodowane przez inne wypadki ła-
mania prawa, wprowadzenia nieuczciwych metod do 
walk politycznych, rozbijanie społeczeństwa polskie-
go przez ludzi w  wielu wypadkach zupełnie obcych 
Śląskowi, zwabionych tu na Śląsk jednie widokiem 
korzyści materialnych, zajmujących stanowiska, na-
leżne w pierwszym rzędzie Ślązakom, przy czym po-
bierają pensje niepomiernie wysokie, a nieraz zajmują 
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równocześnie po kilka stanowisk”23.
 Polskie organizacje chrześcijańsko-demokra-
tyczne na Górnym Śląsku broniły autonomii w latach 
20-30-tych w  warunkach braku demokratycznej or-
dynacji wyborczej do Sejmu, Senatu i Sejmu Śląskie-
go. Autonomię traktowały jako ważny instrument 
polonizacji Górnego Śląska.
 Wspomniane organizacje na wielkiej mani-
festacji 11 lipca 1937 r. w  Katowicach, w  specjalnej 
uchwale, podkreślały: „Uważając Śląsk za nieroze-
rwalną część Polski, stwierdzamy, że życie wewnętrz-
ne Śląska związane jest całkowicie z życiem wewnątrz 
państwowym Polski. I  nie może być mowy o  zdro-
wym życiu  wewnątrz państwowym na Śląsku, bez 
uzdrowienia tego w całej Polsce. Dlatego domagamy 
się rozwiązania Sejmu, Senatu, zmiany Konstytucji, 
odpowiedzialności czynników rządowych przed na-
rodem”24.
 Podobnie autonomię Śląska w 1937 r. trakto-
wała Polska Partia Socjalistyczna. Na zgromadzeniu 
w dniu 4 lipca 1937 r., zorganizowanym 4 lipca 1937 
r. w Katowicach przez Okręgowy Komitet Robotniczy 
PPS, przypomniano wkład socjalistów w odzyskanie 
przez Polską części Górnego Śląska. Broniono auto-
nomii Śląska jako drogi demokratyzacji ustroju pań-
stwowego. 15-tą rocznicę powrotu Polski na Górny 
Śląsk uczczono powołaniem Związku Byłych Bojow-
ników PPS o  Wyzwolenie Śląska. Na czele Związki 
stanęli: dr Ziółkiewicz, Adam Ciołkosz i  Jan Stań-
czyk25.

23 Warszawska Informacja Prasowa, nr 11/490 i 12/491, s. 215.
24 Tamże, nr 13/492, s. 233.
25 Tamże, s. 234.

 Nie wiem czy dzisiejsi nasi autonomiści ślą-
scy znają podane fakty historyczne. Eugeniusz Kwiat-
kowski - uczestnik polskiej akcji plebiscytowej, dyrek-
tor techniczny Chorzowskich Zakładów Azotowych, 
budowniczy Gdyni i  Centralnego Okręgu Przemy-
słowego, przy pomocy Ślązaków, honorowy członek 
Związku Powstańców Śląskich, podczas uroczystości 
poświęcenia Kopca Wyzwolenia w Piekarach Śląskich 
w związku z 15-tą rocznicą przyłączenia Górnego Ślą-
ska do Polski, powiedział m.in: „Rodacy. Przybyłem 
dziś na Śląsk, by w  imieniu Rządu Rzeczypospolitej 
Polskiej, a  jak sądzę w  harmonii z  całym narodem 
polskim złożyć hołd i wyrazić cześć tym wszystkim 
uznanym i  nieuznanym bohaterom, którzy w  ciągu 
całych pokoleń, w  ciągu całych dziesięcioleci i  wie-
ków prowadzili Śląsk ku Polsce. Tysiące wrogich sił 
starało się od dawna wykopać przepaść pomiędzy 
Śląskiem a  Polską. Ale okazało się, że wszystkie te 
siły i moce  nie były dostatecznie silne dla pokonania 
umiłowania Polski przez lud górnośląski”26.
 Jako uczeń i biograf E. Kwiatkowskiego, pod-
pisuje się pod cytowaną opinią, pamiętając jednocze-
śnie o kontekście historycznym, jej towarzyszącym. 

Prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski – syn po-
wstańca śląskiego, członek Zarządu  Towarzystwa 
Przyjaciół Śląska, emerytowany prof. Instytutu Hi-
storycznego PAN i  Uniwersytetu Opolskiego [e-mail: 
mmdrozdowski@wp.pl]

26 Tamże,  nr 11/490 i 12/491, s. 213.
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Decyzją Sejmiku Śląskiego w 2011 roku powołano do 
życia Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej 
[IBR]1. To postulat, który od lat wysuwały środowiska 
naukowe”. Pierwszą był Instytut Śląski, ośrodek zaj-
mujący się badaniami regionalnymi powołany w 1934 
roku przez Romana Lutmana, działający nieprzerwa-
nie do 1949 roku (w okresie II wojny światowej pro-
wadząc prace konspiracyjnie). Okres stalinowskiego 
ograniczania jakiejkolwiek samodzielności i autono-
mii (także w  sferze badań) spowodował kilkuletnią 
pustkę w  sferze instytucjonalnej na Górnym Ślą-
sku. Na szczęście na fali „odwilży październikowej” 
w 1957 roku podjęto decyzję o kontynuowaniu badań 
nad regionem przez spadkobiercę Instytutu Śląskie-
go, Śląski Instytut Naukowy (któremu od 1979 roku 
nadano imię pierwszego dyrektora, Jacka Koraszew-
skiego). Instytut ten zakończył swoją działalność po 
ponad 30 latach istnienia, w  realiach transformacji 
systemowej w 1992 roku. Dzięki przejęciu i zabezpie-
czeniu księgozbioru przez Bibliotekę Śląską, a zbiorów 
archiwalnych przez Archiwum Państwowe w  Kato-
wicach, udało się jednak utrzymać zaplecze naukowe 
ŚIN, stanowiące obecnie ważny zasób dla inauguru-
jącego swoją aktywność IBR-u. 
 Kierownictwo Instytutu objął w wyniku roz-
strzygnięć konkursowych w marcu 2012 roku uzna-
ny badacz najnowszych dziejów regionu i autor wielu 
publikacji historii Górnego Śląska XX wieku – prof. 
zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek (oficjalnie został po-
wołany na stanowisko zastępcy dyrektora Biblioteki 
Śląskiej ds. Instytutu Badań Regionalnych). Prof. R. 
Kaczmarek pełnił do momentu wyboru obowiązki 
dyrektora Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego, 
kierownika Zakładu Archiwistyki i  Historii Śląska 
na Wydziale Nauk Społecznych UŚ oraz pracownika 
naukowego Archiwum Państwowego w Katowicach. 
Zgodnie z nazwą cele nowo powołanej instytucji zo-
stały skoncentrowane wokół kwestii regionalnych. 

Objęły one:
• prowadzenie interdyscyplinarnej działalności 

naukowo-badawczej na potrzeby regionu;

1 W tekście wykorzystano m.in. materiały, przygotowane przez 
Magdalenę Urbanowicz.

• przygotowywanie programów i  materiałów na 
potrzeby edukacji regionalnej;

• prowadzenie działalności wydawniczej;
• inicjowanie debat publicznych o bieżącej sytuacji 

społecznej regionu;
• upowszechnianie wyników badań naukowych;
• popularyzację wiedzy o  regionie wśród jego 

mieszkańców;
• wzmacnianie więzi społecznych na poziomie re-

gionalnym;
• zwiększenie poziomu uczestnictwa kulturalnego 

i społecznego mieszkańców regionu;
• integrację środowiska regionalnych badaczy.

 Wśród dotychczasowych działań, prowa-
dzonych pod egidą IBR, wskazać warto organizację 
w kwietniu 2012 roku polsko-niemieckiej historycz-
nej konferencji naukowej, zatytułowanej „Przedsię-
biorcy w  procesach industrializacyjnych i  moder-
nizacyjnych na Górnym Śląsku i  w  Zagłębiu Ruhry 
w XIX i XX wieku (do 1945 roku)” (współorganizo-
wanej przez Uniwersytet w Bonn, Uniwersytet Śląski 
w Katowicach, Archiwum Państwowe w Katowicach 
i  Muzeum Śląskie) oraz organizację w  tym samym 
miesiącu debaty, dotyczącej przebiegu i  wyników 
spisu powszechnego, przeprowadzonego w 2011 roku 
(wzięli w niej udział zaproszeni eksperci: historyk dr 
hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz, socjolog dr hab. 
Tomasz Nawrocki, demograf prof. dr hab. Jerzy Run-
ge, prawnik Franciszek Kotulski oraz przedstawiciel-
ka Urzędu Statystycznego w Katowicach). 
 Spośród zaplanowanych do realizacji pro-
jektów statutowych szczególną wagę posiadają dwa 
przedsięwzięcia. Pierwszym pozostaje „Encyklopedia 
Województwa Śląskiego”, stanowiąca w swojej nazwie 
nawiązanie do analogicznego projektu ŚIN-u, ale za-
planowana w nieco innej formule. W zamierzeniach 
twórców ma stanowić coś więcej niż tradycyjne kom-
pendium wiedzy (poprzez zbiór haseł), zawierając 
także materiały źródłowe, które mają służyć zarówno 
pogłębianiu i weryfikowaniu wiedzy przez pasjonató-
w-amatorów, jak i  w  celach naukowo-edukacyjnych 
(dla pracowników naukowych i środowisk szkolnych). 
Planowana publikacja książkowa oraz wersja elektro-

POdręCZNIk edUkACjI reGIONAlNej – 
PrOjekT INsTyTUTU BAdAń reGIONAlNyCh BIBlIOTekI śląskIej 

M. Fic
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niczna, umieszczona na stronach Śląskiej Biblioteki 
Cyfrowej w Internecie powinny zapewnić powszech-
ny dostęp. Zaletą wprowadzenia wersji elektronicznej 
pozostaje zresztą także możliwość stałej aktualizacji 
danych oraz umieszczania zdigitalizowanych mate-
riałów źródłowych. 
 Drugim projektem jest postulowany od dłuż-
szego czasu przez różne środowiska regionalistów 
podręcznik (a  właściwie podręczniki) edukacji re-
gionalnej dla uczniów szkół województwa śląskiego. 
Temu właśnie przedsięwzięciu chciałbym poświęcić 
szczególną uwagę (powodów takiego rozwiązania jest 
kilka, zostaną przedstawione w dalszej części tekstu). 
Potrzeba edukacji regionalnej, zwłaszcza w ostatnim 
okresie nie budzi większych zastrzeżeń – przeciw-
nie – napotyka na życzliwą uwagę i zainteresowanie 
wielu środowisk (w  skali całego kraju, a  zwłaszcza 
w województwie śląskim). Ponieważ jednak założenia 
oraz realne warunki kształcenia w polskich szkołach 
(zwłaszcza często przywoływany brak czasu na reali-
zowanie istniejących programów nauczania) niosą 
pewne ograniczenia, wydaje się, że edukacja regional-
na ma szansę pojawienia się w szkołach, jeśli połączy 
się trzy czynniki: wygospodarowany czas, zaanga-
żowanie środowisk nauczycielskich oraz dostępność 
dobrych materiałów dydaktycznych. Dlatego przez 
swoją propozycję IBR ma szansę (i  aspiracje) wpły-
nięcia na drugi i  trzeci czynnik. Pragnie pobudzić 
zaangażowanie nauczycieli, którzy mają możliwość 
włączać treści edukacji regionalnej w swoje programy 
nauczania (nie tylko z historii), a także dostarczyć po-
trzebne im do tego materiały w darmowej, powszech-
nie dostępnej wersji.
 Stworzone materiały przeznaczone będą dla 
nauczycieli uczących uczniów klas szkół gimnazjal-
nych i ostatnich klas (II i III) szkół ponadgimnazjal-
nych. Priorytetem w  tworzeniu podręczników jest 
użyteczność przedstawianych informacji z  punktu 
widzenia młodego mieszkańca regionu oraz moż-
liwość ich wykorzystania w  szkolnych warunkach. 
O  ile do tej pory zajmowano się głównie aspektami 
historycznymi w  programach nauczania bądź sce-
nariuszach lekcji, o  tyle celem IBR jest wyjście poza 
te ramy i  stworzenie dla gimnazjalistów materiału 
interdyscyplinarnego, możliwego do wykorzysta-
nia podczas lekcji różnych przedmiotów szkolnych. 
W  tym celu planuje się prowadzenie prac nad pod-
ręcznikiem przez dwa zespoły – umownie określane 
mianem „akademickiego” i  „nauczycielskiego”. Plan 
prac w ramach projektu zakłada, że na każdy rok ka-
lendarzowy przewidziany jest kolejny etap budowy 

podręcznika. Dotychczas, w  roku 2012, dokonano 
wyboru koordynatora projektu, którym został pi-
szący te słowa. Argumentem na rzecz wyboru było 
posiadane przygotowanie teoretyczne i  doświad-
czenie praktyczne (m.in.: praca przez ponad 10 lat 
w charakterze nauczyciela historii i wiedzy o społe-
czeństwie w szkołach gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych, współpraca z  Okręgową Komisją Egzami-
nacyjną w  Jaworznie w  zakresie przygotowywania, 
przeprowadzania i  sprawdzania zewnętrznych eg-
zaminów maturalnych z  historii i  wos-u, aktualna 
praca w Zakładzie Metodologii i Dydaktyki Historii 
Uniwersytetu Śląskiego w  Katowicach, wypełnianie 
obowiązków rzeczoznawcy podręcznikowego MEN 
w zakresie historii, współautorstwo podręcznika dla 
szkoły ponadgimnazjalnej i testów maturalnych z hi-
storii i wos-u, a także udział w różnych edukacyjnych 
projektach regionalnych). 
 Jeszcze przed oficjalnym powołaniem do ży-
cia Instytutu prowadzone były rozmowy z udziałem 
reprezentantów lokalnych stowarzyszeń i organizacji 
o charakterze regionalnym, mające na celu zbadanie 
oczekiwań środowisk edukacyjnych. W konsekwencji 
przygotowany projekt zakłada wyłonienie w najbliż-
szym czasie (działania te są aktualnie prowadzone) 
trzyosobowej grupy, złożonej z koordynatora projek-
tu, koordynatora zespołu „akademickiego” i koordy-
natora zespołu „nauczycielskiego”, której zadaniem 
pozostaje przygotowanie wstępnej wersji konspektu 
podręcznika. Prowadzone są rozmowy z  potencjal-
nymi autorami tekstów do poszczególnych części 
podręcznika (zarówno reprezentującymi środowiska 
akademickie, jak i  nauczycieli szkół gimnazjalnych) 
w celu zbudowania zespołu. Trwają prace nad przy-
gotowaniem jednolitego wzoru i  zasad budowy ca-
łego podręcznika, uwzględniających umieszczenie 
w nim bogatego zestawu tzw. obudowy dydaktycznej 
(tekstów źródłowych, tabeli, schematów, fotogra-
fii etc.). Materiał ma bowiem nie tylko przekazywać 
wiedzę, ale także kształtować umiejętności i postawy 
uczniów. Podsumowaniem tej części będzie organiza-
cja na przełomie 2012 i 2013 roku konferencji inau-
guracyjnej, prezentującej koncepcję prac, wyłoniony 
zespół autorski oraz zarządzający.
 Planowaną wstępną strukturę grupy realizu-
jącej projekt przedstawia schemat nr 1. 
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Dyrektor IBR BŚI.

Koordynator projektu

Koordynator zespołu naukowego 
(„akademickiego”) Dyrektor IBR BŚI.

Członkowie zespołu reprezentujący  
dyscypliny nauk

Członkowie zespołu reprezentujący  
przedmioty szkolne

Socjologia Biologia

Nauki polityczne Geografia

Historia Historia

Filologia polska Język niemiecki

Bohemistyka Język polski

Germanistyka Plastyka (Sztuka)

Kulturoznawstwo Wiedza o społeczeństwie

Historia sztuki

Geografia

Demografia

Geologia

Botanika

Zoologia

Ekologia

Makroekonomia
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 2013 rok oznaczać będzie rozpoczęcie prac 
zespołów nad tworzeniem treści podręcznika. Osob-
no powstanie tzw. część wspólna (czyli rdzeń), obej-
mująca zakresem swoich treści teren całego obecnego 
województwa śląskiego, przeznaczona dla wszystkich 
uczniów, niezależnie od miejsca edukacji. Uzupełnie-
niem podręcznika będzie także pięć osobnych mo-

dułów, stanowiących nawiązanie do treści ogólnej, 
omawiających specyfikę terenów („subregionów”) 
istniejących w  ramach województwa śląskiego (por. 
schemat nr 2). Dzięki temu w  zależności od miej-
sca kształcenia uczniowie i  nauczyciele będą mogli 
uwzględniać w  swojej pracy także wiedzę na temat 
najbliższego otoczenia.

„Rdzeń” → podręcznik główny, 
obejmujący zakresem swoich treści teren 

dzisiejszego województwa śląskiego, 
wspólny dla wszystkich korzystających

Moduł 1. Górny Śląsk
Moduł 2. Podbeskidzie 

Moduł 3. Zagłębie Dąbrowskie
Moduł 4. Ziemia częstochowska

Moduł 5. Ziemia jaworznicko-chrzanowska

→
→
→
→
→

 Początkowe prace nad zawartością narracji 
autorskiej podręczników będą należały do repre-
zentantów zespołu „akademickiego”, natomiast do-
starczony przez nich materiał „wyjściowy” (przede 
wszystkim uwzględniający wymiar merytorycz-
ny) będzie stanowił podstawę działania dla repre-
zentantów grupy „nauczycielskiej”. Do zadań osób 
wchodzących w  skład drugiej grupy będzie należa-
ło przygotowanie dostarczonego materiału w  wersji 
dostosowanej do możliwości poznawczych uczniów 
oraz opracowanie poszczególnych elementów tzw. 
obudowy dydaktycznej podręcznika (rekapitulacja 
wtórna i  pierwotna, blok ćwiczeniowy, etc.). Dlate-
go prace zespołów nie będą prowadzone równolegle, 
tylko zespół „nauczycielski” rozpocznie swoje dzia-
łania po przygotowaniu (przynajmniej częściowym) 
materiałów przez zespół „akademicki”. Podobnie bę-
dzie wyglądała budowa modułów „subregionalnych”. 
W roku 2014 przeprowadzane będą prace redakcyjne, 
recenzenckie, przeprowadzony zostanie proces ewa-
luacji i weryfikacji przygotowanych materiałów, tak-
że poprzez możliwość zgłoszenia swojej opinii przez 
reprezentantów zainteresowanych organizacji, sto-
warzyszeń, instytucji czy indywidualne głosy regio-
nalistów, oraz dzięki przeprowadzanym przykłado-
wym zajęciom na grupach młodzieży (w ramach tzw. 
standaryzacji). Ostatni etap planowany jest na rok 
2015, kiedy to instytut ma zorganizować konferencję 
podsumowującą projekt i  umieścić wersję podręcz-
nika w zbiorach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, co po-
zwoli na ominięcie problemu ograniczeń jeśli chodzi 
o liczbę stron i zwiększy dostępność materiału, a tak-
że stworzy stałą możliwość jego aktualizowania, czy 
też umieszczania aktywnych hiperłączy2. W planach 

2 Istnieje także zamierzenie opcjonalnego wydania wersji 
„tradycyjnych” – papierowych (drukowanych).

IBR-u znajduje się oczywiście prowadzenie zakrojo-
nej na szeroką skalę aktywnej promocji podręcznika, 
obejmującą działania na rzecz przekonywania dyrek-
torów szkół w wojewódzkich władz oświatowych do 
zasadności wprowadzania treści regionalnych do na-
uczania poszczególnych przedmiotów. Zaletą propo-
nowanego rozwiązania pozostaje (co już wskazano), 
że będzie on mógł być wykorzystywany na lekcjach 
różnych przedmiotów, warto jednak dodać, że w wy-
padku żadnego z nich nie będzie zajmował zbyt wiele 
miejsca (po kilka tematów lekcji, które można będzie 
bez większych trudności uwzględnić w rocznym roz-
kładzie zajęć). 
 Nieco inne miejsce edukacji regionalnej prze-
widziano dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 
W świetle obecnych zmian w podstawie programowej, 
dobrym miejscem dla edukacji regionalnej (w  wy-
miarze historycznym i  społecznym) pozostaje nowo 
wprowadzany przedmiot „Historia i Społeczeństwo-
dziedzictwo epok”, obowiązkowy dla wszystkich 
uczniów z  klas niesprofilowanych humanistycznie. 
W  komentarzu do podstawy programowej nowego 
przedmiotu jej autorzy wskazują: „Spora swoboda 
czasowa pozwala także na wzbogacenie przez nauczy-
ciela prezentowanych w  podstawie treści nauczania 
o  elementy historii regionalnej czy też rozbudzenie 
szczególnego zainteresowania wybraną epoką, posta-
cią lub wydarzeniem historycznym” oraz „że wpisana 
w podstawę programową względna swoboda wyboru 
treści przez ucznia i  nauczyciela stwarza możliwość 
rozwijania zainteresowań i pasji uczniów i nauczycie-
li, lepszego wykorzystania bazy dydaktycznej szkoły 
i osobowych zasobów nauczycieli oraz uwzględnienia 
specyfiki danej szkoły, a  także pełnego wykorzysta-
nia jej możliwości wynikających z istniejącej tradycji, 
współpracy z innymi placówkami, także naukowymi, 
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lokalizacji itp.”. Ponieważ założeniom nowego przed-
miotu poświęciłem już na łamach tego pisma odrębny 
tekst, tu wystarczy wskazać, że realizacji treści edu-
kacji regionalnej można poświęcić co najmniej 30 go-
dzin zajęć3. Budowa samego podręcznika dla szkoły 
ponadgimnazjalnej planowana jest więc odmiennie 
w zakresie treści (tu będą ograniczone do historycz-
nych i  społecznych), podobna natomiast pozostaje 
w zakresie formuły i czasu powstawania i realizacji. 
 Na zakończenie warto zwrócić uwagę na je-
den element. W trakcie prowadzonej aktualnie akcji 
„promocyjnej”, podczas warsztatu eksperckiego w ra-
mach projektu badawczego „Dziedzictwo kulturowe 
Górnego Śląska – wyniki badań z dziedziny polityki 
historycznej, impulsy oraz innowacje dydaktyczne” 
(od 31 maja do 2 czerwca 2012 w Braunszwiku) repre-
zentująca IBR Magdalena Urbanowicz przedstawiła 
zarys działań w  zakresie tworzenia podręczników 
edukacji regionalnej. Przez uczestników warsztatu 
idea podręcznika została przyjęta entuzjastycznie, 
część z  nich wyraziła jednak niezadowolenie wobec 
ograniczenia terytorialnego wyłącznie do wojewódz-

3 W przypadku klas sprofilowanych historycznie 
(humanistycznie) zapewniona „ministerialnie” liczba godzin 
zajęć w cyklu trzyletnim powinna także umożliwić uwzględnienie 
realizacji 30 godzinnego bloku treści regionalnych.

twa śląskiego. Reprezentanci Uniwersytetu Opol-
skiego zadeklarowali wolę udziału w  pracach nad 
podręcznikami, pojawiły się także sugestie przetłu-
maczenia ich na język niemiecki (co tłumaczono dużą 
ilością uczniów o górnośląskich korzeniach w  szko-
łach niemieckich oraz możliwościami realizacji 
w polskich szkołach realizujących projekty bilingwal-
ne). Na pewno rozmów na temat planów i pomysłów 
projektu będzie jeszcze wiele, stanowią one zresztą 
doskonałą ilustrację realnego zapotrzebowania na 
tego typu produkt. A to bardzo cieszy…
 Osobom zainteresowanym podaję adres kon-
taktowy: Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Ślą-
skiej; ul. Ligonia 7; 40-036 Katowice.

dr Maciej Fic – pracownik Zakładu Metodologii i Dy-
daktyki Historii na Wydziale Nauk Społecznych Uni-
wersytetu Śląskiego, rzeczoznawca podręcznikowy 
MEN, współpracownik OKE w  Jaworznie. Jego zain-
teresowania obejmują historię Górnego Śląska w XX 
wieku oraz kwestie edukacji historycznej i  obywatel-
skiej.

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

• Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów ogólno-
kształcących.

• Oligofrenopedagogika.
• Kurs dla kierowników kolonii i obozów.
• Praca z uczniem zdolnym. 
• Sztuka kreatywnego pisania.

Szczegółowa oferta edukacyjna dostępna 
na naszej stronie www.wom.edu.pl
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W pierwszej połowie XX w. powszechnie zaakcepto-
wano ideał państwa narodowego. W oparciu o niego 
próbowano przebudować zwłaszcza Europę Środ-
kową, co okazało się wszakże utopią niemożliwą do 
realizacji. Jednym ze sposobów pogodzenia różnych 
aspiracji mogła być autonomia regionalna.
 Słowacja stanowiła szczególny przypadek. Jej 
obszar od XI w. należał do Węgier, ale nawet nie był 
w ich granicach w jakikolwiek sposób wyodrębniony. 
Nigdy nie istniało państwo słowackie ani żadna for-
ma słowackiej autonomii. Słowacy przez całe tysiącle-
cie pozostawali za kulisami wydarzeń historycznych. 
Nieliczna była sło wacka szlachta i  mieszczaństwo. 
Węgrzy uważali, że: „Słowianie nie są zdolni do rzą-
dzenia, trzeba nad nimi panować”1. Kraj nie miał 
stolicy. Narodowym centrum był Martin, małe mia-
steczko, liczące w 1910 r. 4 tys. mieszkańców.
 W  XIX w. zaczęła się budzić słowacka toż-
samość narodowa, szczególną rolę odegrały w  tym 
procesie spory religijne między ewangelikami, a ka-
tolikami, bo obie strony starały się pozyskać Słowa-
ków, wspierając ich kulturę. Księża obu wyznań byli 
głównym motorem dążeń emancypacyjnych narodu. 
W warunkach słabości elit budowa tożsamości naro-
dowej Słowaków nie została przed I wojną światową 
w pełni zakończona.
 Węgrzy od 1907 r. wzmogli madziaryzację 
mniejszości narodowych, co spowodowało nasi-
lenie ich oporu i  wywołało wzrost nastrojów o po-
zycyjnych. Między innymi za prowadzenie a gi tacji 
narodowej został ska zany na więzienie ks. Andrej 
Hlinka. W  odpowiedzi w  jego rodzinnej wsi Čer-
nová (dziś dziel nica Ružomberka) 27 października 
1907 r. doszło do krwawo stłumionej manifestacji, 
zginęło 15 osób. Szczególnie od tego czasu słowacka 
świa domość na ro dowa kształtowała się w kon flikcie 
przeciw Wę grom, do dziś jej to pozostało, ale najwy-
raźniej antagonizm widoczny był w dwudziestoleciu 
międzywojennym.
 W 1871 r. powstała Sło wacka Partia Narodo-
wa (SNS), w której dominowali ewangelicy. W 1906 
r. wyodrębniła się katolicka Słowacka Partia Lu dowa 

1 Są to słowa Gyuli Andrássego, czołowego polityka 
węgierskiego drugiej połowy XIX w. – cyt. za: P.M. Majewski, 
„Niemcy sudeccy” 1948-1948. Historia pewnego nacjonalizmu, 
Warszawa 2007, s. 65.

(od 1925 r. Słowacka Partia Ludowa Hlinki, HSĽS). 
Powstawały też inne partie, m.in. socjaldemokra-
tyczna, ale nie odegrały istotnej roli. Żadna partia 
słowacka nie stawiała za cel niepodległości, szczytem 
marzeń było uzyskanie w obrębie Królestwa Węgier-
skiego swobody kulturalnej i autonomii regionalnej. 
Wzorem było położenie Czech w  austriackiej części 
państwa. Z  Czechami współpracowano na licznych 
polach. Wobec braku słowackiego szkolnictwa na 
poziomie ponadpodstawowym młodzież słowacka, 
która nie chciała się uczyć w  szkołach węgierskich, 
kształciła się w Czechach. Wśród części absolwentów 
szkół czeskich zrodziło się przeświadczenie, że Czesi 
i Słowacy należą do jednego narodu, który nazwano 
czechosłowackim. Zwolennicy tej koncepcji zaczęli 
się też zastanawiać nad utworzeniem wspólnej jed-
nostki politycznej w  obrębie monarchii Habsbur-
gów, obejmującej ziemie zamieszkane przez Czechów 
i  Słowaków, lecz program ten wówczas nie nabrał 
konkretnego kształtu.
 Istotną rolę w  tworzeniu słowackiego pro-
gramu narodowego odegrali emigranci w  Stanach 
Zjednoczonych. Tam, w  warunkach demokracji 
i pewnego wyobcowania w  stosunku do miejscowe-
go społeczeństwa, wychodźcy z  Europy Środkowej 
zastanawiali się nad przyszłością swych narodów, 
zakładali stowarzyszenia, które początkowo miały 
zadania samopomocowe i  religijne, ale rychło prze-
kształcały się w  organizacje narodowe. Wśród Cze-
chów najważniejszym było Czeskie Zjednoczenie 
Narodowe, wśród Słowaków Liga Słowacka. Podczas 
I wojny światowej liderzy organizacji doszli do prze-
konania, że ich celem powinna być nie autonomia, ale 
niepodległość i to w zespoleniu. 25 października 1915 
r. zawarto w  Cleveland porozumienie o  utworzeniu 
wspól nego państwa. 30 maja 1918 r. podpisano w Pit-
tsburghu nowe porozumienie, zawierające szczegóło-
wy program wspólnego, de mo kratycznego państwa, 
w którym Słowacja miała być częścią autonomiczną. 
Stało się ono podstawą utworzenia władz emigracyj-
nych na czele z Tomášem Garrigue Masarykiem. Idea 
wspólnego państwa, podzielonego jednak na autono-
miczne części, zyskiwała też coraz większą popular-
ność w samej Słowacji.
 Masaryk (1850-1937) był niezwykłą posta-
cią. Był filozofem, socjologiem, profesorem Uniwer-

PrOBleM AUTONOMII słOwACjI w dwUdZIesTOleCIU MIędZywOjeNNyM

A. Małkiewicz
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sytetu w  Pradze, autorem kilkudziesięciu książek 
naukowych. Jego oj ciec był Słowakiem, matka zcze-
chizowaną Niemką, on sam w  dzieciństwie mówił 
po słowacku, jako drugi język opanował nie miecki, 
dopiero w wieku kilkunastu lat nauczył się czeskiego, 
przyjął ostatecznie czeską świadomość narodową, ale 
w  roz szerzonej, czechosłowackiej wersji. Ożenił się 
z Amerykanką. Na początku I wojny światowej zbiegł 
z Czech do Francji i stanął na czele działań niepod-
ległościowych. Z jego inicjatywy u boku państw En-
tenty powstały czechosłowackie jednostki wojskowe, 
złożone głównie z jeńców z armii austro-węgierskiej, 
nazwane legionami.
 Aktywność na emigracji i w kraju przebiegała 
równolegle, choć nie było bezpośrednich kontaktów. 
28 października 1918 r. w Pradze proklamowano nie-
podległość, a wkrótce wybrano Masaryka prezyden-
tem, pozostał nim do 1935 r., kiedy to zrezygnował 
z funkcji z powodu złego stany zdrowia. Uwolnienie 
Czech spod władzy rozpadającej się Austrii odbyło 
się (podobnie jak w tym samym czasie w przypadku 
Galicji) bez przelewu krwi. Inny był los Słowacji. 30 
października na spotkaniu w  Martinie, zwołanym 
z inicjatywy ks. Hlinki ogłoszono zerwanie z Węgra-
mi i budowę wspólnego państwa z Czechami. Węgrzy 
nie zamierzali jednak dobrowolnie ustąpić, a Słowacy 
nie dysponowali siłą zbrojną. Kraj uwolniło dopiero 
wojsko przybyłe z Czech, a decydującą rolę odegrali 
legioniści, na prośbę Masaryka pospiesznie przerzu-
ceni z Włoch i Francji. Wojna z Węgrami zakończyła 
się dopiero w  lipcu 1919 r., pokazała Słowakom, że 
własnymi siłami nie mogliby uwolnić się od władzy 
Budapesztu.
 Wspólne państwo zbudowano ignorując 
uzgodnienia z czasu wojny, jako unitarne, scentrali-
zowane. Dominowali w nim Czesi. Słowacja nie zo-
stała w nim w żaden sposób wyodrębniona. Podsta-
wą takiej konstrukcji była idea „czechosłowakizmu”, 
zgodnie z  którą Czesi i  Słowacy stanowią jeden na-
ród, „mówiący jednym językiem o  dwóch formach 
literackich”2. Naród „czechosłowacki” rozumiano 
podwójnie: w sensie politycznym, jako ogół obywateli 
państwa, co nie musiało oznaczać rezygnowania z od-
rębnej tożsamości etnicznej, najczęściej jednak nada-
wano mu sens etniczny. Zwolennicy tej idei pisali: 
„Czechosłowakizm jest humanistyczną konsekwen-
cją braterskiego porozumienia dwóch pni jednego 
narodu, ideą opartą na głębokim podłożu etnogra-

2 J. Rychlík, Początki, rozwój i zanik Czechosłowakizmu, 
„Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, 2010, 
s. 43.

ficzno-filologicznym”3. Konstytucja mówiła o „naro-
dzie czechosłowackim” i  „języku czechosłowackim”. 
Większość Słowaków nie chciała tego akceptować. 
Idea czechosłowakizmu mogła być atrakcyjna w cza-
sie niewoli i gdy uwalniano się spod władzy węgier-
skiej, straciła atrakcyjność w jednolitym państwie.
 Na przeszkodzie urzeczywistnieniu „narodu 
czechosłowackiego” stały nie tylko pragnienia więk-
szości Słowaków, ale też postawa Czechów, którzy 
„nie byli gotowi by zrezygnować z części własnej cze-
skiej tożsamości na rzecz wyższej tożsamości czecho-
słowackiej”4, nie zamierzali zamieniać się w „Czecho-
słowaków” – o  ile w  kulturze słowackiej, zwłaszcza 
w  okresie międzywojennym, wiele czerpano z  cze-
skiej, to w  kulturze czeskiej zapożyczeń słowackich 
niemal nie było. W  czeskich utworach literackich 
poruszano problemy ziem czeskich, ignorując Słowa-
cję. Mało było kontaktów nieformalnych, np. czeska 
młodzież spędzała wakacje w  Czechach, a  słowac-
ka w Słowacji, możliwości wzajemnego zbliżenia się 
w jednym państwie nie wykorzystano.
 Konflikt między programem czechosłowaki-
zmu a nacjonalizmem słowackim wynikał tak z nie-
porozumień, jak i nie rozwiązywalnych sprzeczności. 
Propagatorzy czechosłowakizmu chcieli obdarzyć 
Słowaków większym zakresem wol ności niż dawała 
im cia sna perspektywa małego narodu. Ale z punktu 
widzenia Słowaków właśnie pozbawiali ich wolno-
ści, mianowicie wolności bycia od rębnym narodem. 
Każda przynależność narodowa jest pewnym ogra-
niczeniem, zwłaszcza w stosunku do wartości innych 
narodów, ale przyjmowanym na ogół chętnie, bo 
zyskuje się na nim więcej niż traci. Jak napisała J.J. 
Preece: „Wolność wymaga różnorodności wyborów 
i  faktycznie je utrwala, a  więc promuje wielorakość 
wartości, wierzeń i  tożsamości; przynależność wy-
maga i faktycznie utrwala społeczną spójność, a więc 
wy musza wybory i  zachowuje tożsamość zbiorową 
i  towarzyszące jej wartości i wierzenia. Wolność za-
chęca do innowacji, a przynależność – do ortodoksji. 
Wolność tworzy różnorodność, przynależność – jed-
nolitość. W  pewnym momencie te wartości zderzą 
się”5.
 Dążenie Słowaków do bycia odrębnym na-
rodem nie musiało oznaczać chęci oddzielenia się od 

3 E. Rusko, Čechoslovákizmus a autonomia, „Slovensky 
východ”, 21 października 1923.
4 J. Rychlík, Češi a Slováci ve 20. století. Česko-slovenské 
vztahy 1914-1945, Bratislava 1997, s. 128.
5 J.J. Preece, Prawa mniejszości, przeł. M. Stolarska, Warszawa 
2007, s. 20.
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wspólnego państwa. Wielu było przekonanych, że 
choć są odrębnym narodem, to Czechosłowacja jest 
ich państwem. Postawa taka mogła być motywowa-
na różnymi względami, do ważniejszych należało 
przekonanie, że naród słowacki jest względnie słaby 
i narażony na rewizjonizm węgierski, związek z Cze-
chami to najlepsze zabezpieczenie. Liczono też, że 
potencjał ekonomiczny ziem czeskich pozwoli uprze-
mysłowić i  unowocześnić Słowację. Istnieli zwolen-
nicy całkowitej odrębności państwowej, ale byli nie-
liczni. Ze strony polityków czeskich panowało ogólne 
niezrozumienie tych postaw. Postulaty dotyczące 
odrębności narodowej i żądania autonomii w ramach 
wspólnego państwa traktowano jako „separatyzm”, 
jako próby rozbicia państwa.
 Hasłem wywoławczym problemu autonomii 
by ło przypominanie Umowy Pittsburskiej. Od 1919 r. 
wielokrotnie ją przedrukowywano. Ks. Hlinka, słyn-
ny z czasów niewoli węgierskiej, teraz stanął na czele 
walki o autonomię. HSĽS kilkakrotnie formułowała 
projekty zmian konstytucji wprowadzających auto-
nomię, przedstawiała je w  parlamencie, zawsze bez 
efektu.
 Dochodziło do publicznych manifestacji. 
Największa została nieopatrznie sprowokowana przez 
rząd, który zorganizował 13 sierpnia 1933 r. uroczy-
stość ku czci nitrzańskiego księcia Prybiny – jedyne-
go znanego władcy słowackiego, panującego w IX w. 
W  jej czasie, w  obecno ści premiera Jána Malypetra 
i innych członków rządu zwo lennicy Hlinki zanieśli 
go na trybunę. Krzyczano: „Czesi do Czech!”, „My 
chce my Hlinki!”, przyjęto rezolucję mówiącą: „Cho-
ciaż Republikę Czesko-Słowacką uważamy za jedy-
ną dla nas moż liwą formę pa ństwa, oświadczamy, że 
w państwie tym chcemy widzieć swą przyszłość nie 
tylko jako naród posiadający pra wa i  nie tyl ko jako 
naród równoprawny z  narodem czeskim, lecz także 
jako naród samoistny, samodzielny, który chce sam 
zarzą dzać swymi sprawami i  sam chce kierować 
swym losem. Chcemy być narodem suwerennym”6.
 Hlinka zmarł po długiej chorobie w sierpniu 
1938 r. Jego następcą w kierowaniu partią został rów-
nież ksiądz Jozef Tiso. Dwadzieścia lat niepowodzeń 
w  staraniach o  autonomię doprowadziło polityków 
słowackich do głębokiego rozczarowania wobec Cze-
chów. Tymczasem zmieniła się sytuacja międzynaro-
dowa. Urosły w siłę hitlerowskie Niemcy i postanowi-
ły zniszczyć Czechosłowację. Politycy słowaccy stali 
się ich nieświadomym narzędziem.

6 Cyt. za: J. Tomaszewski, Słowacja, Warszawa 2011, s. 64.

 Po dyktacie monachijskim z  30 września 
1938 r., Czechy utraciły ponad trzecią część tery-
torium i  ludności, w  dodatku terenów najbardziej 
uprzemysłowionych i  bogatych w  surowce. Prascy 
politycy uznali, że jednym z  warunków ocalenia 
państwa przed całkowitym unicestwieniem jest jego 
wewnętrzna przebudowa, w tym spełnienie postula-
tów słowackich. 6 października spotkali się w Żylinie 
politycy niemal wszystkich partii słowackich, zażą-
dali szerokiej autonomii i  postanowili zjednoczyć 
swe partie z HSĽS. To ostatnie zrealizowano do po-
łowy grudnia – jednak wbrew oczekiwaniom innych 
stronnictw zjednoczona partia była nieznacznie tylko 
przekształconą HSĽS, rzekome zjednoczenie stało się 
w  istocie likwidacją, w Słowacji powstał system jed-
nopartyjny, bliski panującemu w III Rzeszy.
 Postulat autonomii zrealizowano jeszcze 
szybciej. 7 października rząd praski zaakceptował 
program z  Żyliny. Słowacja uzyskała własny rząd 
o  szerokich uprawnieniach, Tiso został premierem. 
22 listopada zmieniono konstytucję, dając Słowacji 
wewnętrzną odrębność. 18 grudnia wybrano auto-
nomiczny Sejm, mający stanowić jej prawo, czescy 
urzędnicy w większości opuścili Słowację, za to Sło-
waków powołano na wiceministrów resortów w Pra-
dze. Wiceprzewodniczący HSĽS Karol Sidor został 
1 grudnia wicepremierem państwa. Zabrano się do 
prac nad odrębnym budżetem.
 Konsekwencją mogło być oddzielenie od 
wspólnego państwa, w  Pradze cały czas obawiano 
się tego, ale czołowi politycy słowaccy nie mieli ta-
kich intencji (istnieli zwolennicy niepodległości, ale 
ich wpływy  były niewielkie). Byli świadomi słabości 
ekonomicznej kraju, a  przede wszystkim obawiali 
się sąsiadów. Konsekwencją dyktatu monachijskiego 
stało się bowiem odnowienie roszczeń Węgier, dążą-
cych do ponownego przyłączenia Słowacji. Nie mo-
gąc uzyskać pełnego sukcesu, na początku listopada, 
za przyzwoleniem Niemiec, oderwały południową, 
najbogatszą, trzecią część kraju. Wcześniej Słowacy 
liczyli na poparcie Polski, ale Warszawa poparła aspi-
racje węgierskie, nie tylko nie udzielono żadnej po-
mocy, ale „przy okazji”, Polska oderwała od Słowacji 
226 km2 pogranicznych obszarów, na ogół górskich 
i mało zaludnionych (4,3 tys. osób), co jednak Słowa-
cy boleśnie odczuli, spowodowało to radykalne roz-
czarowanie wobec Polski.
 Hitler tymczasem kilkakrotnie życzliwie wy-
powiadał się o problemach Słowacji, uznano więc, że 
warto w  Berlinie szukać pomocy przeciw Węgrom. 
Polityków słowackich zapraszano do Niemiec, obie-



str. 38

DIALOG EDUKACYJNY RODNiIP „WOM” RYBNIK     Nr 3–4 (18–19)/ 2012

cywano pomoc gospodarczą, wysłannicy Hitlera 
odwiedzali Bratysławę, namawiając do radykalizacji 
stanowiska wobec Czechów. Biorąc wzór z nazistów 
zaczęto szykanować Żydów, przy HSĽS zorganizowa-
no gwardię wzorowaną na SS.
 Hitler uznał, że czas skończyć z  Czechosło-
wacją, potrzebował tylko pretekstu. Próby wywołania 
wewnętrznych konfliktów nie powiodły się, posłużo-
no się więc Słowakami. Zaproszono Tiso do Berlina 
13 marca. Hitler oświadczył, że sytuacja w Czechach 
stała się nieznośna, musi wysłać wojsko dla zrobienia 
porządku. Węgrzy chcieli przyłączyć Słowację, ale do 
tej pory powstrzymywał ich. Niemcy nie mają zresztą 
żadnych interesów na wschód od Karpat. Jeśli Słowa-
cja ogłosi niepodległość – uzyska wsparcie, jeśli nie 
– Hitler da wolną rękę Węgrom.
 Tiso dał się przekonać. Jeszcze z Berlina pro-
sił telefonicznie o zwołanie Sejmu na następny dzień. 
14 marca w południe na posiedzeniu Sejmu wezwał 
posłów do ogłoszenia niepodległości, bo to tylko 
może ocalić kraj przed węgierską przemocą. Uchwalę 
przyjęto bez dyskusji, jednomyślnie. Powstało pań-
stwo, które brytyjski dziennikarz Rupert Butler zali-
czył do kategorii „szakale Hitlera”7. Słowacja pozosta-
ła sojusznikiem III Rzeszy do 1945 r. – we wrześniu 
1939 r. wzięła udział w agresji przeciw Polsce, od 1941 
r. jej armia walczyła na froncie wschodnim. Warto 
jednak zauważyć, że wewnętrzny system polityczny, 
choć częściowo wzorowany na hitlerowskim, nigdy 

7 Rupert Butler, Szakale Hitlera, przeł. B. Frycz, Warszawa 
2001.

nie stał się w pełni totalitarny.
 Ogłoszenie niepodległości Słowacji dało Hi-
tlerowi tak potrzebny argument wobec Pragi. W go-
dzinę po decyzji Sejmu zaprosił prezydenta Czecho-
słowacji Háchę do Berlina i  jeszcze tej samej nocy, 
twierdząc że państwo się rozpada i grożąc zbombar-
dowaniem Pragi, zmusił go do kapitulacji. 16 marca 
o 6 rano Wehrmacht przekroczył granice, nie napo-
tykając nigdzie oporu.
 Czesi przez dwadzieścia lat odmawiali Sło-
wacji autonomii, czym doprowadzili do takiego za-
ognienia relacji, że zewnętrzny czynnik – Hitler – 
mógł posłużyć się tą kwestią do rozbicia państwa. Nie 
dowiemy się nigdy, czy wydarzenia mogłyby potoczyć 
się inaczej, gdyby postulaty Słowaków zostały urze-
czywistnione wcześniej. Nie ulega wszakże wątpli-
wości, że brak autonomii przez całe dwudziestolecie 
destabilizował państwo, pomagał jego zewnętrznym 
wrogom. Gdyby Słowacy mieli pełne zaufanie do 
polityków czeskich, gdyby traktowani byli jako rów-
norzędni partnerzy, być może nie obawialiby się tak 
bardzo aspiracji węgierskich, być może nie szukaliby 
sojuszników na zewnątrz państwa, zwłaszcza w  III 
Rzeszy.

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

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

• Propozycje działań wychowawczych i terapeutycznych wobec 
ucznia z zespołem Aspeergera.

• Rozwój psychiczny dziecka do lat 3 i w okresie adolescencji a wy-
chowanie (z perspektywy psychoanalitycznej).

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

 „Verordnete Wahrheit, bestrafte Gesinnung” 
to tytuł książki wiedeńskiego historyka Hannesa Ho-
fbauera, który śmiało może odnosić się do Polski, obej-
muje całą demokratyczną Europę. 
 Z  pracy tej dowiedziałem się o  petycji „Wol-
ność dla historii”, sygnowanej przez 19 znanych hi-
storyków z  zachodniej Europy. Opublikowano ją 13 
grudnia 2005 roku w  paryskiej „Liberation”, wersję 
niemiecką opublikowano w lutym 2006 w miesięczni-
ku „Blaetter fuer deutsche und internationale Politik” 
W polskim piśmiennictwie nie znalazłem nawet śladu 
tej swoistej supliki. Przytaczam ją zatem w całości we 
własnym tłumaczeniu:  
 „Oburzeni z powodu mnożących się ingerencji 
władz w oceny wydarzeń przeszłości i z powodu roz-
praw sądowych przeciw intelektualistom uważamy za 
ważne, by przypomnieć, że - 
 Historia nie jest religią. Historyk nie akceptuje 
żadnego dogmatu, ani nie przyjmuje jakiegokolwiek 
zakazu, ani nie zna tabu. Ma prawo, by  przeszkadzać.
 Historia nie jest moralnością. Rzeczą history-
ka nie jest ani gloryfikowanie ani potępianie, on ma 
wyjaśniać.
 Historia nie jest niewolnicą aktualnych po-
trzeb.  Historyk nie nakłada przeszłości ideologicznych 
schematów swoich czasów i  nie podporządkowuje 
dawnych wydarzeń wrażliwości ludzi współczesnych. 
 Historia nie jest Upamiętnianiem. W ramach 
naukowych sposobów postępowania historyk zbiera 
wspomnienia ludzi, porównuje je, konfrontuje z doku-
mentami, obiektami, śladami i wydobywa z tego fakty.
 Historia nie jest przedmiotem prawa. W żad-
nym wolnym kraju ani parlamentowi, ani organom 
sprawiedliwości nie przysługuje prawo do definiowa-
nia historycznej prawdy. Nawet jeśli państwu  przy-
świecają  dobre zamiary nie powinno ono prowadzić 
polityki historycznej […]” 
 Sformułowanie o dobrych zamiarach wiąże się 
z czterema tzw. ustawami wspomnieniowymi uchwa-
lonymi przez parlament francuski w latach 1990-2005. 
Choć po części fundowane na słusznych zasadach wal-
ki z kłamstwami o Shoah i z negowaniem zbrodni cza-
sów kolonializmu i  ludobójstwa nie tylko w czasie II 
wojny światowej, ustawy te zdaniem 19 historyków nie 

powinny ograniczać ich wolności.
 Tzw. Appell de Blaise z  października 2008 
roku, pod którym podpisali się tworzący krąg „Liberte 
pour l”Histoire” znani historycy z  Heidelbergu, Tel-
Avivu, Rzymu, Bolonii, Brukseli, Londynu, Oksfordu 
a  także Karol Modzelewski, z  którym na ten temat 
rozmawiałem, stanowił reakcję na żądanie różnych 
kół intelektualnych, aby karać historyków głoszących 
w  choćby najbardziej wrażliwych i  drażliwych kwe-
stiach odmienne od przyjętej poprawności poglądy. 
„W wolnym państwie – głosi apel – nie jest zadaniem 
jakiejkolwiek instancji, aby definiowała historyczną 
prawdę, nie mówiąc już o tym, że nie wolno jej groźbą 
kary ograniczać wolność historyków. Wzywamy histo-
ryków z innych krajów, aby przyłączyli się do tego ape-
lu w celu przeciwstawienia się mnożeniu różnorakich 
ustaw wspomnieniowych. Ludzi odpowiadających 
politycznie prosimy, aby zechcieli pojąć, że wprawdzie 
do ich obowiązków należy pielęgnowanie wspólnej 
pamięci lecz w żadnym wypadku nie powinni drogą 
ustaw instytucjonalizować Prawd Państwowych, co 
miałoby ważne konsekwencje dla pracy historyków 
i w ogóle dla intelektualnych wolności”. 

II

 Zapytany o ewentualny odzew w naszym pi-
śmiennictwie profesor Wojciech Wrzesiński, zasłużo-
ny wybitnymi dziełami nestor polskich historyków, 
były prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego po-
wiedział mi, że z jakimikolwiek reakcjami na cytowa-
ne wyżej apele nie miał okazji się spotkać. 
 Jednak problem z wolnością dla historii u nas 
istnieje. W  swoisty sposób występuje w  tendencji 
wspomnieniowej reprezentowanej przez specjalnie do 
tego przez państwo powołaną i hojnie wyposażoną in-
stytucję publiczną – Instytut Pamięci Narodowej. 
 Polska polityka, która w  stosunkach z  Rosją 
twardo trzyma się kryterium wiarygodności Moskwy 
mierzonej tym, czy wyda wreszcie Polsce wszystkie 
dokumenty dotyczące zbrodni katyńskiej (a  ostatnio 
także katastrofy smoleńskiej) wprowadziła zasadę 
selektywności w  udostępnianiu źródeł. Nad całością 
zachowanych zbiorów władz bezpieczeństwa i mono-
polistycznie  rządzącej partii z lat 1944-1989 ustanowi-
ła cerbera, który po uważaniu dopuszcza badaczy do 

wOlNOśĆ dlA hIsTOrII?

J. Bartosz
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materiałów względnie im tego odmawia. 
 W grudniu 2010 odbyła się w Łodzi konferen-
cja historyków pod tytułem „Bez taryfy ulgowej. Doro-
bek naukowy i edukacyjny IPN 2001-2010”. Uczestni-
czyli w niej zarówno przedstawiciele IPN jak i różnych 
ośrodków akademickich. Profesor  Andrzej Nowak 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego, wydawca prawicowo-
nacjonalistycznego czasopisma „Arcana”, wcale nie 
krył, że „IPN kieruje się radykalnymi interpretacjami 
ideologicznymi”. Przyznał, że istnieją kontrowersje 
między „nurtem patriotycznym” i  „reprezentantami 
dominującego po 4 czerwca 1989 dyskursu.” Chciałoby 
się tu wtrącić, że „dyskurs” sprzed tej daty w ogóle nie 
jest brany pod uwagę, ale to nie ma najmniejszego zna-
czenia. 
 Istotne jest to, co podkreślał m.in. badacz 
z Uniwersytetu Łódzkiego profesor Sławomir M. No-
winowski. Przywołując pracę Józefa Szujskiego, XIX-
wiecznego historyka, współtwórcy kręgu Krakowskich 
Stańczyków „O fałszywej historii jako mistrzyni fałszy-
wej polityki” (PIW wznowił dzieło w 1991) poddał on 
działalność, badawczą, wydawniczą i edukacyjną  IPN 
ostrej krytyce. Nie tylko za to, że „uprawia odziedzi-
czony po służbach PRL sowiecki model udostępniania 
archiwaliów”, lecz także – głównie w  latach prezesu-
ry Janusza Kurtyki – za „konserwatywną rekonkwi-
stę środowisk skupionych wokół »Arcanów«, za to, że 
uważając siebie za „ideowych dziedziców »żołnierzy 
wyklętych« (…) czują się żołnierzami partyzanckiego 
zgrupowania odbijającego z rąk »dzieci Targowicy« hi-
storię Polski”, za to, że hasłami o konieczności walki 
o „prawdziwie wolną Polskę”, która musi trwać, chcą 
być architektami politycznej wyobraźni. 
 Sądzę, że w środowiskach uniwersyteckich hi-
storyków, których ludzie zatrudnieni w IPN chcą trwa-
le zastąpić jako współtwórców społecznej wyobraźni, 
niemało naukowców dzieli pogląd profesora Karola 
Modzelewskiego wyrażony kilka lat temu:  „w histo-
riografii najnowszej nieszczęście polega dziś na tym, 
że historycy – nie tylko zatrudnieni w IPN – bardzo 
często mylą profesję. Coraz częściej mam wrażenie, że 
zwłaszcza historycy młodego pokolenia kilka, kilka-
naście lat temu źle wybrali kierunek studiów. Powinni 
byli iść na prawo, zostać  prokuratorami albo sędziami. 
A może policjantami, ale na pewno nie historykami”.

III

 Moje zainteresowanie problemem wolności 
dla historii oraz różnych jej narracji wynika z osobi-
stego doświadczenia. Wiele czynionych przeze mnie 

przepisowo oraz uzasadnionych kwalifikacjami i  do-
robkiem naukowym starań o dostęp do zasobów znaj-
dujących się w  posiadaniu wrocławskiego oddziału 
IPN, starań popartych pismem miesięcznika „ODRA” 
zainteresowanego planowaną przeze mnie publikacją 
na temat niemieckiego zbrojnego podziemia po 1945 
na Dolnym Śląsku (Werwolf), spełzły na niczym. To 
nie pierwszy taki zawód w moim życiu. Za dawnego 
reżimu też mi wiele razy odmawiano dostępu do mate-
riałów, np. w sprawie braci Mołojców, tajemniczej gry 
wokół Mützenmachera czy kulis związanych z genera-
łem Berlingiem i zakazem publikacji jego pamiętników. 
Problem wolności historii i selektywności dostępu do 
archiwaliów jawi mi się zatem jako ponadczasowy i po-
nadustrojowy. Czy ma to oznaczać, że trzeba się z tym 
pogodzić? Historia jako religia, moralność, prawo i to 
jeszcze podyktowane arbitralnie przez Państwo? 
 A tak właśnie jest, ja zaś – jak postulują sygna-
tariusze „Apelu 19” – chciałbym móc przeszkadzać. 
Ta fanaberia późną jesienią mojego życia się u  mnie 
pogłębiła. Mój przyjaciel, filozof Jan Kurowicki, gdy 
posłałem mu wspomniane apele odpowiedział, „że też 
trzeba o  tych oczywistych rzeczach przypominać!” 
I dodał coś obszernie o mojej wrodzonej donkiszoterii. 

IV

 Jak tu chcieć, aby Państwo poprzez swoje in-
stancje nie definiowało co jest i co nie jest Prawdą? 
 Prezydentem Rzeczypospolitej jest historyk 
z  profesorskim doradcą Tomaszem Nałęczem, histo-
rykiem dziejów najnowszych z UW, u boku. Na czele 
rządu stoi historyk, który Głównym Doradcą w swym 
gabinecie politycznym uczynił naukowca z gildy Clio 
prof. Pawła Machcewicza.. Jego rozmowie z Adamem 
Leszczyńskim (Gazeta Wyborcza z 29.03.2012) redak-
cja nadała tytuł „Pamięć historyczna bez polityków”. 
Brzmiało to dobrze. 
 „Historia powinna służyć wprowadzeniu do 
przestrzeni publicznej wartości, które są fundamen-
tem życia zbiorowego. Państwo powinno to robić nie 
»zarządzając przeszłością«, ale powołując instytucje, 
które są ważne dla życia publicznego. Powołano IPN 
(...) Politycy powinni jednak pozostawić historykom 
autonomię a nie instrumentalizować historii do bieżą-
cych celów politycznych”.  No proszę. ”bez polityków” 
oznacza „poprzez mianowańców”.  
 Profesorowi Machcewiczowi chodzi o  „głęb-
szy historyczny oddech”. I po to – jak czytamy dalej 
– należ nabrać powietrze w płuca, aby wiedzieć, że „nie 
ma też zgody na włączenie GL i AL do polskiej tradycji 
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narodowej”. Nie odmawiając niektórym ludziom w le-
wicowej partyzantce motywacji patriotycznej uważa 
jednak, że „była to organizacja stworzona przez Stali-
na, która walczyła z państwem polskim”. I dalej: „Każ-
da dyskusja na temat zaangażowania w PZPR powinna 
się zacząć od przypominania, że PRL była państwem 
na początku totalitarnym, potem autorytarnym, a cały 
czas niesuwerennym”. I jakkolwiek jako człowiek lewi-
cy nie odczuwam potrzeby polemizowania z  tą „me-
todologiczno-politologiczną” charakterystyką  Polski 
lat 1944-1989, to jednak sądzę, że jego twierdzenie, iż 
„mimo wszystko (!) nie jest to tradycja, na której moż-
na budować system wartości współczesnego państwa” 
-zasługiwałoby na dyskusję. I to w zupełnie innym sty-
lu, niż dotychczas.  

V

 Nie bardzo wiadomo, czy zdaniem głównego 
doradcy premiera postulat nie wtrącania się dotyczy 
także przedstawicielstwa suwerennego narodu czyli 
Sejmu. Nasz parlament aliści słynie ze swoistej twór-
czości historycznej. Zrobiłem kwerendę uchwał Wyso-
kiej Izby w tych sprawach ze wszystkich kadencji. Po-
uczająca to lektura. W Sejmie I kadencji (1991-1993) na 
135 uchwał były zaledwie dwie historyczne (500-lecie 
polskiego parlamentaryzmu i protektorat nad kopcem 
Józefa Piłsudskiego), w II kadencji (1993-1997) na 297 
uchwał zanotowałem jedenaście (w tym 50-lecie bitwy 
pod Monte Casino, 75-lecie bitwy warszawskiej, rocz-
nicy generała Maczka, 60-lecie deportacji do Kazach-
stanu), w III kadencji (1997-2001) proporcje wynosiły 
190:21 (w  tym, rola 11 listopada, uczczenie dorobku 
Romana Dmowskiego, 1000-lecie Zjazdu Gnieźnień-
skiego, 100-lecie strajku Dzieci Wrzesińskich, 25-lecie 
wydarzeń w  Ursusie i  Radomiu, 60-lecie wyjście Ar-
mii Andersa z ZSRR), podczas IV kadencji (do 2005) 
przyjęto wśród 265 uchwał kilkanaście historycz-
nych (uczczenie pamięci  księdza Jerzego Popiełuszki, 
ogłoszenie 13 grudnia Dniem Pamięci Ofiar, 60-lecie 
zbrodni wołyńskiej, 50-lecie rozstrzelania generała 
Fieldorfa-Nila), w V kadencji (2005-2007) gdy marszał-
kiem był historyk Marek Jurek na 201 uchwał niemal 
jedna piąta z nich oceniała wydarzenia i postacie hi-
storyczne (w tym stan wojenny, Poznański Czerwiec, 
fałszowanie wyborów 1947,  wydarzenia grudnia 1970, 
rocznice związane z  generałami Bór-Komorowskim, 
Kazimierzem Sosnkowskim,  uczczenie pamięci Łu-
paszki, upamiętnienie ofiar głodu na Ukrainie, roczni-
ca pierwszej audycji RWE).  VI wreszcie kadencja (do 
2011) była z ponad 30 uchwałami nie mniej owocna. 

Godzi się podkreślić, ze rocznica mordu katyńskiego, 
Powstania Warszawskiego, Gdańskiego Sierpnia, Bi-
twy Warszawskiej oraz daty związane z postacią Józefa 
Piłsudskiego stanowiły treść uchwał wszystkich sej-
mów. 
 Były też poświęcone historii ustawy. Jedna 
z najważniejszych z 3 lutego 2011 dotyczyła ustanowie-
nia głosami 406 posłów spośród 417 obecnych 1 mar-
ca państwowym świętem - Dniem Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. Choć rządziła koalicja przeciwna PiS-ow-
skiej narracji historycznej reprezentowanej przez IPN 
wyszło na to, że „żołnierze Drugiej Konspiracji” byli 
prawdziwymi patriotami, którzy „powstańczym zry-
wem” chcieli odzyskać Polskę zaś pozostali kolaboro-
wali. Tchórzliwi posłowie z SLD także za tym głosowa-
li. A uczynili to w czasie, gdy na rynku wydawniczym 
funkcjonowała już wydana przez Ośrodek KARTA 
książka Stefana Dąmbskiego „Egzekutor”. 

VI

 Jako pointę tego szkicu zacytuję fragment 
z wypowiedzi teoretyka historii, poznańskiej uczonej 
prof. Ewy Domańskiej: „Współczesna teoria podkre-
śla wielostronność historii i wielość interpretacji. Nie 
ma jednej »prawdziwej wizji« wydarzeń. Kiedy chce 
pan jednej historii, której mieliby przytakiwać wszy-
scy historycy, to jak wiemy – z  historii –prosta stąd 
droga do totalitarnej wizji przeszłości (…) Wiedza hi-
storyczna nie jest wiedzą, która jednoznacznie mówi 
»to jest prawda a to fałsz«. Kiedy historia przedstawia 
biało-czarny obraz rzeczywistości, gdzie z jednej stro-
ny jest dobro, z drugiej zaś zło, to prostu mitologizuje 
przeszłość. Więcej -  często staje się mitem, albo jakby 
powiedział francuski filozof Michel Foucault – dyskur-
sem władzy…” 
 W  swej pracy „Teoria wiedzy o  przeszłości 
na tle współczesnej humanistyki” (Poznań 2010) Ewa 
Domańska, która uważa, że i historycy nie mogą pre-
tendować do tego, by być właścicielami historii, otwie-
ra całkiem nową perspektywę patrzenia na minione 
czasy. Nie rezygnując bynajmniej z dociekania faktów 
podkreśla, że liczyć się musi w pracy dziejopisa god-
ność ludzka i szacunek do drugiego człowieka. 
W taki jednak sposób poryw serca i szlachetność umy-
słu zaciągną nas w nowe wertepy… 

Julian Bartosz – doktor nauk historycznych, dzienni-
karz, w dorobku ma 25 książek głównie z zakresu histo-
rii Niemiec i stosunków polsko-niemieckich.
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Polacy nie czytają książek! - zawołali pewnego razu 
publicyści i politycy. Oczywiście, hańba i wstyd! Być 
może, ale - dlaczego nie czytają? Po odkryciu, że nie 
czytają, znana publicystka Janina Paradowska wo-
łała w  radiu: – Proszę Państwa, głupiejemy! Proszę 
Państwa, głupiejemy! (17.02) Być może, ale dlaczego? 
Z perspektywy najmitów świat widać jednak inaczej, 
niż widzą go oczytani redaktorzy i ekonomiści, któ-
rzy rządzą i doradzają rządom i przedsiębiorstwom. 
Fakt jednak jest faktem, nieczytający tracą wskutek 
nieoczytania wprawę w wypowiadaniu swoich sądów 
albo wypowiadają je niezbornie, czasem przy użyciu 
płonących opon i blokowaniu posłom wyjść z Sejmu 
– oczywiście niezgodnie z  prawem, wskutek czego 
godzą – zdaniem prezydenta Bronisława Komorow-
skiego I14.05.2012) - w bijące serce polskiej demokra-
cji – sic!
 Podzielam, oczywiście, niepokój z  powodu 
malejącego czytelnictwa książek, ale z całkiem innych 
powodów. Zauważam oto bowiem, że utytułowani 
mentorzy (naukowi i polityczni oraz publicystyczni), 
pomimo oczytania, grzeszą arbitralnym niedostat-
kiem wiedzy o  życiu cudzym, ale wypowiadają się 
o nim płynnie i wartko. Jako bowiem specjaliści wie-
dzą zdumiewająco wiele o swojej specjalności, ale nie 
za wiele o  tej części społeczeństwa, która pozostaje 
bez pracy, marnie zarabia, a pracując, występuje jako 
produktywna siła wytwarzania i usług. Oto znawcy 
ekonomii i rynku pieniądza, udzielając poparcia ini-
cjatywie przesunięcia praw emerytalnych, zaprezen-
towali takie rozumowanie (na początku roku 2012): 
- Przyszłe emerytury mogą być wyższe, ponieważ je-
steśmy zdrowsi, jako zdrowsi zaś żyjemy dłużej, wo-
bec czego możemy pracować dłużej i odkładać więcej 
pieniędzy na szczęśliwą starość. W tym – by tak rzec 
– duchu wypowiadali się tak renomowani ekonomi-
ści, jak obecny i były prezes Narodowego Banku Pol-
skiego prof. dr hab. Marek Belka (14.01 w TVN – 24.) 
i prof. dr hab. Leszek Balcerowicz (w Gazecie Wybor-
czej z 19-20. 02. br.).  Z ich rozumowania wynikało, 
że Grecy, Hiszpanie, Portugalczycy i  Francuzi, de-
monstrując sprzeciw względem reformy emerytalnej, 
zachowali się jak nierozumni amatorzy nauk ekono-
micznych i demograficznych, nie dali bowiem wiary, 
że naprawdę pożyją dłużej niż ich matki i ojcowie.
 Co prawda Polacy nie od razu wyszli na ulice, 

jak Hiszpanie i Francuzi, ale przecież rozszemrali się 
jak oni. Tymczasem nasi oczytani animatorzy polity-
ki ekonomicznej pozostawali przy swoim. Czy z tego 
jednak wynika, że oczytani okazali się mądrzejsi, 
a  nieoczytani zbłądzeni, zwłaszcza demonstrując 
przed Sejmem?

Logika specjalistów i najmitów

 Niewątpliwie specjaliści wiedzą dużo, najmi-
ci nie wiedzą, ale czują, że racje są po ich stronie. Opi-
nie o reformie emerytalnej mogą być tego rozdźwięku 
kliniczną ilustracją. Profesjonalni specjaliści po pro-
stu założyli, że rzeczywistość dłużej żyjących będzie 
za 30 lat podobna do obecnej. Zmieni się jedynie sy-
tuacja demograficzna, będzie nas mniej, zabraknie 
wtedy młodej siły roboczej, która dotąd zarabiała na 
emerytury ojców i matek, jak ojcowie i matki wcze-
śniej na ich edukację. Słowem przyjęli, że za kilka-
dziesiąt lat nie zajdą żadne istotne zmiany w technice 
i  technologii, które zwiększyłyby produkcyjną siłę 
pracy. Słowem pracownicy nie będą wyręczani przez 
roboty albo automaty, które zwiększą bezrobocie tak 
dalece, że odkładanie składek na przeżycie starości 
okaże się utopią.
  Przy okazji przeoczyli i  to, że najmici będą 
szybciej niż oni okaleczeni fizycznie i  psychicz-
nie oraz umysłowo, ponieważ są zmuszeni zarabiać 
jako roboty, półautomaty albo nawet bio-automaty. 
I przeoczyli jeszcze, że ludzie zrobotyzowani zostają 
obciążeni rosnącą niezdolnością przystosowania do 
zmiennych wymagań pracy i życia. Co więcej – często 
nie zdążą wpisać swej obecności na listę długowiecz-
nych emerytów, jako schorowani i  mało zdolni do 
wydajnej roboty. Długowieczność bowiem nie idzie 
wcale w parze z lepszym zdrowiem, tylko z gorszym, 
z większą chorowitością, a to dzięki medycynie, która 
od narodzin po zgon specjalizuje się w leczeniu cho-
rych, w  żadnym razie w  rozwijaniu zdrowia, które 
samo potrafiłoby radzić sobie z chorobami.
Pragmatykom i  specjalistom takie przeoczenia zda-
rzają się często a  może i  notorycznie. Wspomniany 
profesor Balcerowicz napiętnował przyrost zwolnień 
z pracy z powodu chorób. Domagał się przeto obniże-
nia wypłat „chorobowego”, bo założył, że z powodu 
długowieczności ludzie są zdrowsi. I mylił się setnie, 

CO POlITyCy wyPrAwIAją Z lUdZkIM CZAseM?

S. L. Kubiak
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de facto bowiem nie są zdrowsi - częściej chorują i nie 
wytrzymują trudów pracy, ale także upokorzenia pra-
cą. Wszak, żeby przeżyć, muszą sprzedawać swą zdol-
ność do pracy, jako towar. Zakupieni do ciężkiej ro-
boty (na przykład w budownictwie, okrętownictwie, 
górnictwie, w  drogownictwie, wodociągach, kana-
lizacji) w  przyśpieszonym tempie zużywają zdrowie 
fizyczne, a i psychiczne i umysłowe.  Żeby choć dało 
się zarobić, jak poturbowanemu mistrzowi kierowni-
cy Robertowi Kubicy, to może zgodziliby się i na takie 
wyścigowe ryzykowanie sobą.
 Mamy tedy – jak z tego zdaje się wynikać – 
zjawiska oddalania się od siebie nie tylko biegunów 
zamożności - bogactwa i biedy - ale także warunków 
i  wymagań pracy. Tym samym - oddalanie się od 
siebie elit mądrzejszych i  ich antypodów (pomijam 
liczne i subtelne gradacje). Niestety, oddalanie się od 
siebie: wiedzy wyższej i pospolitej nie sprzyja poro-
zumieniom. Oczywiście nieoczytanym, ale zarobio-
nym jak konie w kieratach - coraz trudniej zrozumieć 
elity. I  życie ogłupiałe przez zrobotyzowanie może 
mieć usprawiedliwione obawy i  lęki, że już nie do-
czeka uwolnienia od pracy zniewalającej umysły i du-
sze. Przeto całkiem słusznie ludzie często nie cierpią 
swej pracy zawodowej, w  odróżnieniu od menedże-
rów i profesorów, dla których praca staje się twórczą 
przygodą. Wiesława Szymborska z okazji otrzymania 
orderu Orła Białego dziwiła się sprawiedliwie, że …
robi to, co lubi i jeszcze dostaję za to ordery.
 Najmici niestety wykonują pracę, która ich 
degraduje, wciska w  mechaniczną jednostajność, 
przerabia na automaty, przyśpiesza zatratę zdrowia 
fizycznego i  okalecza psychicznie. Jeśli po 40-50 la-
tach pracy doczekają emerytury, to jako ludzie zmi-
zerowani, jeśli nie upadli. Jakoż tego jednak eksper-
ci w dyskusji o reformie emerytalnej nie zauważają. 
Tymczasem spór toczy się o przyszłość właśnie prze-
granych przez pracę najmitów, którzy poddani są 
nieprzerwanemu kaleczeniu, chociażby przy prze-
rzucaniu (skanowaniu przy kasie supersamów) około 
1500 produktów dziennie. A ile lat tak można? Albo 
muszą, jak koledzy ochroniarze, bez przerwy kłaniać 
się nabywcom i  powtarzać złotą formułę nowożyt-
nej uprzejmości: Dziękujemy, zapraszamy ponow-
nie. Dziękujemy, zapraszamy ponownie. Jeszcze się 
uśmiechać?
 Wybitny nasz matematyk Hugo Steinhaus 
już dawno to zauważył: „Co za komplikacja, co za cu-
downa przemyślność i perfekcja serca, płuc, mózgu, 
żołądka, nerek, trzustki, wątroby, układu krwiono-
śnego, oczu, uszu, nozdrzy (…) żeby od rana do wie-

czora sortować gwoździe i produkować drut”. Wsze-
lako nowoczesne zrobotyzowanie i automatyzowanie 
życie jest właściwością pracy nie tylko przemysłowej, 
ale i  usługowej, w  masowej skali. I  oznacza trudne 
do przecenienia ograniczenie zachowań obywatel-
skich i  demokratycznych. David Riesma (w  Samot-
nym tłumie), gdy to zauważył, stwierdził, że wolni 
ludzie w wieku XX stają się zewnątrzsterowni. Sami 
już bowiem nie mogą wiedzieć, co z sobą robić. Inni 
to uprzedmiotowienie nazwali elegancko - orientacją 
radarową.

Autystyczne ograniczenia?

 I oto okazuje się, że oczytani menedżerowie, 
ekonomiści i politycy, wybitni na swoim polu gry, też 
nie zauważają myśli i uczuć najmitów, chyba że naj-
mici je zamanifestują. Dopóki nie okrążą sejmu i nie 
zablokują posłom drogi do domu, oczywiście, nie-
zgodnie z prawem, ale w zgodzie z ich losem – zdają 
się nie istnieć. Co gorsze - ten ekspercki autyzm oka-
zuje się infekcyjny, światowy, dotknął także to słynne 
USA, które ma najlepsze na świecie uniwersytety, ale 
też wyjątkowo niedouczone społeczeństwo. Nawet 
Zbigniew Brzeziński rozprawiał o  tym zróżnicowa-
niu z pewnym – jak mi się wydało – patriotycznym 
wstydem (w TVN (19 maja 2012).
 Niestety, rozkwit specjalizacji ma to do sie-
bie, że właśnie dotkliwie zawęża społeczne horyzonty 
specjalistów, menedżerów i przedsiębiorców, a także 
polityków. Ale zawęża również horyzonty szerego-
wych obywateli. Oto zawodów (urzędowo potwier-
dzonych) jest w Polsce kilka tysięcy, a każdy ze spe-
cjalistycznymi rozgałęzieniami. W  1973 roku nad 
halą montażową fabryki samochodów w  Warszawie 
wisiał transparent: Młodzież siłą napędową polskie-
go fiata. Teraz widzę jego coraz groźniejsze odmiany 
także na poziomie najwyżej wykształconych. Projekt 
przewiduje, że trzeba lekarzom specjalistom wykonać 
350 zabiegów koronografii albo kolonoskopii, żeby 
uzyskać uprawnienie do stałej pracy specjalistycznej 
na kardiologicznym lub gastrologicznym taśmociągu.
 I śmiesznie jest i straszenie, wszyscy bowiem 
coraz mniej rozumiemy siebie i innych. Szpitale sprzą-
tają dziś specjaliści wyposażeni w mopy, cały arsenał 
narzędzi mechanicznych i  środków chemicznych na 
wózkach. Sprzątacze w  supersamach bywają przez 
osiem godzin operatorami samojezdnego sprzętu 
czyszczącego. Nobilitacji doczekali tak zwani akwi-
zytorzy, którzy otrzymali tytuły - agentów sprzedaży 
bezpośredniej. Czy od tej jednostajnie mechanicznej 
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i  przymusowej pracy mądrzeją, czy – za przepro-
szeniem - głupieją? Nawet nauczyciele przestają być 
pracownikami koncepcyjnymi, mają teraz przystoso-
wać się do 8 godzinnego  dnia pracy z uczniami i do 
kształcenia nowych zastępów roboli, trzeba tedy po-
zbawić ich godzin pracy na namysł i samokształcenie.
 Dzieje się coś coraz bardziej dramatyczne-
go, a może tragicznego. Przedsiębiorcy się nierzadko 
wprost denerwują, że szukali do pracy specjalistów 
fizycznych lub umysłowych, a tymczasem przyszli lu-
dzie. Co im po ludziach? W kombinatach mięsnych 
nie ludzi potrzebuję,  tylko nadziewaczy (wędlin), 
opróźniaczy (jamy brzusznej), wypruwaczy żył i tym 
podobnie. Niektórzy strzelają tam wydajnie do bydląt 
albo podcinają im żyły. Dzień za dniem, rok za ro-
kiem, do emerytury do 67 roku życia? Specjalista od 
wydajnego uboju w S. przyłożył (w 2009 roku) pisto-
let do głowy kolegi dla żartu (żeby zabawnie wypaść 
na zdjęciu?), wszakże palec wdrożony do pistoletowej 
roboty nie znał się na żartach i bezwiednie nacisnął 
spust.
 No to trudno teraz nie zapytać, czy ten „za-
bójca” sam jest winny? Czy dramat był skutkiem jego 
nieoczytania, niewiedzy, głupoty, czy też skutkiem 
nowoczesnej robotyzacji i  automatyzacji człowieka, 
jako posiadacza siły roboczej wycenianej akordo-
wo? Czyż bowiem taka praca właśnie, nie prowadzi 
do społecznej apatii, nieobecności w  życiu obywa-
telskim, a potem do palącej ochoty sprzeciwiania się 
wszystkiemu. W moim pobliskim parku młodzi ro-
botnicy odreagowują się jako wandale – co ciekawe 
- przeważnie z  piątku na sobotę. A  gdy mają lepsze 
okazje, to chodzą w  kordonach policji na stadiony, 
które dymią jak wulkany. Co w nich nagromadziło się 
takiego, że tak gore i kipi? Wytrąceni z mechaniczne-
go rytmu pracy – jak mają wiedzieć, jak żyć w czasie 
wolnym.  Czy przeto nie pora pytać, bez frazeologii, 
o społeczny, humanistyczny cel, sens i kształt naszej 
pracy i obywatelski sens modernizacji polskiego kapi-
talizmu? Co bowiem za pożytek z postępu mają nasze 

dusze, nasze umysły i osobowości?  Igrzyska?
 Buszmeni z  pustyni Kalahari do niedawna 
dobrze spali, mieli dużo czasu wolnego, a do zdobycia 
pożywienia wystarczyło im od 12 do 19 godzin pracy 
tygodniowo - pisał badacz Jared Diamond (Ewolucja 
i przyszłość zwierzęcia zwanego człowiekiem). Ale te-
raz mają się unowocześnić, w tym celu oddać swoja 
ziemię korporacjom, ponieważ błysnęła diamentami. 
I nie wiadomo, co teraz robić z  tymi prymitywami, 
bo nie chcą mieć mercedesów w zamian za swoje Ka-
lahari. I wcale nie chcą demokracji? W tym samym 
tygodniu, polscy robole muszą pokornie i ciężko pra-
cować 50 godzin w tygodniu, na dwie lub trzy zmia-
ny, a  jak trzeba to w godzinach nadliczbowych. Czy 
przeto modernizacja techniczna i technologiczna ma 
służyć ich wyzwoleniu, czy przerabianiu na mierzwę 
postępu? Czy nie tchnie jakąś kpiną czczenie piłkar-
skiego Euro wedle nowego, 11 przekazania: Radujmy 
się!
 Oto czołowy – by tak rzec - „monetarysta” 
Beniamin Franklin (wynalazca piorunochronu) na 
początku XVIII wieku zapowiedział nową epokę eko-
nomiczną pod hasłem Czas to pieniądz. Co więcej - 
ostrzegł, że pusty worek nie będzie stać prosto? No 
i dobrze, czy jednak po dwustu latach od tych ideolo-
gicznych i idiotycznych wersetów nie warto by w sej-
mie, sercu polskiej demokracji, zapytać: czy  życie 
nowoczesne musi być wciąż wyznaczane przez Fran-
klinowski paradygmat workowania ludzkiego czasu 
i  życia? Czy też nowoczesna i  nowożytna ekonomia 
i polityka lepiej by postąpiła, gdyby uznała czas życia, 
jako ludzką miarę przemijania, historię naszych do-
znań, wzruszeń i zarazem spełnianej wzajemności...

Stanisław L. Kubiak - emerytowany publicysta, były 
prezes gdańskiego Forum Zdrowia QUO VADIS – gru-
py profesorów Akademii Medycznej i  Akademii Wy-
chowania Fizycznego. Wykładał na AWF i S socjologię 
zdrowego życia w gospodarce rynkowej.
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Jednym z  najbardziej znanych i  kontrowersyjnych 
problemów z  pogranicza geografii i  innych nauk, 
zarówno społecznych jak i przyrodniczych, jest pro-
blem determinizmu geograficznego, dotyczący zakre-
su wpływu środowiska geograficznego na człowieka. 
Współcześnie problem ten bywa traktowany jako 
nieaktualny, jednoznacznie rozwiązany, nie mający 
w  nauce poważniejszego znaczenia. A  jednak pyta-
nia o  naturę związków człowieka i  społeczeństwa 
z  przestrzenią i  środowiskiem geograficznym stale 
powracają, a  nawet stają się współcześnie bardziej 
aktualne niż kiedykolwiek. Wiele problemów nauko-
wych, które z pozoru wydają się nieaktualne, często 
powraca, czasem pod zmienioną postacią. Raz porzu-
cone pytania pojawiają się na nowo w nieco zmienio-
nych wersjach, niekiedy w takim kontekście, w jakim 
jeszcze do niedawna trudno się było ich spodziewać. 
W  związku z  tym teza o  nieaktualności determini-
zmu geograficznego jest co najmniej kontrowersyjna.
 Problem determinizmu geograficznego wy-
kroczył poza nauki szczegółowe i  stał się jednym 
z  problemów teoretycznych dziedziny wiedzy, którą 
można określić mianem filozofii geografii, zwanej 
czasami geozofią. Geografia nigdy nie należała do 
nauk, których osiągnięcia miały znaczące konsekwen-
cje filozoficzne. Takimi naukami były fizyka, mate-
matyka, biologia, językoznawstwo, historia, psycho-
logia, ekonomia. Były okresy, w których jedna z nauk 
szczegółowych w  sposób szczególny manifestowała 
swoją obecność w  refleksji filozoficznej. Okresy ta-
kie następowały często po wielkich odkryciach na-
ukowych. Fizyka klasyczna u progu ery nowożytnej, 
teoria ewolucji w drugiej połowie XIX wieku, rewo-
lucyjne odkrycia w fizyce w pierwszym ćwierćwieczu 
XX wieku, teorie lingwistyczne w drugiej połowie XX 
wieku, odbiły się szerokim echem w filozofii. Geogra-
fia nigdy takich osiągnięć nie miała, w  przeciwień-
stwie na przykład do częściowo zdezaktualizowanych 
już koncepcji geologicznych, które w pierwszej poło-
wie XIX wieku wywierały duży wpływ na rodzącą się 
teorię ewolucji opartą o zasadę doboru naturalnego.
 Jeżeli poszukać problemu, który nabrał zna-
czenia ogólnoteoretycznego, wykraczającego poza 
samą geografię, to był nim właśnie determinizm 
geograficzny. Włączając antyczne antycypacje, spór 
o charakter determinizmu geograficznego w różnych 

wersjach, z  różnymi zabarwieniami ideologicznymi, 
w  różnych konfiguracjach na pograniczu geografii, 
socjologii, historii, biologii i  innych nauk, toczył się 
prawie przez dwa i pół tysiąca lat. 
 W  starożytności poglądy o  wpływie śro-
dowiska geograficznego na człowieka znajdujemy 
u klasyków historiografii greckiej, w Dziejach Hero-
dota i Wojnie peloponeskiej Tukidydesa, jak również 
u Strabona, który jako jeden z pierwszych wysunął, 
rozpowszechniony później pogląd, o wpływie klima-
tu na psychiczne predyspozycje ras ludzkich. Ojciec 
medycyny Hipokrates uważał, że klimat i rzeźba te-
renu mają wpływ na budowę ciała i  ludzką psychi-
kę. Twierdził, że ludzkie właściwości fizyczne i  psy-
chiczne zdeterminowane są klimatycznie. Zdaniem 
Arystotelesa, ludzie zamieszkujący obszary zimne 
są z wyglądu i usposobienia dzicy, a zarazem odważ-
ni. Z kolei mieszkańcy obszarów gorących są lękliwi 
i tchórzliwi. Jednak starożytność znała jedynie anty-
cypacje determinizmu geograficznego. Poglądy tego 
typu ograniczały się do pojedynczych spostrzeżeń, 
nie stworzono jednak w  tym zakresie rozwiniętej 
doktryny1.
 W  średniowieczu nastąpił upadek geogra-
fii, czego przejawem było zawężenie horyzontu geo-
graficznego do Europy i  infantylizacja wyobrażeń 
o  kształcie Ziemi i  rozmieszczeniu lądów. Determi-
nizm geograficzny upadł wraz z innymi naukowymi 
próbami wyjaśnienia życia społecznego obecnymi 
w nauce starożytnej. Jednak poza kręgiem cywiliza-
cji chrześcijańskiej rozwijał się w  świecie arabskim. 
W  późnym średniowieczu w  północnej Afryce po-
jawił się jeden z  najwybitniejszych przedstawicieli 
determinizmu geograficznego, Ibn Chaldun (1332-
1406), uważany przez L. Gumplowicza za jednego 
z najważniejszych przednowożytnych antenatów na-
uki o społeczeństwie2.
 Czasy nowożytne, to odrodzenie się deter-
minizmu geograficznego. Najwybitniejszym jego 
przedstawicielem w  czasach Oświecenia był autor 
dzieła z  zakresu filozofii polityki O  duchu praw, 
Monteskiusz (1689-1755). Według francuskiego filo-

1 Isaczenko A.G., 1975: Rozwój myśli geograficznej. Warszawa: 
PWN.
2 Bielawski J., 2000: Ibn Chaldun. Warszawa: Wiedza 
Powszechna.
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zofa formy ustrojowe państw wynikają z panującego 
w nich i mającego przyczyny naturalne „ducha praw“, 
który wpływa na kształtowanie norm prawnych. Cała 
trzecia część O  duchu praw, poświęcona jest wpły-
wowi środowiska naturalnego na ustrój polityczny, 
społeczeństwo i gospodarkę. Zdaniem Monteskiusza 
ludy żyjące w gorących krajach są lękliwe, w zimnych 
odważne: „Moskala, żeby coś uczuł trzeba obedrzeć 
ze skóry”3. Również skłonność do picia alkoholu jest 
zdaniem francuskiego filozofa uzależniona od klima-
tu: „Idźcie od równika ku naszemu biegunowi, uj-
rzycie jak pijaństwo wzrasta ze stopniem szerokości. 
Idźcie od tegoż samego równika ku przeciwnemu bie-
gunowi, ujrzycie, jak pijaństwo posuwa się ku połu-
dniowi tak, jak z tej strony posuwało się ku północy”4. 
Islam zabrania picia alkoholu, bo jest religią krajów 
ciepłych, w krajach zimnych nigdy by się nie rozwi-
nął. Tak więc, zdaniem Monteskiusza, skłonność do 
nadużywania alkoholu ma charakter strefowy.
 W  pierwszej połowie XIX wieku najwybit-
niejszym przedstawicielem swoiście rozumianego 
determinizmu geograficznego był niemiecki filozof 
G.W.F. Hegel (1770-1831), który w Wykładach z filo-
zofii dziejów pisał o geograficznym podłożu dziejów 
powszechnych. Dla Hegla dzieje powszechne nie są 
zbiorem przypadkowych wydarzeń, lecz posiadają 
sens i  są ukierunkowane, są „(…) przedstawieniem 
Ducha w jego sposobie wypracowania w sobie świa-
domości tego, czym jest sam w sobie“5. Historia po-
wszechna to proces uświadomienia wolności, ale po-
nieważ wolność realizuje się poprzez państwo, jest nią 
historia państw, która biegnie od wschodnich despo-
cji, poprzez antyczne państwa basenu Morza Śród-
ziemnego, aż po chrześcijańskie państwa europejskie: 
„ludy Wschodu wiedziały tylko, iż jeden człowiek jest 
wolny, świat Grecji i  Rzymu, że niektórzy ludzie są 
wolni, my natomiast wiemy, iż wolni są wszyscy ludzie 
sami w sobie, to znaczy, że wolny jest człowiek jako 
człowiek”6. Hegel przywiązuje tym samym wagę do 
w swoisty sposób przejawiającego się uniwersalnego 
ładu przestrzennego. Przykładem takiego stanowiska 
jest przypisywanie pewnym kontynentom określonej, 
często absolutyzowanej, roli historycznej: „Azja jest 
wśród części świata w  ogóle Wschodem; wprawdzie 
dla Ameryki jest ona zachodem, ale podobnie jak Eu-

3 Montesquieu Ch.L., 1997: O duchu praw. Kęty: Antyk, s 199.
4 Montesquieu, j.w., s. 203.
5 Hegel G.W.F., 1958: Wykłady z filozofii dziejów, t. 1. 
Warszawa: PWN, s. 27.
6 Hegel, j.w., s. 27-28.

ropa stanowi w  ogóle ośrodek i  kres Starego Świata 
i jest absolutnym Zachodem, tak Azja jest absolutnym 
Wschodem”7.
 W  zawiłej konstrukcji historiozoficznej He-
gla jest więc również miejsce dla geografii. Hegel 
pisze: „Nie chodzi tu wcale o poznanie obszaru geo-
graficznego jako zewnętrznej siedziby narodu, który 
jest dzieckiem danego terytorium. Charakter ten to 
właśnie forma i  sposób występowania narodów na 
arenie dziejowej oraz miejsce i  stanowisko, jakie na 
niej zajmują. Znaczenia przyrody nie należy przece-
niać, ani nie doceniać. Łagodne niebo jońskie z pew-
nością mocno się przyczyniło do wdzięków Homero-
wych poematów, nie może ono wszakże samo przez 
się stwarzać Homerów. I nie zawsze ich stwarza. Pod 
jarzmem tureckim nie rodzili się w  Grecji pieśnia-
rze. (…) Przede wszystkim należy tu powiedzieć coś 
o tych warunkach naturalnych, które są raz na zawsze 
wyłączone z  rozwoju dziejowego: siedzibą narodów 
historycznych nie może być ani strefa zimna, ani go-
rąca”8.
 Hegel przedstawia się jako umiarkowany de-
terminista geograficzny, jak gdyby antycypujący póź-
niejszy posybilizm. Zdaje się nie rozumieć, że między 
tworzeniem pieśni a łagodnością greckiego nieba nie 
ma żadnych istotnych związków, nawet tak luźnych, 
o jakich pisze. Słusznie natomiast zauważa, że pewne 
obszary o ekstremalnych warunkach naturalnych są 
wyłączone z intensywnego rozwoju cywilizacyjnego, 
choć można mieć zastrzeżenie odnośnie heglowskie-
go stwierdzenia, że dzieje się tak „raz na zawsze“. Po-
dobne stanowisko odnośnie wpływu ekstremalnych 
warunków klimatycznych na rozwój cywilizacji zaj-
muje współczesny historyk gospodarki D. Landes. 
Wokół równika skupione są jedynie kraje słabo roz-
winięte, co wynika z warunków klimatycznych i bio-
geograficznych9.
 Okres klasyczny determinizmu geograficzne-
go rozpoczął się około połowy XIX wieku i trwał do 
początku XX wieku. Był to czas tworzenia się socjo-
logii jako dyscypliny akademickiej, a  w  historii po-
wszechnej okres kolonizacji Afryki i Azji i ekspansji 
cywilizacji europejskiej na inne kontynenty. Około 
roku 1900 ludność Europy stanowiła prawie czwartą 
część ludności Ziemi, i był to okres jej największego 
procentowego udziału w historii. Na przełomie XIX 

7 Hegel, j.w., s. 149.
8 Hegel, j.w., s. 120.
9 Landes D.S., 2005: Bogactwo i nędza narodów: dlaczego jedni 
są tak bogaci, a inni tak ubodzy. Warszawa: Muza, s. 23-24.
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i XX wieku determinizm geograficzny był dominują-
cym kierunkiem w filozofii geografii i zbiegł się z po-
wstaniem nowoczesnej geopolityki. Okres ten moż-
na więc nazwać klasycznym okresem determinizmu 
geograficznego.
 Duży wpływ na rozwój stanowiska determi-
nizmu geograficznego miało powstanie teorii ewolu-
cji na bazie doboru naturalnego, której twórcami byli 
K. Darwin (1809-1882) i  twórca nowoczesnej bioge-
ografii A.R. Wallace (1823-1913). W Niemczech teoria 
ewolucji znalazła uznanie między innymi za sprawą 
prac E. Haeckla (1834-1919). Haeckel podkreślał rolę 
środowiska naturalnego w  ewolucji biologicznej, co 
wpłynęło na rozwój determinizmu geograficznego 
w Niemczech10. Deterministami geograficznymi byli 
również pozytywistycznie nastawieni dziewiętnasto-
wieczni historycy, angielski H.T. Buckle i francuski H. 
Taine. Buckle odrzucał dotychczasową historiografię 
opierającą się na opisie działalności monarchów i po-
lityków, wierze w  moc sprawczą opatrzności, przy-
padkowość historyczną i  wolną wolę działających 
jednostek. Według Buckle’a o rozwoju społeczeństw 
decyduje triada klimat-gleby-żywność. Warunki na-
turalne, zwłaszcza klimatyczne i glebowe, które uła-
twiają produkowanie żywności sprzyjają rozwojowi 
gospodarczemu11.  
 W  myśli niemieckiej klasykiem determini-
zmu geograficznego i rodzącej się geopolityki był an-
tropogeograf i  etnograf F. Ratzel (1844-1904), autor 
takich prac jak Anthropogeographie - Die geographi-
sche Verbreitung des Menschen (1882-1891), Völker-
kunde (1901), Die Erde und das Leben (1902). Ratzel 
był zwolennikiem teorii zakładającej wpływ środowi-
ska na kolejne etapy rozwoju ludzkości od zasiedlania 
Ziemi aż po powstanie państw12. Poglądy determini-
styczne w geografii do skrajności doprowadził ame-
rykański geograf E. Huntington (1876-1947), autor 
The Pulse of Asia (1907) i  Civilization and Climate 
(1915). Prace Huntingtona dotyczyły głównie relacji 
między zmianami klimatycznymi a rozwojem cywi-
lizacji. Huntington tłumaczył upadek wielu cywili-
zacji, zwłaszcza starożytnych cywilizacji na Bliskim 
Wschodzie, zmianami klimatu13. Wiele z jego, często 

10 Haeckel E., 1905: Zarys filozofji monistycznej. Warszawa: 
Bibljoteka Naukowa. Lwów: Księgarnia Narodowa.
11 Buckle H.T., 1873: Historja cywilizacji w Anglji. t.1,2. 
Warszawa: Gebethner i Wolff.
12 Babicz J., 1962: Nauka o ludach Fryderyka Ratzla. Wrocław: 
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.
13 Huntington E., 1915: Civilization and climate. New Haven: 
Yale University Press.

mylnych, interpretacji zjawisk i procesów historycz-
nych przejął angielski filozof cywilizacji A. Toynbee, 
autor „Studium historii“. 
 Odchodzenie od radykalnej wersji determi-
nizmu geograficznego wiązało się z  rozpowszech-
nieniem posybilizmu. Posybilizm, w  zależności od 
punktu widzenia, był traktowany bądź jako łagod-
niejsza wersja determinizmu geograficznego, bądź 
jako pogląd mu przeciwstawny. O  ile determinizm 
geograficzny głosił, że środowisko geograficzne de-
terminuje człowieka i  społeczeństwo, o  tyle posybi-
lizm twierdził, że środowisko geograficzne oferuje 
człowiekowi możliwości (francuskie: possibilités), 
które człowiek może wybrać lub odrzucić. Tak rozu-
miany posybilizm jest banałem, w  przeciwieństwie 
do kontrowersyjnego determinizmu geograficznego, 
przy odpowiednio szerokim rozumieniu pojęcia „wy-
bór“, zapewne prawdziwym. Ponieważ „możliwości” 
są rozmieszczone na powierzchni Ziemi w  sposób 
nierównomierny, możliwość ich wyboru jest również 
zdeterminowana geograficznie. Poza tym posybilizm 
nie zawsze jest zrelatywizowany do determinizmu 
geograficznego, który często opisuje sytuacje, w któ-
rych trudno doszukać się momentu wyboru (na przy-
kład determinowanie cech fizycznych człowieka). 
W tym ostatnim przypadku jest rzeczywiście zaprze-
czeniem determinizmu geograficznego. Powstanie 
posybilizmu wiąże się z francuskim geografem P. Vi-
dalem de la Blache, zaś twórcą samego terminu jest L. 
Fébvfe. Tradycja posybilizmu rozwijana była głównie 
we Francji przez takich badaczy jak J. Brunhes, A. 
Demangeon, M. Dubois, L. Gallois, E. de Martonne, 
M. Sorre. Francuski posybilizm związany był z poli-
tycznie indyferentną geografią regionalną i jako taki 
przeciwstawiany był rewizjonistycznie nastawionej 
niemieckiej geopolityce14.
 Determinizm geograficzny ma więc swoją 
długą historię. Zdumiewa fakt w  jak różnych kon-
figuracjach się pojawiał. Pomijając samą geografię, 
angażował wiele nauk od medycyny (Hipokrates), 
poprzez socjologię (francuscy posybiliści), etnografię 
(Ratzel), historię (Buckle i Taine), biologię (Haeckel), 
na filozofii skończywszy (Monteskiusz i Hegel). De-
terministami geograficznymi byli zarówno pozyty-
wistyczni minimaliści (Buckle i Taine), jak i  twórcy 
maksymalistycznych systemów idealistycznych, któ-
re miały ogarnąć całą rzeczywistość (Hegel).
 Determinizm geograficzny, zwłaszcza w swo-
jej skrajnej wersji, nie mógł się utrzymać jako sta-

14 Isaczenko A.G., op. cit., s. 325-330.
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nowisko naukowe. Nieraz poddawany był surowej 
krytyce. Klasycznym krytykiem determinizmu geo-
graficznego w  Polsce był socjolog T. Szczurkiewicz, 
który definiuje go w nastepujący sposób: „W czystej 
postaci kierunek geograficzny opiera się na założeniu 
jednoznacznej i  jednokierunkowej zależności przy-
czynowej pomiędzy środowiskiem geograficznym 
a procesami psychicznymi, społecznymi i kulturowy-
mi“15. 
 Zdaniem Szczurkiewicza, u podstaw tak ro-
zumianego determinizmu geograficznego, mogą stać 
dwa założenia, przy czym by uczynić prawomocnym 
jego tezę wystarczy przyjąć jedno z  nich: mecha-
nistyczna (fizykalistyczna) redukcja procesów psy-
chicznych, społecznych i  kulturowych do procesów 
mechanistycznych (fizycznych) oraz przyjęcie sen-
sualistycznej tezy, że ludzka psychika w  momencie 
narodzin posiada jedynie zdolność biernego kopio-
wania i rejestrowania bodźców ze środowiska fizycz-
nego, a nadto, że człowiek żyje w całkowitej izolacji 
społecznej16. Oba te założenia, sprzeczne ze zdrowym 
rozsądkiem i sprawiające wrażenie absurdu, łatwo jest 
obalić. Szczurkiewicz obala pierwszą tezę tradycyj-
nymi argumentami dotyczącymi nieodpowiedności 
i wzajemnej nieprzekładalności bodźców fizycznych 
i odpowiadających im zjawisk psychicznych. Prostych 
wrażeń będących elementami psychicznymi nie da 
się sprowadzić do wyzwalających je skomplikowa-
nych zjawisk fizycznych. Ich analiza nie daje żadnego 
pojęcia o wywołujących je zjawiskach fizycznych, po-
dobnie jak analiza zjawisk fizycznych nie daje żadne-
go pojęcia o wywołanych przez nie wrażeniach17.
 Druga teza wymaga równoczesnego przyjęcia 
zdolności wiernego kopiowania i  przechowywania 
podniet ze środowiska i życia w całkowitej izolacji od 
reszty społeczeństwa. Tymczasem w  psychice ludz-
kiej nie ma procesów czysto receptywnych, zachodzą-
cych bez aktywności podmiotu. Przyjęcie takiej ab-
surdalnej hipotezy zaprzeczałoby ludzkiej zdolności 
twórczej i w konsekwencji możliwości rozwoju spo-
łeczeństwa. Drugi warunek (izolacja społeczna) wy-
nika z pierwszego. Gdyby bowiem w sferę percepcji 
człowieka określonego w warunku pierwszym, czyli 
posiadającego jedynie zdolność wiernego kopiowa-
nia i przechowywania bodźców, wprowadzić innego 
człowieka o  takich samych własnościach, to pojawi 

15 Szczurkiewicz T., 1970: Studia socjologiczne. Warszawa: 
PWN, s. 200.
16 Szczurkiewicz, j.w., s. 201.
17 Szczurkiewicz, j.w., s. 202.

się w  niej czynnik wychodzący poza sferę zdarzeń 
fizycznych. Nowy człowiek, ze względu na inne poło-
żenie w przestrzeni, będzie bowiem kopiował bodźce 
ze środowiska w odmienny sposób niż pierwszy18.
 Co można argumentacji T. Szczurkiewicza 
zarzucić? Pod względem formalnym jest ona pra-
widłowa, zarzut dotyczy jednak zupełnie czegoś in-
nego niż poprawność rozumowania socjologa. Otóż 
Szczurkiewicz krytykuje w zasadzie nie determinizm 
geograficzny, ale pewną wersję behawioryzmu. Pre-
zentując i  krytykując swoją wersję „determinizmu 
geograficznego“ wykazuje bardzo mało „zmysłu geo-
graficznego“, jeżeli wykazuje go w ogóle. Środowisko 
o którym pisze ma niewiele, a czasami nic wspólnego 
z  autentycznym środowiskiem geograficznym, któ-
re musi pozostawać w określonych relacjach z prze-
strzenią geograficzną, czy wręcz być z  nią tożsame. 
Jeżeli ktoś zostanie uderzony kamieniem, spostrzeże 
zapalającą się lampę czy poczuje gorący piec, to nie-
wątpliwie zostanie poddany działaniom bodźców 
środowiskowych. Trudno jednak zrozumieć racje, 
dla których bodźce te miałyby być nazwane bodź-
cami geograficznymi, a proces ich oddziaływania na 
człowieka miałby coś wspólnego z  determinizmem 
geograficznym. 
 Szczurkiewicz zdaje się nie rozumieć faktu, 
że nie każde środowisko w  jakim żyje człowiek jest 
środowiskiem geograficznym. Mechanistyczna (fizy-
kalistyczna) redukcja procesów psychicznych, spo-
łecznych i  kulturowych, czyli ich sprowadzenie do 
procesów mechanistycznych (fizycznych), która ma 
być jednym z warunków uprowamacniających deter-
minizm geograficzny, nie jest redukcją do czynników 
geograficznych, ale do fizyki, a nawet samej mechani-
ki. Tego rodzaju determinizm nie jest determinizmem 
geograficznym, lecz laplace‘owskim mechanicyzmem 
lub przynajmniej fizykalizmem. Schematy, na któ-
rych opiera się rozumowanie Szczurkiewicza, bodzie-
c-reakcja (S-R) i  bodziec-organizm-reakcja (S-O-R), 
wywodzą się odpowiednio z  behawioryzmu watso-
nowskiego i z neobehawioryzmu. W schematach tych 
nie zawiera się informacja, że bodziec „S“ w  jakiś 
konkretny sposób zrelatywizowany jest do przestrze-
ni geograficznej, która jest przedmiotem badań geo-
grafii. Teoria, którą poddaje krytyce Szczurkiewicz 
jest bądź behawioryzmem, bądź redukcjonizmem, 
bądź jednym i  drugim, ale nie jest determinizmem 
geograficznym.
 Na czym w  takim razie miałby polegać 

18 Szczurkiewicz, j.w., s. 203-204.
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„prawdziwy“ determinizm geograficzny? Jeżeli ja-
kiś determinizm ma być co do swojej istoty „geo-
graficzny“, to powinien odnosić się do czegoś, co 
w  określony sposób związane jest z  rzeczywistością 
geograficzną, zakładając, że coś takiego jak „rzeczy-
wistość geograficzna“ czy też, dla podkreślenia jej 
odrębności od innych warstw bytu, „rzeczywistość 
swoiście geograficzna“, w  ogóle istnieje. Tą rzeczy-
wistością jest przestrzeń geograficzna wraz z  cha-
rakterystycznymi dla niej strukturami, zjawiskami 
i procesami. Te struktury, zjawiska i procesy dotyczą 
przede wszystkim istot żywych z człowiekiem włącz-
nie i ich zachowania w przestrzeni. Warto zauważyć, 
że przedmiot geografii fizycznej, poza zajmującymi 
się światem żywym biogeografią i  ekologią, nie na-
leży do tak rozumianej geografii, ale bliski jest raczej 
geologii i geofizyce. Istotnie, trudno jest w przypadku 
zmiany układów barycznych, cielenia się lodowców 
czy powstawania wydm mówić o  zachowaniu prze-
strzennym. Natomiast w przypadku zjawisk związa-
nych z życiem, włącznie z nadbudowanymi nad nimi 
warstwami antropologiczną i społeczną, można mó-
wić o  zachowaniu, jakkolwiek daleko pojęcie to nie 
odbiegałoby od zachowania się w sensie psychologicz-
nym i psychosocjologicznym. Tak więc w przeciwień-
stwie do skał, wydm i lodowców, człowiek, ławica ryb, 
stado bizonów czy nawet zbiorowisko roślinne mogą 
się, w jakimś sensie „przestrzennie zachowywać“. Po-
nieważ zachowanie to regulowane jest przez pewne 
prawidłowości geograficzne, można mówić o nim, że 
jest w pewnym znaczeniu „zdeterminowane geogra-
ficznie“. 
 Nowe, „przeformułowane“ pojęcie determi-
nizmu geograficznego odnosiłoby się do funkcjo-
nowania struktur, zjawisk i  procesów swoistych dla 
przestrzeni geograficznej. Determinizm taki zwią-
zany byłby z zachowaniami przestrzennymi organi-
zmów żywych, łącznie z  człowiekiem. Swoista rze-
czywistość geograficzna rządzi się własnymi prawami 
i prawidłowościami, różnymi od praw i prawidłowo-
ści fizyki, biologii czy socjologii. Na bazie takich za-
łożeń można nawet zbudować ontologię przestrzeni 
geograficznej. Założeniem jest tutaj uznanie prze-
strzeni geograficznej za swoistą warstwę bytową, róż-
ną od warstwy fizycznej, biologicznej czy społecznej. 
Ontologia taka czerpałaby swoje pojęcia z  różnych 
nauk zajmujących się przestrzenią geograficzną. 
Przykładem słownictwa, które mogłoby zostać użyte 
w celu jej budowy, mogłyby być takie terminy jak na 
przykład: ognisko (rasogenezy, etnogenezy, glottoge-
nezy), globalna wioska, sieć, klaster, agregacja, mi-

gracja, strumień migracji, korytarz migracji, miksa-
cja, panmiksja, granica, areał, zasięg, rozmieszczenie, 
centrum, peryferie, węzeł, bariera, dyfuzja, ciążenie, 
oś, centrum. W takim zestawie brak jest słownictwa 
behawiorystycznego, tak charakterystycznego dla 
tradycyjnego determinizmu geograficznego, a  więc 
takich pojęć jak bodziec, reakcja, warunkowanie.
 W jaki sposób uzasadnić istnienie rzeczywi-
stości „swoiście geograficznej“? W  tym celu należa-
łoby w przestrzeni geograficznej odnaleźć struktury, 
zjawiska i procesy, których nie można wytłumaczyć 
innymi niż geograficzne przyczynami. Czy procesa-
mi swoiście geograficznymi nie były trwające przez 
ponad dwa tysiące lat migracje ludów koczowniczych 
z wnętrza Azji na jej peryferie, między innymi do Eu-
ropy, nagromadzenie dużej ilości języków w  Nowej 
Gwinei (na wyspie zajmującej około 0,5% powierzch-
ni Ziemi występuje 20% języków świata), tworzenie 
się w przestrzeni społeczno-ekonomicznych układów 
centrum-peryferie, wreszcie tworzenie się global-
nej wioski. W każdym z  tych przypadków czynniki 
społeczne, polityczne czy ekonomiczne nie są w sta-
nie wyjaśnić do końca danego procesu zachodzącego 
w  przestrzeni geograficznej. Pojawia się miejsce dla  
rzeczywistości geograficznej, która jest rzeczywisto-
ścią sui generis i  jako taka tłumaczy się sama przez 
się. 
 Weźmy jako przykład powstawanie global-
nej wioski. W  górnym paleolicie i  w  neolicie, kiedy 
przebiegał proces rasogenezy, glottogenezy (tworzyły 
się języki), udomawiano zwierzęta i rośliny, popula-
cje ludzkie występowały w przestrzeni geograficznej 
w sposób nieciągły, w izolowanych „ogniskach prze-
strzennych“. Ogniska te pełniły funkcje kreatyw-
ne, tworzyły się w nich rasy, języki, grupy etniczne, 
kultury19. Postęp cywilizacyjny i migracje rozbiły te 
ogniska i wymieszały ludność. Ale na skutek tych sa-
mych procesów tworzy się globalna wioska, która po-
siada pewne cechy pierwotnych ognisk, tak że można 
ją uznać za nowe super-ognisko. W globalnej wiosce 
ludzkość pozbywa się pewnych cech socjologicznych, 
co czyni ją strukturą raczej geograficzną niż społecz-
ną. Pewne układy w przestrzeni geograficznej, w tym 
konkretnym przypadku pierwotne ogniska rasoge-
nezy i współcześnie tworząca się globalna wioska, są 
wyrażając się językiem teorii chaosu statystycznego, 
samopodobne.
 Tak więc rzeczywistość, w  której żyje czło-

19 Aleksiejew W.P., 1979: Geografia ras ludzkich. Warszawa: 
PWN.
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wiek, jest zdeterminowana geograficznie. 
 Żaden człowiek nie jest ponadczasowym 
i  pozaprzestrzennym członkiem abstrakcyjnej, nie-
geograficznej „ludzkości”. Człowiek może żyć na 
Grenlandii, w  centrum Paryża, kazachskim stepie 
i w amazońskiej dżungli, a w każdym z  tych miejsc 
w  dowolnej epoce historycznej. Może również żyć 
w  zglobalizowanym świecie, w  globalnej wiosce, 
która również jest określonym miejscem w  czasie 
i przestrzeni. Coś, co można określić mianem, w naj-
szerszym znaczeniu, „położenia geograficznego” 
człowieka, ludzkich populacji czy całej ludzkości, 

wpływa zasadniczo na ich kondycję. Człowiek jest 
więc w  takim sensie „zdeterminowany geograficz-
nie”, aczkolwiek zdeterminowanie to nie polega na 
oddziaływaniu bliżej niesprecyzowanego środowi-
ska geograficznego na pojedynczych ludzi, jak to było 
w tradycyjnym determinizmie geograficznym.

dr Jarosław Mikołajec - pracownik Katedry Stosowa-
nych Nauk Społecznych Politechniki Śląskiej, wykłada 
historię filozofii, socjologię i  demografię. Zajmuje się 
problemami historii myśli społecznej, teorii systemów-
światów, determinizmem geograficznym i geopolityką.

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

• Metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów zawodowych.
• Język obcy jako element kształcenia zawodu.
• Tablice interaktywne – obsługa i wykorzystanie na lekcjach historii 

oraz wos.
• Wybór programu nauczania, modyfikacja programu, konstruowa-

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

• Dysleksja – diagnoza i wczesna interwencja.
• Sprawdzian po klasie szóstej.
• Wychowanie komunikacyjne w szkole podstawowej i gimnazjum.
• Bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu w świetle obowiązujących 

aktów prawnych. 
• Metody i techniki badań stosowane w ewaluacji pracy przedszkola. 

Szczegółowa oferta edukacyjna dostępna 
na naszej stronie www.wom.edu.pl
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Określenia gender, gender mainstreaming, czy w koń-
cu popularne „gendery” funkcjonują dziś nie tylko 
w języku specjalistycznym czy fachowym, ale na do-
bre zagościły także w słowniku popularnym. Często 
są jednak używane bezwiednie i na wyrost. W Polsce 
zaadoptowano pojęcie gender tłumacząc je jako płeć 
kulturową czy kulturowo-społeczną. Co właściwie 
oznacza gender i jej polska przekładnia? 
 Problem ten jest niezwykle powszechny 
i dyskutowany w naukach społecznych, nie pozosta-
je też bez echa w szkole. Często jednak błędnie utoż-
samiany jest wyłącznie z emancypacją, co wywołuje 
powierzchowną dyskusję skupioną na realizowaniu 
własnych interesów każdej z  płci. Propozycja wpro-
wadzania zagadnienia gender do treści nauczania, 
winna odwoływać się do już istniejących założeń 
oraz zagadnień znanych nauczycielom, które z  po-
wodzeniem realizują w pracy dydaktycznej. A zatem 
do zagadnień najbliższych pracy pedagoga, takich 
jak tożsamość, stereotyp, kształtowanie świadomości 
społecznej/lokalnej czy narodowej.

Tożsamość „ja” i stereotypy

 Tożsamość „ja” – tożsamość jednostkowa 
stanowi indywidualnie zapisany i  nakreślony kon-
strukt, u którego podstaw leży jednak rzeczywistość 
społeczna i  sposób funkcjonowania jednostki w  jej 
obrębie. Społecznie wyznaczona typizacja określo-
nych ról społecznych i przynależnych do nich postaw 
i działań stanowi pewne ramy, które stają się momen-
tem wyznaczającym dalszy bieg i kształt tożsamości 
lub poprzez których redefinicję jednostka rozpocznie 
tworzenie nowej jakości. Indywidualny wymiar sta-
nowienia jakości opiera się na odczytywaniu sensów, 
odbitych w szerszym społecznym obrazie, a ściśle jest 
katalizatorem społecznych sensów i oczekiwań; naj-
bardziej osobistym doznawaniem siebie. Sens i  zna-
czenie w wymiarze społecznym znajdują swą wymowę 
w symbolu: „Określenie swojego statusu jest możliwe 
dzięki symbolom o  znaczeniu określonym kulturo-
wo. Redefiniowanie własnego »ja« w przestrzeni spo-
łecznej dzieje się za pomocą wymiany symbolicznej”.
 Zgoda lub sprzeciw wobec ustalonym spo-
łecznie i  społecznie funkcjonującym ramom, jest 
momentem odpowiednio „odklejania” lub „pieczę-

towania” znaczeń nadanym określonym działaniom 
społecznym – zachowaniom, postawom, reakcjom, 
które internalizujemy na pierwszych etapach życia.  
Odrywanie znaczenia nie wiąże się zwykle z  całko-
witą niezgodą na dotychczasowy kształt określonej 
postawy. Jest to moment modyfikacji znaczeń i indy-
widualnego kształtowania objętego kierunku. Indy-
widualne działanie w obrębie przekształceń różnego 
rodzaju postaw – ról społecznych rzadko jest wejściem 
w  całkowicie nieakceptowany wymiar społecznego 
funkcjonowania. Minimalne społeczne przyzwole-
nie, podobnie jak sankcje, wyznaczają nadawanie 
nowej jakości – modyfikowanie ról i ich dostępności, 
a także znaczeń społecznych.
 Odbicie i  przekształcenie rzeczywistości ze-
wnętrznej jest podstawowym procesem, w  którym 
jednostka, czytając strukturę społeczną, wychodzi, 
aby wrócić do siebie z  nowym zapisem symbolicz-
nym. Tożsamość jest więc, jak pisze Paul Zawadzki, 
pętlą refleksyjną, katalizatorem znaczeń, poprzez 
który symbole społeczne zostają uosobione – zin-
dywidualizowane, w  którym jednak zmienia się su-
biektywnie ich wymowa. Sfera tożsamości jest też 
w  wymiarze indywidualnym płaszczyzną dyskur-
su między racjonalnością a  emocją, a  zatem odpo-
wiednim – wykształconym wewnętrznie działaniem 
i sposobem reagowania. Gwarancją tego procesu jest 
wolność, która umożliwia wybór. To właśnie wielość 
znaczeń, wśród których jednostka dokonuje wyboru, 
powoduje tak różny kształt i  kierunek indywidual-
nych kreacji tożsamościowych. Ta indywidualna kre-
acja dotyczy także wyborów spośród znaczeń i jakości 
przypisanych płciom, a  wynikających jednostkowo 
z  zainteresowań, predyspozycji czy aspiracji. Poza 
jakością nadaną, czyli płcią biologiczną, jednostka 
funkcjonuje jako byt działający, który podejmuje ak-
tywność w różnorodnych sferach – w tym w sferach 
związanych z  płcią – zgodnie  z  wartościami, które 
stanowią trzon jej funkcjonowania. To właśnie wybór 
i aktywność społeczna niezależna od płci biologicznej 
stanowi owo „gender”, które określić możemy jako 
formowanie własnej pozycji w  obrębie ról społecz-
nych naznaczonych jako męskie/żeńskie.
 W rozważaniach nad współczesną tożsamo-
ścią problem wyboru postawiony zostaje w ścisłej re-
lacji z samą kompetencją do dokonywania wyborów, 

dOśwIAdCZANIe GeNder

M. Foltyniak
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która zostaje niejako uwolniona w  społeczeństwach 
demokratycznych. To właśnie demokracja i  związa-
na z nią wolność wyboru wydaje się stanowić istotny 
element zwrotu w myśleniu i rozważaniach teoretycz-
nych nad tożsamością. W obliczu wolności jednostka 
zyskuje pewnego rodzaju rozszczelnienie społecz-
nych ram, w których mogłaby nie znaleźć miejsca dla 
swych indywidualnych potrzeb. Tym samym jednak 
narażona jest w  momencie wspomnianego wyjścia 
„do” – wyjścia dla konfrontacji znaczeń własnych ze 
społecznie ustalonymi – na ograniczenie czytania 
i  rozumienia do własnego ja–ego, a  tym samym na 
hermetyzację własnej tożsamości.
 Realna niemożność dokonania wyborów 
równoważnych społecznie i indywidualnie, pozostaje 
w opozycji do potencjalnej – formalnej kompetencji. 
Wewnętrzny dyskomfort wynikający z owej sprzecz-
ności determinuje ciągłe poszukiwanie i  trudności 
w  jednoznacznym określeniu „ja” – w  jego ścisłym 
i  indywidualnym odczytaniu: „Im bardziej społe-
czeństwa demokratyczne cenią autentyczność, su-
biektywność i w ogóle wolność jednostki, tym silniej 
narzuca się tożsamość jako pewien problem. Nigdy 
nie mieliśmy tyle wolności, aby określać się w dowol-
ny, odpowiadający nam sposób, a jednak wydaje się, 
że nigdy nie było tylu jednostek odczuwających tak 
silnie niedomiar tożsamości”.
 Rozbieżność między oczekiwaniami spo-
łecznymi a  aspiracjami i  dążeniami jednostki poja-
wia się w  momencie konfrontacji z  rzeczywistością 
zewnętrzną. Rozbieżność ta ma jednak swe realne 
granice wynikające z  mechanizmu kształtowania 
osobowości, który obok odbicia społecznych zna-
czeń zasadza się także na indywidualnych względnie 
trwałych cechach jednostki. Osobowość jako wytwór 
procesu wynika zarówno z wąskich jak i z szerokich 
pól – grup socjalizacyjnych. Już w  pierwszych eta-
pach życia jednostki wykształcony zostaje rdzeń „ja” 
(Jan Szczepański nazywa go w swych rozważaniach 
jaźnią subiektywną) jako zespół wyobrażeń dotyczą-
cych własnej osoby. Rezultatem obserwacji i  bada-
nia reakcji otoczenia na działania jednostki jest jaźń 
odzwierciedlona, czyli niejako odbita czy odczytana 
ze społecznych znaczeń. Nie pozostając bez wpływu 
na własne wyobrażenia, pozwala ona na społeczne 
funkcjonowanie jednostki, nadając także w pewnym 
stopniu kształt myśleniu o sobie. Zatem oddziałuje na 
jaźń subiektywną i  dynamizuje proces przeobraża-
nia osobowości. Indywidualne działanie jest niejako 
szczeliną w społecznie ukształtowanej przestrzeni.

Ramy odniesienia i otwarcie na innego

 Obserwacja zachowań społecznych oraz 
umiejętność wskazania pewnych względnie stałych 
elementów pozwala jednostce nazwać swoją pozy-
cję oraz określić swój stosunek do społecznych ram, 
a przede wszystkim do siebie. Zwrócenie się ku swoim 
działaniom w odniesieniu „do” – do oczekiwań spo-
łecznych, do wartości i norm uznawanych społecznie 
za uniwersalne, a  wreszcie do własnych oczekiwań 
i  aspiracji umożliwia zrozumienie własnych działań 
i  wskazanie istotnych przedziałów czy momentów 
własnego życia. Swoista refleksja nad kształtem od-
czuwania własnego pola znaczeń, własnej osoby i  jej 
znaczenia w sferze bliskiej jednostce (grupy odniesie-
nia), dokonuje się w dużej mierze poza realną – świa-
domą refleksją, mimo to wskazać można momenty, 
w  których pojawia się faktyczna indywidualna ana-
liza osobowa. Takiej refleksji sprzyjają sytuacje prze-
łomowe, czy niejako kryzysowe w  życiu jednostki, 
w których przede wszystkim subiektywnie ale także 
obiektywnie odczuwana jest zmiana. Można wskazać 
tu przechodzenie w kolejny etap życiowy, zmianę po-
zycji zawodowej, czy rodzinnej, takie sytuacje sprzy-
jają bowiem swoistym podsumowaniom sytuacji do-
tychczasowej. 

Tożsamość społeczna i role płciowe

 Socjalizacja jednostki wychodząca od po-
znawania przeciwnych znaczeń, ma charakter cało-
ściowy. Jeśli więc zgodnie z przedmiotem rozważań 
(kształtowaniem tożsamości płciowej) przyjrzymy się 
kształtowi wyjściowemu jednostki, dostrzeżemy ową 
jedność – całość bez-podziałową. Jest to stan krót-
kotrwały, bardzo szybko przekształcany poprzez od-
działywanie społeczne. Jak podkreśla Ewa Maciejew-
ska-Mroczek: „Nie ulega wątpliwości, że dzieci, nawet 
najmłodsze, także nie żyją w świecie neutralnym pod 
względem ról płciowych. W procesie socjalizacji, już 
od samego początku, dostają sygnały dotyczące przy-
pisywanych im ról. Nie ma zatem momentu w  ży-
ciu człowieka, który byłby wolny od narzucania mu 
wzorców, schematów ukształtowanych ze względu na 
płeć, którą reprezentuje”. I dalej: „Jedną z cech, któ-
rych dziecko nie posiada – jako »podmiot bez cech 
podmiotowości« – jest z pewnością, by tak rzec, kom-
pletna płeć kulturowa, ze wszystkimi wzorami i rola-
mi z nią związanymi”. 
 Zatem oddziaływanie społeczne z niezwykłą 
intensywnością i konsekwencją wyznacza kształt toż-
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samości płciowej. Mimo to potencjalna jedność jest 
stanem wyjściowym i  naturalnym. Nieukształtowa-
na płeć kulturowa jest więc konstruktem wtórnym, 
zależnym od oddziaływania społecznego, wynikają-
cego z pierwotnej opozycyjności. „Płeć nadal stanowi 
jedną z  podstawowych kategorii wykorzystywanych 
przez ludzkość do rozumienia świata społecznego 
i myślenia o nim”. Podział na płcie jako system opo-
zycji mimo przekształceń społeczno-kulturowych 
wydaje się niezwykle trwały. Owa trwałość opozycji 
„męskie-żeńskie” w świadomości społecznej znajdu-
je swój początek w biologicznych uwarunkowaniach, 
nad których znaczeniem w kontekście różnic zacho-
wań i ról od dawna toczone są debaty na polu nauki.
 Podejmowanie problemu tożsamości płciowej 
wydaje się więc być naturalnym elementem praktyki 
nauczycielskiej. Szkoła jako miejsce doświadczania 
siebie i innych winna jest stwarzać sytuacje przyczy-
niające się do rozszerzania pola widzenia – sprawdza-
nia wspomnianych ram odniesienia i  dostrzegania 
możliwości transcendencji w myśleniu o roli społecz-
nej. Proces szkolny w  myśl teorii Pierra Bourdieau, 
przekazuje, czy jak chce Bourdieu wdrukowuje,  kul-
turowe ramy – w tym także role społeczne, symbole 
i  zachowania, w  postaci niemalże dogmatów. Świa-
domość wspomnianej dynamiki tożsamościowej, 
pozwala na podejmowanie działań w kierunku roz-

szerzania znaczeń i  wskazywania szerszego – ade-
kwatnego do sytuacji społecznej i kulturowej, pojmo-
wania ról płciowych i społecznych.

Literatura:
1. Beall A., Srenberg R. (red.) The psychology of 

gender, New York 1993. 
2. Iwiasiów I., Gender dla średnio zaawansowanych. 

Wykłady szczecińskie, Warszawa 2004.
3. Maciejewska – Mroczek E., Role płciowe zapisy-

wane w  zabawkach. O  przydatności badań nad 
produktami przeznaczonymi dla dzieci dla nauk 
zajmujących się tożsamością płci, „Kultura i Spo-
łeczeństwo” 2007, nr 1.

4. Piekarska A., Płeć a  subiektywne definiowanie 
kariery zawodowej i  życiowej, [w:] Gender: wi-
zerunki kobiet i  mężczyzn w  kulturze, (red.) E. 
Durys, E. Ostrowska, Kraków 2005.

5. Radkiewicz M., Gender – Kultura – Społeczeń-
stwo, Kraków 2002.

6. Roth Walsh M. (red.), Kobiety, mężczyźni i płeć, 
przeł. P. Cichawa, Warszawa 2003, s. 16.

7. Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, 
Warszawa 1970, s. 56.

8. Zawadzki P., Czas i  tożsamość. Paradoks odno-
wienia problemu tożsamości, „Kultura i  Społe-
czeństwo” 2003, nr 3.

Wielu sądzi iż człowiek jest przedmiotem gotowym, tak i tak wyglądającym w pewnym świetle, a siak 
i owak w innym (…), lecz musicie wiedzieć (…), iż ów konkretny człowiek powstanie i objawi się dopiero 
wówczas gdy wszystkie jego wypowiedzi i działania, logicznie powiązane ukazane zostaną w sposób wyra-
zisty i wiarygodny.
Wtedy gdy mówi „tak”, wtedy gdy mówi „nie”,
Wtedy gdy bije, wtedy gdy bywa bity,
Wtedy gdy przyłącza się tu, wtedy gdy przyłącza się tam,
Tworzy się człowiek wtedy gdy się zmienia,
I tak powstaje obraz jego w nas (…)

Bertolt Brecht

O sobie myślałam od wewnątrz jak o kimś, kto się dopiero staje i miałam ambicje doskonalić się w nieskoń-
czoność.

Simone de Beauvoir
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Adekwatnie do przedstawionych wyżej zagadnień proponuję ćwiczenia do wykorzystania w pracy z uczniami. 
Odpowiadają one następującym częściom:
1. Tożsamość „Ja”
2. Stereotyp
3. Komunikacja z „innym”1 

Ćwiczenie 1. 

TOŻsAMOśĆ „jA”
kIM jesTeM?

• Cele: ćwiczenie pozwala zobaczyć kategorie, w których opisujemy i widzimy siebie oraz podobieństwa 
i różnice w obrębie kategorii widzenia swojej roli społecznej i płciowej.

• Materiały: plansze (Rys. 1), flipchart, pisaki.
• Przebieg ćwiczenia: każdy z uczestników otrzymuje planszę z czterema trójkątami, ponumerowanymi 

odpowiednio – jak na Rys 1.

Rys. 1. Kim jestem?

1. Zadaniem uczestników jest wpisanie kolejno w trójkąty kategorie, które określają ich samych – np. 
kobieta, matka, nauczycielka, żona, lub mężczyzna, uczeń, syn, harcerz. Kategorie powinny być 
wpisywane zgodnie z gradacją od najważniejszej do najmniej oczywistej zaczynając tam, gdzie nr 1 to 
kategoria najważniejsza. Czas ok. 5 minut.

2. Po wpisaniu przez uczestników odpowiedzi określających ich tożsamość, wspólnie zastanawiamy się, 
jakie pojawiły się kategorie. W tym celu prowadzący odczytuje kilka z nich: np. płeć, zawód/status ucznia, 
więzy rodzinne, narodowość, przynależność do grupy/subkultury, religia, poglądy polityczne, orientacja 
seksualna, niepełnosprawność etc.

3. Na flipcharcie zapisujemy kategorie, które pojawiły się na planszach uczestników, oraz orientacyjną ilość 
osób, które kolejne kategorie wskazały, aby zastanowić co sprawia, że opisujemy siebie właśnie w takich, 
a nie innych kategoriach.

4. Dyskusja. 

1 Pojęcie „inny” w rozumieniu Lévinasa, dla którego Inny jest dopełnieniem i dopowiedzeniem tożsamości poznającego podmiotu
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Ćwiczenie 2. 

sTereOTyP
MęskIe/ŻeńskIe

• Cele: refleksja nad stereotypami dotyczącymi kobiet i mężczyzn.
• Czas: około 20 minut.
• Materiały: Karty z szablonami (Rys. 2, Rys. 3), materiał ikonograficzny – gazety, ulotki, fotografie, 

zróżnicowane tematycznie; klej, nożyczki. 

Stereotyp, Rys. 2.

Przebieg ćwiczenia: 

1. Dzielimy uczestników na dwie grupy (można w tym celu zastosować losy z dwoma różnymi znakami). 
2. Każda z grup otrzymuje planszę z zarysem postaci, odpowiednio męskiej lub żeńskiej, oraz materiał 

w postaci zdjęć, gazet, obrazków ulotek etc. Zadaniem każdej z grup jest wybranie z otrzymanych 
materiałów obrazów – które kojarzą się (są przypisywane roli odpowiednio kobiety oraz mężczyzny) oraz 
przyklejenie ich na otrzymany szablon. 

3. Po wykonaniu zadania każda z grup prezentuje swoją pracę wskazując na zasadność wybranych obrazów. 
4. Dyskusja. Zagadnienia do dyskusji:

• Czy wśród wybranych obrazów są wartości / cechy uniwersalne, które pasują do obu płci
• aka jest tendencja w postrzeganiu kobiet / mężczyzn – poprzez jakie cechy są postrzegane / postrzegani.
• Które kategorie przeważają w odniesieniu do płci (praca, dom, życie rodzinne, hobby, sport etc)

5. Dopełnieniem ćwiczenia może być krótki 5 minutowy film animowany  „Gender roles  - Male and 
female”  dostępny na stronie:  http://www.youtube.com/watch?v=YIwWS2atEmc (film opublikowany na 
podstawie standartowej licencji portalu You Tube).
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Ćwiczenie 3.

kOMUNIkACjA Z „INNyM”.
ANTrOPOlOG w POdrÓŻy:

• Cel ćwiczenia: wskazanie istoty komunikacji z „innym” – respektowanie jego wolności i odmiennej 
symboliki, którą się posługuje. Jednocześnie podkreślając wagę podstawowych zasad dialogu.

• Czas ćwiczenia ok. 15 – 20 minut
• Przebieg ćwiczenia: 
1. Dzielimy uczestników na dwie grupy, każda z nich na etapie przekazywania instrukcji powinna 

zostać odseparowana, tak, aby grupy nie znały wzajemnie swoich zadań. (Jeśli nie mamy możliwości 
technicznych odizolowania grup na kilka minut, możemy przekazać instrukcje na piśmie). 
• Instrukcje dla pierwszej grupy: Jesteście antropologami, którzy zostali wysłani w teren, waszym 

zadaniem jest zbadanie kultury, którą za moment spotkacie. Informacje o badanej kulturze 
uzyskacie za pomocą pytań – możecie zadawać pytania o wszystko, lecz tylko w formie zamkniętych, 
a więc zaczynających się od „Czy…”. Możecie zmieniać badanych, wedle uznania, możecie także 
przeprowadzać pytania w grupach lub indywidualnie.

• Instrukcje dla drugiej grupy: Jesteście kulturą, która jest przedmiotem zainteresowania antropologów. 
Za moment odwiedzą was badacze i badaczki. Waszym zadaniem jest odpowiadanie na pytania 
zgodnie z jedną zasadą – jeśli pytający jest uśmiechnięty odpowiadamy TAK, jeśli zaś ma poważną lub 
neutralną minę wasza odpowiedź na zadawane pytanie brzmi NIE.

2. Dyskusja. Zagadnienia do dyskusji:
• Jak czuli się badani? Czy łatwo było odpowiadać zgodnie z instrukcją?
• Jak przebiegało badanie – jakie emocje towarzyszyły badaczom?

Magdalena Foltyniak - animatorka kultury, etnolożka i nauczycielka akademicka w Katedrze Edukacji Kultu-
ralnej Uniwersytetu Śląskiego. Od 10 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą. Inicjatorka i koordynatorka projektów 
kulturalnych i edukacyjnych.

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

• Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
• Propozycje działań wychowawczych i terapeutycznych wobec 

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

chowanie (z perspektywy psychoanalitycznej).

Szczegółowa oferta edukacyjna dostępna 
na naszej stronie www.wom.edu.pl
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Prezentowany cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka to opracowanie, które zostało zainspirowane myśla-
mi pedagogicznymi Janusza Korczaka. Lekcje mogą być realizowane w starszych klasach szkoły podstawowej 
lub w gimnazjum. Cykl zajęć obejmuje 5 scenariuszy:

• Temat 1: Obieramy kurs na… PRAWA DZIECKA.
• Temat 2: Projekt szkoły idealnej w marzeniach dzieci – prawo do edukacji.
• Temat 3: W działaniach kreatywnych o korczakowskiej idei praw dziecka.
• Temat 4: Bliską ścieżką po moje prawa.
• Temat 5: Raz dwa trzy… respektujmy PRAWA DZECI wszyscy MY.

Temat 1: Obieramy kurs na… PRAWA DZIECKA.

Wprowadzenie 
Doświadczony nauczyciel, przyjąwszy chłopca na naukę, musi poznać na samym wstępie jego uzdolnienia 
i skłonności

Marek Fabiusz Kwintylian ok. 35 – 95 n.e.

Cel ogólny
Zapoznanie uczniów z prawami dziecka z wykorzystaniem teorii wielorakiej inteligencji Howarda Gardnera.
Cele szczegółowe:
uczeń korzysta z różnych źródeł informacji na temat praw dziecka,
• potrafi definiować to, co chce wiedzieć i samodzielnie poszukuje informacji o prawach dziecka,
• korzysta z Konwencji o Prawach Dziecka (wersji dla dzieci),
• potrafi wymienić prawa dziecka,
• rozumie własne prawa i posiada zdolność do ich wyrażania,
• jest świadomy swoich mocnych stron,
• ma poczucie własnej wartości,
• uświadamia sobie powszechność praw dziecka,
• racjonalnie planuje i efektywnie współdziała w grupie, podejmuje indywidualne i grupowe decyzje,
• potrafi zaprezentować efekty swojej i grupowej pracy.

Miejsce i czas realizacji: sala lekcyjna, 45 min.
Metody/techniki pracy: pogadanka, mapa mentalna, metoda naukowa, głos w  dyskusji, drama, działania 
twórcze.
Formy pracy: praca indywidualna, praca w grupach, praca zbiorowa. 
Materiały/środki dydaktyczne: kwestionariusz do badania wielorakich typów inteligencji kluczem – ksero-
kopie, kserokopie Konwencji o Prawach Dziecka (wersja dla dzieci), przykładowa karta praw dziecka (załącz-
nik1), zadania dla grup zgodnie z przewagą danego typu inteligencji wśród uczniów (załącznik 2), komputer 
z projektorem multimedialnym, materiały papiernicze.

Planowanie i przygotowanie:
• Nauczyciel przeprowadza wśród uczniów „Kwestionariusz do badania wielorakich typów inteligencji” 

(gotowy kwestionariusz z kluczem jest dostępny na stronie www.szok-zso.ovh.org/download/typy_inteli-
gencji.rtf lub w książce A. Smitha Przyspieszone uczenie się w klasie): zapoznaje uczniów z teorią wielora-

OBIerAMy kUrs NA … PrAwA dZIeCkA”
sCeNArIUsZe ZAjęĆ edUkACyjNyCh 

M. Stachowicz-Polak
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kiej inteligencji Howarda Gardnera, omawia klucz, wyjaśnia wyniki uzyskane przez uczniów.
• Nauczyciel i uczniowie poszukują w różnych źródłach informacji materiałów, dotyczących praw człowieka 

– praw dziecka, ciekawostek o Januszu Korczaku.
• Nauczyciel przygotowuje kserokopie Konwencji o Prawach Dziecka (wersja dla dzieci) w zależności od 

ilości grup.
• Nauczyciel przygotowuje kartę praw dziecka, w  celu przedstawienia wizualnego najważniejszych praw 

dziecka (załącznik 1), którą na zajęciach wyświetla na projektorze multimedialnym.
• Nauczyciel przygotowuje na kartkach zadania do wykonania w poszczególnych grupach przez uczniów - 

kserokopia załącznika (załącznik 2).

PRZEBIEG ZAJĘĆ

• Nauczyciel zaprasza uczniów do wspólnego zgłębiania zagadnień dotyczących praw człowieka – praw 
dziecka, do ich poznawania poprzez zabawę i życzy dzieciom wspaniałych pomysłów i inspiracji w dzia-
łaniu. 

• Nauczyciel zapoznaje uczniów z celami cyklu zajęć edukacyjnych pod nazwą „Obieramy kurs na… PRA-
WA DZIECKA”, wprowadza uczniów w tematykę praw człowieka - praw dziecka, wyjaśnia słowa kluczo-
we: prawa człowieka, prawa dziecka, Konwencja o Prawach Dziecka.

• Nauczyciel zapoznaje uczniów z podstawowymi prawami człowieka – prawami dziecka, wyświetla na pro-
jektorze multimedialnym (załącznik 1 - „Przykładowa karta praw dziecka”). Rozdaje również kserokopie 
Konwencji o Prawach Dziecka (wersja dla dzieci).

• Podział uczniów na siedem grup lub na mniej, zgodnie z przewagą danego typu inteligencji wśród uczniów 
(według wyników przeprowadzonego wcześniej kwestionariusza teorii wielorakiej inteligencji Howarda 
Gardnera) - uczniowie wybierają sobie nazwę/lub godło grupy.

• Uczniowie podzieleni na grupy wykonują do zagadnienia PRAWA DZIECKA zadania zgodnie z określo-
nym typem inteligencji (załącznik 2):

Podsumowanie – ewaluacja/ocenianie: 
• Każda grupa prezentuje efekty swojej pracy (wg ustalonego czasu na prezentację). 
• Ocenie podlegać może zaangażowanie w wykonywane zadania i współpraca uczniów w grupach.

Bibliografia:
1. Czelakowska D., Inteligencja i zdolności twórcze dzieci w początkowym okresie edukacji: rozpoznawanie 

i kształcenie, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2007
2. Haward G., Inteligencje wielorakie. Nowe horyzonty w teorii i praktyce, Wydawnictwo Laurum, Warsza-

wa 2009
3. Kasdepke G., Mam prawo! Czyli nieomal wszystko, co powinniście wiedzieć o prawach dziecka, a nie 

macie kogo zapytać!, Wydawnictwo GJ RBA, Warszawa 2007
4. Konwencja o Prawach Dziecka (wersja dla dzieci)
5. Kubiczek B., Metody aktywizujące. Jak nauczyć uczniów uczenia się?, Wydawnictwo NOWIK Sp.j., Opole 

2009
6. Praca zbiorowa pod redakcją Falkowska E., Miłowska M., Skrabska A., Razem dla praw dziecka. Materiały 

edukacyjne o prawach dziecka dla nauczycieli, Polski Komitet Naukowy UNICEF, Warszawa 2009
7. Smith A., Przyspieszone uczenie się w klasie, Katowice 1997
8. Taraszkiewicz M., Jak uczyć lepiej? czyli refleksyjny praktyk w działaniu, Wydawnictwa CODN, Warsza-

wa 1999 
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ZAŁĄCZNIK 1

Przykładowa karta praw dziecka (źródło: Praca zbiorowa pod redakcją E. Falkowska, M. Miłowska, A. Skrab-
ska, Razem dla praw dziecka. Materiały edukacyjne o prawach dziecka dla nauczycieli)

NAJWAŻNIEJSZE PRAWA DZECKA:
• Każde dziecko ma prawo do życia.
• Dzieci mają prawo do wychowania w rodzinie.
• Dzieci mają prawo do nauki.
• Dzieci mają prawo do poziomu życia odpowiadającego rozwojowi dziecka.
• Dzieci mają prawo do jak najwyższego poziomu zdrowia i udogodnień w zakresie lecze nia chorób
• Dzieci z niepełnosprawnością mają prawo do szczególnej troski.
• Dzieci maja prawo do wypoczynku i czasu wolnego, do uczestniczenia w zabawach i za jęciach rekreacyj-

nych.
• Dzieci mają prawo do wszechstronnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycz nym.
• Dzieci mają prawo do wolności od przemocy.
• Dzieci mają prawo do ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym.
• Dzieci mają prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania.
• Dzieci maja prawo do swobodnego wyrażania własnych poglądów.

KORCZAKOWSKIE PRAWA DZIECKA:
• Prawo do radości.
• Prawo do wyrażania swoich myśli i uczuć.
• Prawo do szacunku
• Prawo do nauki przez zabawę i bycie sobą.
• Prawo do niepowodzeń i łez.
• Prawo do własności.
• Prawo do bycia sobą.
• Prawo do niewiedzy.
• Prawo do upadków.
• Prawo do tajemnicy.

ZAŁĄCZNIK 2

Zadania dla grup zgodnie z przewagą danego typu inteligencji wśród uczniów:
1. Grupa o inteligencji lingwistycznej układa wiersz o wybranych prawach dziecka (styl dowolny).
2. Grupa o inteligencji matematyczno-logicznej układa wzór - przepis na sposób respektowania praw dziec-

ka przez dorosłych (posługując się symbolami, kodami symbolicznymi, alfabetycznymi lub numeryczny-
mi itp.).

3. Grupa o inteligencji wizualno-przestrzennej opracowuje mapę mentalną do tematyki praw dziecka (stosu-
jąc rysunki, symbole, krótkie zwroty, hasła itp.).

4. Grupa o inteligencji muzycznej tworzy słowa piosenki z melodią do korczakowskich praw dziecka.
5. Grupa o inteligencji interpersonalnej (społecznej) wykorzystując tzw. głos w dyskusji, wyraża swoje pozy-

tywne i negatywne sądy o przestrzeganiu praw dziecka w środowisku lokalnym (według schematu słow-
nikowego: Uważam, sądzę, że …  Moim zdaniem … Według mnie … ).

6. Grupa o inteligencji intrapersonalnej (intuicyjnej) metodą naukową rozwiązują problem dotyczący prze-
strzegania praw w ich szkole (formułują problem badawczy, stawiają hipotezę – propozycję odpowiedzi na 
pytania zawarte w problemie badawczym, gromadzą argumenty za i przeciw w poszukiwaniu odpowiedzi 
na pytania wyrażając własne sądy, wyciągają wnioski, weryfikują postawioną hipotezę).

7. Grupa o inteligencji kinestetycznej tworzy scenkę w formie dramy do wybranych praw dziecka (wykorzy-
stuje przy tym ruchy ciała, gesty, ewentualnie dostępne rekwizyty). 
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Temat 2: Projekt szkoły idealnej w marzeniach dzieci – prawo do edukacji…

Wprowadzenie 

Marzenia [...] czyste, szlachetne, dobro ludzi mające za cel ostateczny. Co życie zrobi z dziećmi – marzycielami, 
jak okradać je będzie ze złudzeń, ile goryczy w dusze im wtłoczy. Oj, niemało... (Janusz Korczak)
Świat dziecka to też świat marzeń, pełen barw, pięknej aury, swobody … Zapytajmy uczniów, jakie mają ma-
rzenia co do szkoły, w której chcieliby się uczyć. Pewnie są to marzenia o szkole idealnej. Jak idealnej? Spytaj-
cie o to dzieci, pobudzając je do stosowania metafor oraz poszukiwania analogii, a następnie wnioskowania. 
Doprowadzi to do powstania nowych sposobów patrzenia na szkołę i odpowiedzi na zasadnicze pytanie: Czy 
i jak prawa dzieci respektowane są w naszej szkole? 

Cel ogólny: Poznawanie praw dzieci (w tym do edukacji) poprzez opracowanie projektu szkoły idealnej z wy-
korzystaniem metafor i analogii.
Cele szczegółowe:
• uczeń potrafi umiejętnie stosować metafory i analogie w drodze do przyswajania wiedzy o prawach dziec-

ka, a w szczególności prawie do edukacji w „szkole idealnej”,
• korzysta z dobrodziejstw metafor i analogii, zwłaszcza przyrodniczych,
• ma potrzebę polepszania środowiska szkolnego poprzez promowanie praw dziecka w działaniach twór-

czych,
• rozumie, dlaczego edukacja jest istotnym czynnikiem wpływającym m.in. na wolność, polepszenie stan-

dardów życia, demokrację,
• kształtuje elastyczność umysłu i wyzwala swobodną grę wyobraźni,
• wzbogaca swój język poszukując metafor i analogii w przedstawieniu problemu,
• zna zasady pracy metodą projektów,
• racjonalnie planuje i efektywnie współdziała w grupie,
• potrafi zaprezentować efekty pracy,
• potrafi dokonać samooceny pracy i pracy swoich kolegów.

Miejsce i czas realizacji: sala lekcyjna, 45 min.
Metody/techniki pracy: projekt, pogadanka, metoda synektyczna  (metoda opracowana przez Williama Gor-
dona przywiązująca wagę do metafor i podobieństw)
Formy pracy: praca indywidualna, praca w grupach.
Materiały/środki dydaktyczne: materiały do przygotowania planszy lub makiety szkoły idealnej (materiał na 
osadzenie makiety, różne figurki postaci, różne miniaturowe rekwizyty, plastelina itp.) lub wykonanie planszy 
w postaci namalowanego plakatu (arkusz papieru, farby, pędzle, wycinki z gazet, papier kolorowy, nożyczki 
itp.).

Planowanie i przygotowanie: 
• Przypomnienie/wyjaśnienie, co to jest metafora, analogia (skojarzenie dwóch zjawisk, dostrzeżeniu ich 

podobieństwa lub innych cech wspólnych i przeniesieniu nazwy jednego zjawiska na drugie).
• Nauczyciel wyjaśnia uczniom, że do prezentacji szkoły idealnej ma posłużyć metafora ogrodu. Każdy ele-

ment ogrodu powinien mieć swój odpowiednik w szkole idealnej. 
• Nauczyciel wspólnie z uczniami poszukuje przykładów metafor i analogii w przyrodzie, w kolorach na-

tury itp.
• Podział uczniów na grupy – uczniowie wybierają sobie nazwę/ lub godło grupy.
• Uczniowie podejmują decyzje: Jaką techniką zostanie wykonana ich szkoła idealna? Jak będzie wyglądała? 

Z  jakich materiałów, elementów będzie się składała? Jakich metafor i analogii użyją do przedstawienia 
swojej szkole idealnej? itp. 

• Po ustaleniach uczniowie przygotowują materiały potrzebne do wykonania projektu szkoły idealnej.
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• Nauczyciel przedstawia (przypomina) uczniom założenia projektu szkoły idealnej. 
• Uczniowie wykonują projekt szkoły idealnej w zależności od przyjętej techniki – planszy w postaci trój-

wymiarowej makiety, namalowanego plakatu lub wyklejanego obrazu (kolażu).
• Uczniowie prezentują swoje projekty szkoły idealnej – omawiają, objaśniają w formie krótkiego opisu zna-

czenie i funkcje poszczególnych elementów ogrodu jako metafory szkoły idealnej. Przypisują im również 
odnośniki do praw dziecka.

Podsumowanie – ewaluacja/ocenianie: 
• Ocenie może podlegać kreatywne podejście do wykonania zadania, pomysły na projekty szkoły idealnej, 

umiejętność przypisania praw dziecka oraz zaangażowanie i współpraca uczniów.  

Bibliografia:
1. Janusz Korczak, wybór Marta Ciesielska, Przez życie. Czytelnia dla Wszystkich, 1901, nr 24.
2. Janusz Korczak, wybór Marta Ciesielska, Spowiedź motyla [Korczak], Warszawa 1901.
3. Potocka B., Nowak L., Projekty edukacyjne – poradnik dla nauczycieli, Zakład Wydawniczy SFS, Kielce 

2002.
4. Nowoczesne metody kształcenia. Nauczyciel w roli przewodnika i doradcy ucznia, praca zbiorowa pod 

redakcją A. Urbanek, Wydanie: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Wydział Zamiejscowy 
w Wodzisławiu Śląskim, Łódź – Wodzisław Śląski 2010.

Temat 3: W działaniach kreatywnych o korczakowskiej idei praw dziecka.

Wprowadzenie
 
Kreatywność to cud połączenia dziecięcej, niczym nieograniczonej energii z czymś przeciwnym i wrogim –  po-
czuciem porządku wynikającym ze zdyscyplinowanej inteligencji dorosłego” /Norman Podhoretz/
 J. Korczak pisał, że „wolność łączy się z wolą czynu zrodzonego z dążenia”. Dziecko potrzebuje wolności. 
Jest to wolność przede wszystkim do działania, do trudów rozwoju i poznania czy eksperymentowania. Dziecko 
u Korczaka jest aktywne i twórcze, jeśli nie jest ograniczane, tłamszone, tresowane. Aby dziecko mogło działać 
w sposób twórczy i nie krępować swojej ekspresji, musi być pod względem psychologicznym bezpieczne i wolne. 
 Zdajmy sobie w końcu sprawę z tego, że kreatywność u dzieci jest cechą naturalną. Nie należy jej zabijać 
poprzez podsuwanie dziecku gotowych rozwiązań. Drogi Nauczycielu wykaż cierpliwość. Zobaczysz jak wiele 
ciekawych i najdziwniejszych pomysłów może powstać w głowie ucznia!
 Tworzenie klimatu dla rozwoju kreatywności w szkole to pozostawienie uczniowi życzliwej swobody 
i autonomiczności w tworzeniu i działaniu, a  także zgoda na popełnianie przez niego błędów, poszukiwanie, 
eksperymentowanie, możliwość dyskutowania i podejmowanie ryzyka bez negatywnych konsekwencji i krytyki 
ze strony nauczyciela. 
 Niech nasze nauczanie jest działaniem polegającym na ciągłym pobudzaniu i inspirowaniu przekonań, 
wyzwalaniu i pielęgnowaniu dziecięcej kreatywności.

Cel ogólny: Stymulowanie kreatywności u dzieci wokół korczakowskiej idei praw dziecka.
Cele szczegółowe:
• uczeń kształtuje i rozwija znajomość problematyki związanej z prawami dziecka,
• rozwija kreatywne myślenie,
• potrafi ekspresyjnie wyrazić swoje myśli w formie krótkich sformułowań,
• kształtuje umiejętność klasyfikowania uczuć (pozytywnych i negatywnych),
• umie stawiać pytania i właściwie wnioskować,
• kształtuje zasady harmonijnego współżycia w zespole, świadomej dyscypliny, życzliwości, uprzejmości, kul-

tury zachowania i innych wartościowych cech charakteru. 
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Miejsce i czas realizacji: sala lekcyjna, 45 min. 
Metody/techniki pracy: pogadanka, działania twórcze/kreatywne.
Formy pracy: praca indywidualna lub praca w grupach, praca zbiorowa. 
Materiały/środki dydaktyczne: literatura pomocnicza z zakresu działań kreatywnych (patrz lista poniżej), 
karty pracy od nr 1 do nr 4 (załącznik), komputer z projektorem multimedialnym lub kserokopie tekstu „Proś-
ba dziecka” Janusza Korczaka.

Planowanie i przygotowanie: 
• Jeśli uczniowie nie pracowali metodami/technikami kreatywnymi, wskazane byłoby wcześniejsze prze-

prowadzenie przez nauczyciela krótkiego treningu kreatywności wśród uczniów.
• Nauczyciel przygotowuje kserokopie kart pracy (w zależności od planowanego podziału uczniów - dla 

grup lub dla każdego ucznia w klasie), kserokopie tekstu „Prośba dziecka” Janusza Korczaka.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

• Krótkie wyjaśnienie wprowadzające do tematyki działań kreatywnych, za pomocą których pogłębiana 
zostanie tematyka praw dziecka (przedstawienie zasad twórczego myślenia, krótka pogadanka na temat 
wyobraźni, określenie jej jako „wewnętrznych oczu”). Przez całe zajęcia wskazane jest tworzenie klimatu 
dla kreatywności, w tym wolności decyzji, co do tego, jak realizować zadanie. 

• Nauczyciel w zależności od możliwości i potrzeb dzieli klasę na grupy lub uczniowie poszczególne zadania 
wykonują indywidualnie.

• Ćwiczenie 1. Pięć pytań do Janusza Korczaka (załącznik – karta pracy nr 1)
• Ćwiczenie pobudzające zdolność formułowania pytań. Po wykonaniu zadania uczniowie prezentują swoje 

pomysły na pytania do Janusza Korczaka.
• Ćwiczenie 2. Kolory tęczy… w prawach dziecka (załącznik – karta pracy nr 2)
• Ćwiczenie polegające na identyfikowaniu się z kolorami, odczuwaniu i przeżywaniu pewnych stanów czy 

wyobrażanie ich sobie. Po wykonaniu zadania uczniowie prezentują efekty swojej pracy.
• Ćwiczenie 3. Spacerując po łące… (załącznik – karta pracy nr 3) Ćwiczenie polega na poszukiwaniu 

analogii między materiałem przyrodniczym a postawą reprezentowaną przez człowieka. Po wykonaniu 
zadania uczniowie prezentują efekty swojej pracy.

• Ćwiczenie 4. Co by było, gdyby...? (załącznik – karta pracy nr 4) Ćwiczenie pobudzające płynność, 
giętkość, jak i oryginalność myślenia. Nauczyciel musi tworzyć atmosferę przyjazną dziecku. Odpowiedzi 
uczniów w poszczególnych ćwiczeniach mogą być zbyt osobiste. Jeśli dziecko nie chce, niech nie prezentu-
je efektów swojej pracy na zajęciach. Porozmawiaj z nim po zajęciach. 

Podsumowanie – ewaluacja/ocenianie: 
• Nauczyciel rozdaje kserokopie teksu „Prośby dziecka” Janusza Korczaka lub wyświetla ją na projektorze 

multimedialnym. Wspólne przeczytanie tekstu, w którym to autor w kreatywny sposób w imieniu dziecka 
zwraca się do rodziców/dorosłych (załącznik 5. - „Prośba dziecka” Janusz Korczak). Rozmowa na temat: 
Co Janusz Korczak – przyjaciel dzieci, chciał wyrazić dzięki takiej formie przekazu?

• Ocenie podlegać może zaangażowanie w wykonywane zadania i współpraca uczniów.

Bibliografia:
1. Bubrowiecki A., Popraw swoją kreatywność, Wydawnictwo MUZA SA, Warszawa 2008
2. Clegg B., Birch P., Przyśpieszony kurs kreatywności, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2007
3. Edward de Bono, Umysł kreatywny. 62 ćwiczenia rozwijające intelekt, Wydawnictwo Studio Emka, War-

szawa 2009
4. Fobes R., Pomysł na każdą okazję. Podręcznik twórczego rozwiązywania problemów, Wydawnictwo 

„Ravi”, Łódź 1998
5. Jaworska-Witkowska M., Trening kreatywności w rozwijaniu zdolności myślenia twórczego, Wydawnic-

two Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008
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6. Jąder M., Krok w kierunku kreatywności. Zabawy i ćwiczenia, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 
2008

7. Kubiczek B., Metody aktywizujące. Jak nauczyć uczniów uczenia się, Wydawnictwo NOWIK Sp.j., Opole 
2009

8. Nöllke M., Techniki kreatywności. Jak wpadać na lepsze pomysły, Flashbook.pl Sp. z o.o., Warszawa 2008
9. Oech von Roger, Kreatywność. Możesz być bardziej twórczy!, Galaktyka p. z o.o., Łódź 2009
10. Olczak M., Trening kreatywności. Współczesna i  efektywna forma wychowania przez sztukę, Oficyna 

Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010
11. OSHO, Kreatywność. Uwolnij swą wewnętrzną moc, Wydawnictwo GARMOND, Łomianki 2006
12. Paszkowski M., Odkryj w sobie kreatywność, Centrum doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa 

2008
13. Skwark D., Skarbnica zabaw. Ponad 650 zabaw na różne okazje, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2007
14. Szmidt Krzysztof J., ABC kreatywności, Difin SA, Warszawa 2010
15. Szmidt Krzysztof J. (redakcja), Dydaktyka twórczości. Koncepcje – problemy – rozwiązania, Oficyna Wy-

dawnicza „Impuls”, Kraków 2003
16. Szmidt Krzysztof J., Pedagogika twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne sp. z o.o., Sopot 2005
17. Szmidt Krzysztof J., Trening kreatywności, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2008 
18. Theiss-Smolińska B., Korczakowska idea praw dziecka, Źródło Pedagogika Społeczna 2010 nr 3-4
19. Vopel W. K., Kreatywne rozwiązywanie konfliktów. Zabawy i ćwiczenia dla grup, Oficyna Wydawnicza 

„Impuls”, Kraków 2003
20. Wieke T., Kreatywność i Ty. Droga do pomysłowości w pracy, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2007.
21. www.pskorczak.org.pl

ZAŁĄCZNIKI
Karta pracy nr 1
Pięć pytań do Janusza Korczaka
Dobrzy badacze zawsze zadają pytania o otaczający ich świat, notują rzeczy, które wydają się im interesujące, 
i zastanawiają się nad rzeczami, których nie znamy. Spróbujcie wymyślić kilka niezwykłych pytań do Janu-
sza Korczaka, gdyby był wśród was. Sformułujcie takie pytania, o jakich nikt inny nie pomyśli. Istotą ćwicze-
nia jest stawianie niebanalnych pytań oraz wczucie się osoby pełniącej rolę w postać.
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Karta pracy nr 2
Kolory tęczy… w prawach dziecka 
Znajdujesz się we wnętrzu, gdzie jest siedem par drzwi; każde w kolejnym kolorze tęczy: czerwony, pomarań-
czowy, żółty, zielony, niebieski, granatowy, fioletowy. Otwierasz poszczególne drzwi i… wyobrażasz sobie 
obrazy, sceny z życia nawiązujące do przestrzegania bądź łamania praw dzieci. Jakie obrazy znajdujesz za 
poszczególnymi drzwiami?
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Karta pracy nr 3
Spacerując po łące… 
Spacerując po łące, często natrafiasz na omszały kamień, liść pokryty rosą, grudkę wilgotnego piachu, pożół-
kłe źdźbło trawy.
 Przyjmij, że pod postacią tego materiału przyrodniczego ukryte są pewne znane Ci osoby, które spo-
tkałeś na swojej drodze życiowej – osoby, które według Ciebie przestrzegają lub łamią Twoje prawa. Może 
to być ktoś z rodziny, ze szkoły, podwórka. Jak się zachowuje ta osoba? Jaka jest? Zdecyduj o ich zawodzie, 
statusie społecznym, stosunku do pracy i nauki i inne.

Omszały kamień
________________________________________________________________________________

Liść pokryty rosą
________________________________________________________________________________

Grudka wilgotnego piachu
________________________________________________________________________________

Pożółkłe źdźbło trawy
________________________________________________________________________________

Karta pracy nr 4
Co by było, gdyby...? 
Obmyślcie konsekwencje poniższych zdarzeń.
Co by było, gdyby dorośli byli dziećmi? 
________________________________________________________________________________

Co by było gdyby, państwem rządziły dzieci?
________________________________________________________________________________

Karta pracy nr 5
„Prośba dziecka” Janusz Korczak
Nie psuj mnie. Dobrze wiem, ze nie powinienem mieć tego wszystkiego, czego się domagam. To tylko próba 
sił z mojej strony.
Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję - poczucia bezpieczeństwa.
Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko ty możesz pomóc mi zwalczyć zło, póki jest to jeszcze w ogóle 
możliwe.
Nie rób ze mnie większego dziecka, niż jestem. To sprawia, że przyjmuję postawę głupio dorosłą.
Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. O wiele bardziej przejmuję 
się tym, co mówisz, jeśli rozmawiamy w cztery oczy.
Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest nauczyć się rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych.
Nie wmawiaj mi, że błędy, które popełniam, są grzechem. To zagraża mojemu poczuciu wartości.
Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że cię nienawidzę. To nie ty jesteś moim wrogiem, lecz twoja miażdżą-
ca przewaga!
Nie zwracaj zbytniej uwagi na moje drobne dolegliwości. Czasami wykorzystuję je, by przyciągnąć twoją uwa-
gę,
Nie zrzędź. W przeciwnym razie muszę się przed tobą bronić i robię się głuchy.
Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie tłamszony, kiedy nic z tego wszystkiego nie wycho-
dzi.
Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazić myśli. To dlatego nie zawsze się rozumiemy.
Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości. Zbyt łatwo strach zmusza mnie do kłamstwa.
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Nie bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i wtedy tracę całą moją wiarę w ciebie.
Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę cię pytaniami. Może się wkrótce okazać, że zamiast prosić cię o wyjaśnienia, 
poszukam ich gdzie indziej.
Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po prostu są.
Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty. To po prostu mój sposób na życie, więc przy-
mknij na to oczy.
Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na twój temat byłaby w przyszłości nie do zniesienia. Nie wy-
obrażaj sobie, iż przepraszając mnie stracisz autorytet. Za uczciwą grę umiem podziękować miłością o jakiej 
nawet ci się nie śniło.
Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem, jak trudno dotrzymać mi kroku w tym galopie, ale zrób, co 
możesz, żeby nam się to udało.
Nie bój się miłości. Nigdy.

Źródło: www.pskorczak.org.pl

Temat 4. : Bliską ścieżką po moje prawa.
Wprowadzenie
Dzieci, ja, Maciuś Pierwszy, zwracam się do was, abyście mi pomogły wprowadzić nowe prawa. Ciągle słyszy-
my, że nie wolno, albo nieładnie, albo niegrzecznie. To jest niesprawiedliwe. Dlaczego dorosłym wolno, a nam 
nie? Ciągle się na nas gniewają i krzyczą i złoszczą się. Nawet biją. Chcę, żeby dzieci miały takie same prawa jak 
dorośli”. Jako jeden z pierwszych o prawa dziecka upomniał się Janusz Korczak, który ustami swego bohatera 
Króla Maciusia Pierwszego wystosował „Manifest do dzieci całego świata”. Korczak zauważa, że dorośli często 
zapominają o tym, że sami byli kiedyś dziećmi… 
 „Każdego ranka, kiedy przypomnimy sobie, że my także byliśmy kiedyś mali, nasze dziecko będzie 
miało wspaniały dzień” (źródło: Jak wychowywać dzieci. 365 pastylek pedagogicznego pogotowia rodzinnego 
Pino Pellegrino)

Cel ogólny: Powiązanie praw dziecka z miejscami i instytucjami użyteczności publicznej znanymi dzieciom 
z życia codziennego.
Cele szczegółowe:
• uczeń uświadamia sobie, że istnieją osoby i instytucje/placówki, do których można zwrócić się o pomoc, 

jeśli jego prawa są naruszane,
• potrafi wskazać miejsca/instytucje/placówki związane z prawami człowieka – prawami dziecka w najbliż-

szym środowisku,
• potrafi powiązać prawa dziecka z życiem codziennym,
• wie, gdzie może szukać pomocy w razie potrzeby, zna podstawowe telefony zaufania,
• potrafi posługiwać się planem/mapą,
• pogłębia wiarę we własne siły,
• kształtuje zasady harmonijnego współżycia w zespole.

Miejsce i czas realizacji: sala lekcyjna, 45 min.
Metody/techniki pracy: praca z  planem/mapą, mapa mentalna, dyskusja, pogadanka, zabawa Odpowiedz 
pytaniem na pytanie.
Formy pracy: praca zbiorowa, praca w grupach, praca indywidualna.
Materiały/środki dydaktyczne: komputer z projektorem multimedialnym i dostępem do Internetu i progra-
mem Google Earth; plan/mapa okolicy oraz jego kserokopie; kserokopie mapy mentalnej „Bliską ścieżką po 
moje prawa” - karta pracy (załącznik), kserokopie fragmentu Konwencji o Prawach Dziecka (wersja dla dzieci), 
karteczki z telefonami zaufania, flamastry, kredki.
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Planowanie i przygotowanie: 
• Nauczyciel przygotowuje kserokopie: planu/mapy okolicy, fragmentu Konwencji o Prawach Dziecka (wer-

sja dla dzieci), mapy mentalnej „Bliską ścieżką po moje prawa” (karty pracy) w zależności od ilości plano-
wanych grup.

• Nauczyciel przygotowuje karteczki z numerami telefonów zaufania.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

• Nauczyciel za pomocą programu Google Earth pokazuje uczniom miejscowość, w której mieszkają oraz 
miejsca/instytucje/placówki ważne dla człowieka w codziennym życiu, związane z prawami człowieka – 
prawami dziecka w najbliższym otoczeniu.

• Uczniowie na swoich planach/mapach zaznaczają (wg wskazań nauczyciela): swoje domy, budynki uży-
teczności publicznej (np. szkołę, urząd pocztowy, urząd gminy, kościół, bibliotekę, kafejkę internetową 
itp.), siedziby służb publicznych (posterunek policji, straż pożarną, pogotowie ratunkowe, ośrodek zdro-
wia, opiekę społeczna itp.), inne ważne miejsca dla człowieka (place zabaw, parki, domy kultury itp.).

• Uczniowie analizują zaznaczone na planie/mapie miejsca/instytucje/placówki pod kątem praw dziecka - 
dyskusja pod kierunkiem nauczyciela.

• Uczniowie uzupełniają mapę mentalną „Bliską ścieżką po moje prawa” – karta pracy (załącznik), wpi-
sują w wykropkowane miejsca obok rysunku instytucji/placówki/miejsca lub ich symbolu nazwę prawa 
dziecka.

• Uczniowie w Konwencji o Prawach Dziecka (wersja dla dzieci) poszukują artykułu, który pasuje do zazna-
czonych na planie/mapie miejsc/instytucji/placówek - dyskusja pod kierunkiem nauczyciela.

• Nauczyciel przeprowadza pogadankę na temat: „Szukam pomocy, wiem gdzie zadzwonić”. Wskazuje na 
osoby, instytucje, organizacje, które pomogą, gdy dziecko będzie potrzebowało pomocy (w myśl zasady od 
najbliższego do dalszego). Oswaja dzieci z podstawowymi numerami telefonów zaufania. 

Podsumowanie – ewaluacja/ocenianie: 
• Uczniowie zadają pytania, na które wspólnie z nauczycielem udzielają odpowiedzi. Proponuje się tu zaba-

wę Odpowiedz pytaniem na pytanie (np. Pyt.: Jaki jest numer Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika 
Praw Dziecka? Odp.: Czy dzwoniąc pod numer telefonu 800121212 specjalista udzieli mi pomocy?).

• Ocenie może podlegać umiejętność pracy z planem/mapą, zaangażowanie uczniów w wykonywane zada-
nia.

Bibliografia:
1. Konwencja o Prawach Dziecka (wersja dla dzieci).
2. Korczak J., Król Maciuś Pierwszy, Instytut Wydawniczy „Księgarnia”, Warszawa 1987.
3. Pod redakcją Flowers N., KOMPASIK - edukacja na rzecz praw człowieka w pracy z dziećmi, Wydanie 

polskie: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie oraz Stowarzyszenie dla Dzieci i Mło-
dzieży SZANSA w Głogowie, Warszawa 2009.

4. Rysunek mapy mentalnej „Bliską ścieżką po moje prawa” autorstwa Kazimiery Drewniok-Woryny.
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ZAŁĄCZNIK 
Karta pracy 
Mapa mentalna „Bliską ścieżką po moje prawa”

Skojarz z poszczególnymi rysunkami nazwę prawa dziecka i wpisz je w wykropkowane miejsca.
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Temat 5: Raz dwa trzy... respektujmy PRAWA DZECI wszyscy MY.

Wprowadzenie
„Trzeba kochać życie. Kochać i wysoko cenić każdą godzinę, każdą chwilę. Nie jest zmarnowana godzina, 
w której dziecko bawi się…” (Janusz Korczak).
 Jako podsumowanie cyklu zajęć edukacyjnych „Obieramy kurs na... PRAWA DZIECKA”, zapropo-
nowano uczniom prostą grę dydaktyczną „Raz dwa trzy... respektujmy PRAWA DZIECI wszyscy MY”. Na to 
spotkanie warto zaprosić rodziców uczniów i włączyć ich do wspólnej zabawy.

Cel ogólny: Kształtowanie poprzez zabawę postaw i zachowań prowadzących do poszanowania praw dziecka.
Cele szczegółowe:
• uczeń porządkuje i pogłębia nabytą wiedzę na temat Konwencji o Prawach Dziecka,
• koncentruje uwagę na postawionych przed nim zadaniach,
• kształtuje postawy koleżeńskie, uczy się opanowania i cierpliwości, wyrabia nawyk przestrzegania dyscy-

pliny i reguł gry, 
• uświadamia sobie potrzebę współdziałania i podporządkowania się interesom grupy,
• wyciąga wnioski z zachowania i postaw swoich i innych,
• dokonuje samooceny i oceny pracy grupy,
• docenia rolę zabawy i innych zajęć twórczych w zdobywaniu wiedzy i umiejętności dotyczących tematyki 

praw dziecka,
• analizuje problem i trenuje krytyczne myślenie.

Miejsce i czas realizacji: sala lekcyjna, 45 min. 
Metody/techniki pracy: gra dydaktyczna, mapa mentalna.
Formy pracy: praca zbiorowa, praca w grupach, praca indywidualna. 
Materiały/środki dydaktyczne: gra planszowa „Obieramy kurs na… PRAWA DZIECKA” (załącznik 1); karty 
do gry (załącznik 2); pionki, kostki do gry; materiały potrzebne do podsumowania zajęć; arkusz ewaluacyjny 
cyklu zajęć „Obieramy kurs na… PRAWA DZIECKA” (załącznik 3), CERTYFIKAT uczestnictwa w cyklu 
zajęć edukacyjnych „Obieramy kurs na… PRAWA DZIECKA” (załącznik 4).

Planowanie i przygotowanie: 
• Powielenie przez nauczyciela instrukcji gry i  planszy gry w  zależności od ilości planowanych grup na 

zajęciach (plansze można powiększyć np. do formatu A3). Przygotowanie odpowiedniej ilości pionków 
i kostek do gry.

• Powielenie i wycięcie kart do gry odpowiednio do ilości planowanych grup.
• Powielenie przez nauczyciela arkuszy ewaluacyjnych i certyfikatów odpowiednio do ilości uczestników 

zajęć.
• Zaproszenie na zajęcia rodziców przez uczniów.

PRZEBIEG ZAJĘĆ
• Podział uczniów na grupy do udziału w grze dydaktycznej (chociaż uczniowie mogą bawić się w grupach 

ustalonych na poprzednich zajęciach), podział ról w grupie – przydział funkcji moderatora (administrato-
ra gry), który zawiaduje przebiegiem gry, w tym głośno odczytuje polecenia z kart, sprawdza poprawność 
odpowiedzi itp. (funkcja moderatora przydzielana jest w grupie na zmianę – ustalenia wewnątrz każdej 
grupy).

• Nauczyciel zapoznaje uczniów z instrukcją gry dydaktycznej „Obieramy kurs na… PRAWA DZIECKA”.
• Nauczyciel ustala czas na zabawę grą dydaktyczną.
• Uczniowie grają w grę dydaktyczną „Obieramy kurs na… PRAWA DZIECKA”.
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Podsumowanie – ewaluacja/ocenianie: 
• Nauczyciel wspólnie z uczniami przypomina w skrócie poszczególne zajęcia z cyklu  „Obieramy kurs na… 

PRAWA DZIECKA” – 5 jednostek lekcyjnych.
• Uczniowie dzielą się swoimi odczuciami (ich samopoczucie, emocje, obawy), jakie towarzyszyły im 

w trakcie realizacji cyklu zajęć edukacyjnych „Obieramy kurs na… PRAWA DZIECKA”, wykonując mapę 
mentalną (ewaluacja). Na tej mapie wykonują rysunki, zaznaczają symbole, zapisują krótkie zwroty czy 
hasła. Dzięki nim pokazują: Co najbardziej podobało mi się na zajęciach? Co jest warte powtórzenia? Co 
było proste? Z czym miałem największy problem? Co mogło się bardziej udać? Jaka panowała atmosfera 
na zajęciach? itp.). 

• Uczniowie wypełniają arkusz ewaluacyjny cyklu zajęć „Obieramy kurs na… PRAWA DZIECKA”, mający 
na celu wyrażenie opinii na temat atrakcyjności poszczególnych zajęć, zastosowanych w nich metod/tech-
nik pracy, przydatności zajęć w życiu codziennym. 

• Uczniowie prezentują swoje prace wypracowane w trakcie cyklu zajęć edukacyjnych o prawach dziecka – 
zorganizowanie wystawy prac (np. może to być osobny kącik lub prace mogą być powieszone na sznurku 
w sali lekcyjnej).

• Uczniowie dokonują samooceny pracy oraz oceny pracy kolegów
• Ocena pracy grup – zespołów zadaniowych praz nauczyciela (uczniowie mogą być ocenieni za zaangażo-

wanie i współpracę w grupie, w zespole klasowym, za kulturę zachowania, za przestrzeganie zasad har-
monijnego współżycia w zespole).

• Wręczenie przez nauczyciela CERTYFIKATÓW uczestnictwa w  cyklu zajęć edukacyjnych „Obieramy 
kurs na… PRAWA DZIECKA”.

• Podziękowanie za wspólne uczestnictwo w zajęciach. 

Bibliografia:
1. Konwencja o Prawach Dziecka (wersja dla dzieci).
2. Król R., Efektywność gier dydaktycznych w procesie kształcenia, Wydawca: Oficyna Wydawnicza Impuls, 

Kraków 2007.
3. Praca zbiorowa pod redakcją Falkowska E., Miłowska M., Skrabska A., Razem dla praw dziecka. Materiały 

edukacyjne o prawach dziecka dla nauczycieli, Polski Komitet Naukowy UNICEF, Warszawa 2009.
4. Pod redakcją Flowers N., KOMPASIK - edukacja na rzecz praw człowieka w pracy z dziećmi, Wydanie 

polskie: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie oraz Stowarzyszenie dla Dzieci i Mło-
dzieży SZANSA w Głogowie, Warszawa 2009.

5. Rysunek planszy do gry dydaktycznej „Raz dwa trzy… respektujmy PRAWA DZECI wszyscy MY” autor-
stwa Kazimiery Drewniok-Woryny.

Maria Stachowicz-Polak – doradca metodyczny RODNiP „WOM” w Rybniku.
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ZAŁĄCZNIK 1
GRA DYDAKTYCZNA Raz dwa trzy… respektujmy PRAWA DZECI wszyscy MY

Celem gry jest pokonanie wyznaczonej trasy i dotarcie do mety. Wygrywa ten gracz, który dokona tego jako 
pierwszy, ale gra toczy się dalej, aż dotrze do mety ostatni gracz.

PRZEBIEG GRY

Gra polega na rzucaniu kostką po kolei przez każdego gracza i  przesuwaniu pionka o  ilość wyrzuconych 
oczek. Uczestnicy rozpoczynają i kończą grę od punktu oznaczonego na planszy tabliczką START – META.

Uwaga na trasie możesz stanąć na znaku zakazu (biało-czerwone pola). Licząc od startu:  

1. Jesteś na początku wyprawy. Musisz chwilę czasu poświęcić na przypomnienie sobie korczakowskich 
praw dziecka. Tracisz jedną kolejkę.

2. Tyle emocji na raz. Czy wszystko zapamiętałeś? Cofasz się o 3 pola do tyłu.
3. Czas na chwilę relaksu. Tracisz jedną kolejkę.
4. Do końca wyprawy już tylko trzy prawne potyczki. Jeśli wyrzucisz parzystą liczbę oczek to tracisz jedną 

kolejkę, w przeciwnym razie przesuwasz się do przodu o tyle oczek o ile wyrzuciłeś na kostce.

Zatrzymałeś się na polu od 1 do 22 – światło zielone, więc udzielasz odpowiedzi:
1. To on powiedział „Dziecko jest osobą, dziecko jest człowiekiem. Nie zadatkiem na człowieka, ale człowie-

kiem tu i teraz”;  był przyjacielem dzieci, pedagogiem, lekarzem, pisarzem.
2. Czym są prawa człowieka? 
3. Jest rodzaju żeńskiego, w której zapisano prawa dzieci, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych.
4. Kto to jest dziecko?
5. Nazwij prawo: „…Masz prawo do tego, by twoje urodziny zostały zarejestrowane, do posiadania imienia, 

obywatelstwa i wiedzy kim są twoi rodzice…”. 
6. Nazwij prawo: „Nikt nie powinien cię oddzielać od rodziców, chyba, że mogłoby to okazać się dla ciebie 

korzystne… Jeżeli twoi rodzice są rozwiedzeni lub pozostają w separacji, masz prawo pozostawać w kon-
takcie z obojgiem z nich…”.

7. Nazwij prawo: „Masz prawo do swobodnej wypowiedzi na temat tego, co twoim zdaniem powinno mieć 
miejsce, a twoje zdanie powinno być wzięte pod uwagę”.

8. Nazwij prawo: „Masz prawo do rzetelnych informacji pochodzących z różnych źródeł…”.
9. Nazwij prawo: „Masz prawo spotykać się z innymi dziećmi i dołączać do ich grup lub organizacji, o ile nie 

ograniczasz tym przysługujących komuś praw”.
10. Wyjaśnij, co oznacza prawo prywatności?
11. Nazwij prawo: „Masz prawo do dobrej opieki medycznej…, jak też czystej wody, dobrego jedzenia, czyste-

go środowiska i oświaty zdrowotnej…”. 
12. Nazwij prawo: „Edukacja powinna jak najlepiej rozwijać twoją osobowość, umiejętności oraz zdolności 

umysłowe i fizyczne. Ma przygotować się do życia…”.
13. Nazwij prawo: „Masz prawo do… zabawy i włączania w działania kulturalne i rekreacyjne”.
14. Wyjaśnij, jak rozumiesz słowa „Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,  a  szczególnie do zro-

bienia czegoś niedobrego” (źródło: O prawach dziecka M. Brykczyński).
15. Nazwij prawo: „Państwo powinno zadbać o to, aby prawa zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka  były 

znane wśród dzieci, jaki i dorosłych”.
16. Podaj przykład łamania praw dziecka w cyberprzestrzeni.
17. W której powieści dla dzieci znajdziemy te oto słowa? „Ciągle słyszymy, że nie wolno, albo nieładnie, albo 

niegrzecznie. To jest niesprawiedliwe. Dlaczego dorosłym wolno, a nam nie? Ciągle się na nas gniewają 
i krzyczą i złoszczą się. Nawet biją. Chcę, żeby dzieci miały takie same prawa jak dorośli”.
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18. Podaj przykłady łamania praw dziecka w literaturze (przynajmniej dwa przykłady).
19. Jak wyjaśnisz słowa: „Kiedy dziecko znów coś wykombinuje, być może warto sobie przypomnieć, że Bóg 

dał nam oczy, żeby widzieć, ale także powieki,  żeby je przymknąć” (Pino Pellegrino).
20. W jakim dokumencie w twojej szkole zapisane są twoje prawa?
21. Czym zajmuje się Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF?
22. Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka.

Odpowiedzi do poszczególnych pól od 1 do 22:
1. Janusz Korczak.
2. Prawa człowieka można określić jako podstawowe standardy, bez których ludzie nie mogą spokojnie żyć 

i rozwijać się.
3. Konwencja o  Prawach Dziecka, która została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w  1989 roku 

i weszła w życie, jako obowiązujące prawo międzynarodowe.
4. Dziecko to osoba, która nie skończyła osiemnastu lat, przysługują jej wszystkie prawa spisane w Konwen-

cji o Prawach Dziecka.
5. Prawo do życia i tożsamości.
6. Prawo do wychowania w rodzinie.
7. Prawo do wyrażania własnych poglądów.
8. Prawo do informacji.
9. Prawo do zrzeszania się, przynależności do stowarzyszeń.
10. Prawo do prywatności - oznacza, że możesz dysponować własnymi rzeczami, masz prawo do tajemnicy 

korespondencji, nikomu nie wolno bez ważnych powodów wkraczać w twoje sprawy osobiste i rodzinne.
11. Prawo do opieki zdrowotnej.
12. Prawo do edukacji/ nauki.
13. Prawo do wypoczynku, czasu wolnego, zabawy, życia kulturalnego.
14. Prawo do ochrony przed przemocą.
15. Prawo do znajomości swoich praw i powoływania się na inne.
16. Użycie technologii komunikacyjno-informacyjnych, tj. np. e-mail, wiadomości SMS, komunikatory inter-

netowe, po to, aby komuś grozić, zastraszać go itp.
17. Król Maciuś Pierwszy.
18. Np. w bajkach: Kopciuszek, Calineczka, Dziewczynka z zapałkami, Jaś i Małgosia.
19. Mam prawo do eksperymentowania, popełniania błędów.
20. W statucie szkoły.
21. UNICEF to największa na świecie organizacja, której działalność w całości dedykowana jest dzieciom; 

działa w ponad 190 krajach, walczy z głodem i niedożywieniem, chroni prawa dzieci do nauki i życia wol-
nego od przemocy.   

22. 800 12 12 12 ZAŁĄCZNIK 2
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Karty do gry dydaktycznej 
„Raz dwa trzy… respektujmy PRAWA DZECI wszyscy MY”
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ZAŁĄCZNIK 3 

Arkusz ewaluacyjny cyklu zajęć edukacyjnych
„Obieramy kurs na… PRAWA DZIECKA”

DROGI UCZNIU! Twój kurs na… PRAWA DZIECKA dobiegł dzisiaj końca. 
 Poniższa tabela dotyczy Twojej opinii na temat atrakcyjności poszczególnych zajęć, metod/technik, 
którymi na nich pracowałeś oraz przydatności ich w życiu codziennym.
 Zaznacz krzyżykiem swoją opinię w danym miejscu. Symboliczna buźka z wyraźnym grymasem 
posłuży do oceny zajęć. 

 DZIĘKUJĘ!
Pamiętaj, zawsze „Celuj w księżyc. Nawet jeśli chybisz, trafisz między gwiazdy…”  /Les Brown/.
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Lp. Temat zajęć Symboliczna 
buźka

Atrakcyjność 
lekcji

Metody/
techniki racy

Przydatność zajęć w życiu 
codzienym

1. Obieramy kurs na ... 
PRAWA DZIECKA

2. Projekt szkoły 
idealnej w 
marzeniach dzieci – 
prawo do edukacji

3. W działaniach 
kreatywnych o 
korczakowskiej idei 
praw dziecka

4. Bliską ścieżką po 
moje prawa

5. Raz dwa trzy .. 
RESPEKTUJEMY 
PRAWA DZIECI 
wszyscy MY
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