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Szanowni Czytelnicy!
W bieżącym 2018 roku przypada
niezwykle ważna dla Polski 100
rocznica odzyskania niepodległości. Jest ona doskonałą okazją
do wzmocnienia działań nauczycieli w kierunku wychowania do
wartości i kształtowania patriotycznych postaw uczniów.
Powyższy priorytet jest jednym
z tzw. kierunków polityki oświatowej Państwa na rok szkolny 2018/2019. Ważne wychowawczo treści odnajdujemy
również w zadaniach priorytetowych wskazanych przez
Sejmik Województwa Śląskiego. Do zadań tych należą:
1.

100- lecie ZHP

2.

Profilaktyka raka piersi

3.

100- lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

4.

Rok Odry – Rzeki Pozytywnej Energii

5.

100- lecie uzyskania praw wyborczych przez kobiety

Artykuły zawarte w bieżącym numerze naszego kwartalnika
przybliżą nam powyższą tematykę a zawarte zestawienia
bibliograficzne, opracowane przez nauczycieli-bibliotekarzy
(wchodzącej w strukturę RODN i IP „WOM” w Rybniku)
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Raciborzu, pozwolą na ewentualne poszerzenie wiedzy w wybranych zagadnieniach.
RODN i IP „WOM” w Rybniku, w związku z uchwałą antysmogową Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 IV
2017. zrealizował wiele działań edukacyjnych związanych
z ochroną środowiska. Szczegółowo opisujemy je w bieżącym numerze jak również zachęcamy do zapoznania się
z wartościowym pokonferencyjnym materiałem edukacyjnym zamieszczonym na naszej stronie internetowej
www.wom.edu.pl w zakładce „do pobrania”.
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Aktywne społeczności szybciej się rozwijają
i łatwiej osiągają swoje cele. Dlatego, angażując mieszkańców w działania społeczne oparte na otwartym dialogu obywatelskim, sprzyja się rozwojowi demokracji lokalnej oraz pobudza środowiska lokalne do
podejmowania wspólnych działań. Stąd tak
ważnym jest rozwijanie od najmłodszych
lat kapitału ludzkiego poprzez prowadzenie rozważnej edukacji wśród uczniów celem budowania współpracy, samoorganizowania się i rzeczywistego działania na
rzecz życia w demokratycznej wspólnocie.
Zachęcam Państwa do zapoznania się
z ofertą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Składają się na nią
praktyczne informacje dotyczące zwiedzania historycznego obiektu, w którym mieści się Sejmik Województwa Śląskiego,
propozycje dodatkowych działań edukacyjnych prowadzonych przez jednostki
UMWSL dla dzieci i młodzieży oraz scenariusze lekcji samorządowych do wykorzystania podczas zajęć z uczniami.
Liczę, że skorzystanie z tej oferty nie tylko
przyczyni się do pogłębienia wiedzy na temat funkcjonowania instytucji publicznych
i samorządu, ale również zaciekawi młodych ludzi i zmotywuje ich do samodzielnego poszukiwania informacji na temat
historii i kultury regionu.
Wojciech Saługa
Marszałek Województwa Śląskiego
Oferta do pobrania na stronie: www.wom.edu.pl
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Samorząd województwa śląskiego, mając
na uwadze zdrowie mieszkańców, podejmuje
szereg działań propagujących profilaktykę
i wczesne wykrywanie nowotworów. Planuje
także włączyć się w kampanię społeczną mającą na celu zmniejszenie ilości zachorowań na
raka piersi wśród mieszkanek województwa
śląskiego. Sejmik województwa śląskiego,
jako pierwszy samorząd wojewódzki w Polsce,
przyjął rezolucję w sprawie ogłoszenia roku
2018 Rokiem Profilaktyki Raka Piersi. Tę inicjatywę dedykujemy wszystkim kobietom w trosce o ich zdrowie.

Szanowni Państwo!
Sejmik Województwa Śląskiego w listopadzie
2017 roku przyjął rezolucję dotyczącą ogłoszenia roku 2018 Rokiem Odry – Rzeki Pozytywnej Energii. Odra jest bowiem rzeką, która
dla mieszkańców województwa śląskiego ma
szczególne znaczenie, stanowi nasze dziedzictwo, zachwyca pięknem przyrody, zabytkami
techniki. Odra ma być dla nas impulsem rozwoju, ma łączyć, inspirować, być symbolem
pozytywnej energii.
Radni Sejmiku zdecydowali ponadto, że
2018 r. będzie również w naszym regionie Rokiem odzyskania przez Polskę niepodległości,
chcemy ten wspaniały jubileusz przywrócenia
Polski na mapy Europy świętować godnie i uroczyście.
W roku 2018 przypada 100-lecie Związku
Harcerstwa Polskiego, w którym obecnie zrzeszonych jest około 13 tys. dzieci i młodzieży,
jubileusz ten zbiega się w czasie z obchodami
stuletniej rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości, dlatego realizowany jest na
terenie województwa śląskiego projekt - Związek Harcerstwa Polskiego rówieśnikiem Niepodległej.

Samorządowcy z uwagą i radością przyjmują wszystkie inicjatywy poświęcone realizacji uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego:
konkursy, konferencje, publikacje, wystawy,
spotkania. Dziękuję autorom Dialogu Edukacyjnego za podjęcie trudu stworzenia publikacji ilustrującej rezolucje Sejmiku. Wyrażam
nadzieję, że artykuły znajdujące się w tym
pedagogiczno – społecznym kwartalniku oraz
zawarte w nich treści i opinie będą stanowić
płaszczyznę dialogu i refleksji dla wielu czytelników. Chciałbym, by przeczytane teksty zainspirowały Państwa do zdobywania wiedzy
na temat historii Polski i Śląska, dbałości
o własne zdrowie, odbywania ciekawych wędrówek, stanowiły impuls rozwoju.
Mam nadzieję, że minione wakacje i urlopy pozwoliły Państwu na przeżycie chwil
przynoszących radość, dały okazję do wypoczynku i regeneracji sił. Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2018/2019 wszystkim
Nauczycielom i Pracownikom oświaty pragnę
przekazać życzenia zadowolenia i satysfakcji
z wykonywanej pracy, realizacji pasji i marzeń, niech to będzie rok pozytywnej energii .
Grzegorz Wolnik
Wiceprzewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego
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Eugeniusz Januła

ODZYSKANIE PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
A SPRAWA ŚLĄSKA
Kiedy Adam Mickiewicz pisał swoje Księgi Pielgrzymstwa i Narodu Polskiego nie mógł przypuszczać, że napisane w nich wołanie o „wojnę ludów powszechną” nastąpi
stosunkowo szybko. Millenerzy polscy z okresu Powstania
Styczniowego i bezpośrednio po nim z Agatonem Gillerem na czele zakładali jeszcze długi, a nawet bardzo długi
okres panowania państw zaborczych. Z kolei lojaliści
lwowscy i krakowscy starali się wejść w struktury w miarę
liberalnej w porównaniu do innych współczesnych państw,
monarchii austro-węgierskiej w tej nadziei, że pod berłem
Habsburgów można będzie uzyskać daleko idącą autonomię i to będzie rzutować też pośrednio na sytuacje w obu
pozostałych zaborach.
Wszystko więc układało się raczej w scenariusz dla
dalszej długotrwałej egzystencji Polaków w strukturach
państw zaborczych. Pytanie musi też paść, jak układała się
sytuacja narodowościowa na przełomie XIX i XX wieków
na Śląsku? Otóż na to pytanie odpowiedź jest bardziej niż
złożona. Po wojnach śląskich i pokoju zawartym w myśliwskim pałacyku w Hubertusburgu, monarchia austrowęgierska pogodziła się praktycznie z definitywną utratą
olbrzymiej większości terytorium Śląska. To państwo
odczuwało zresztą coraz większe problemy związane
z tendencjami odśrodkowymi różnych narodów i narodowości, żyjących pod przymusem w ramach jednego państwa. Trzeba przy tym dodać, że modelowe przekształcenie monarchii w układ dualistyczny czyli pozornie równych dwóch politycznych biegunów czyli Austrii i Węgier
na jakiś czas skutecznie wytłumiło tendencje odśrodkowe.
Szlachta węgierska stała się w stopniu znacznie bardziej
nawet niż austriaccy Niemcy, podmiotem, który działał na
rzecz spójności Austro-Węgier. Oczywiście w rozumieniu
całkowitej dominacji węgierskiej w swojej części państwa.
Tymczasem Śląsk po przywoływanym powyżej pokoju
w Hubertusburgu stał się niemalże w ciągu dekady podstawowym elementem ekonomicznym i politycznym państwa pruskiego. Nastąpił rozwój ekonomiczny związany
z nowymi stosunkami kapitalistycznymi, którym patronowało państwo pruskie, ale też ponowna fala germanizacji.
Trzeba dodać, że Dolny Śląsk germanizowany był sukcesywnie praktycznie od 13 wieku. Haniebny dla Polski
pokój w Krzyszkowie, gdzie ówczesny książę senior Bolesław Kędzierzawy pokornie klęczał przez okres trzech dni,
pomazany popiołem i z zawieszoną na szyi pochwą od
miecza, aż cesarz Fryderyk Barbarossa zechce go przyjąć,
był też symbolem, jak dalece Polska w epoce rozbicia
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dzielnicowego przestała się liczyć jako podmiot polityczny
i zeszła do roli przedmiotu. Tyle że Polska w wyniku
przegranej wojny i przywoływanego wcześniej pokoju,
musiała wtedy przyjąć synów Władysława Wygnańca
i przydzielić im dzielnice właśnie na Śląsku. Ci książęta
byli już ożenieni z księżniczkami niemieckimi. Ich synowie, wnukowie itd. też żenili się po stronie niemieckiej.
Śladami swych książąt szło miejscowe rycerstwo, później
również mieszczanie itd. Zatem we Wrocławiu, Legnicy,
jak również Opolu i szeregu innych księstwach dominował
już w XIII-XIV wieku niemiecki język, jak również niemiecka kultura itd. Co prawda krakowski biskup Zbigniew
Oleśnicki wykupił dwa małe księstwa czyli; Zatorskie
i Oświęcimskie, zostając księciem biskupem, ale były to
obszary leżące zupełnie na wschodnim skraju ziem śląskich.
Dolny i także środkowy Śląsk był w XIX wieku już
zdecydowanie zniemczony. Trafiały się tu i owdzie jakieś
małe enklawy polskości, ale były one nieliczne i coraz
słabsze.
W miarę trwania I wojny światowej, kiedy odzyskanie
przez Polskę niepodległości stawało się coraz bardziej
rzeczywiste i realne, równie realne było to, że marzenia
niektórych polskich polityków o tym, żeby cały Śląsk
z Wrocławiem i Legnicą wrócił do Polski, było raczej
zupełnie fantastyczne. Pozostawała zatem dyplomatyczna
jak też zbrojna walka o kształt i obszar polskiego Śląska.
Czy było o co walczyć? Oczywiście, jak najbardziej tak.
Bo Śląsk obok Wielkopolski był najlepiej zagospodarowanym obszarem, jaki mógł wejść do Polski Niepodległej.
X

X

X

Historycznie i geograficznie Śląsk jest to kraina rozciągająca się od Ziemi Lubuskiej na zachodzie do Małopolski na wschodzie. Trwają do dzisiaj spory o to, czy
Zagłębie Dąbrowskie jest, czy nie jest częścią Śląska.
Oczywiście jest. To, że historia zaborów wyznaczyła wieloletnią polityczną granicę na rzece Brynicy, to żaden
dowód i pretekst na dzielenie tego, co powinno być jednością. Oczywiście, że Zagłębie jest subregionem Śląska.
Ważnym tak samo jak subregion rybnicko-raciborski czy
też Śląsk Cieszyński lub tez pozostający w czeskich rękach
Śląsk Opawsko-Karniowski. Czyli obszar Śląska obejmuje
jako graniczny, ale włącznie rejon Siewierza, na północnym wschodzie oraz właśnie Zator i Oświęcim wraz
z przyległymi gminami na wschodzie.
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Nie wchodzi natomiast, i nigdy nie wchodziła historycznie i geograficznie w skład Śląska, Ziemia Częstochowska oraz Kotlina Kłodzka.
I
Problem Górnego Śląska u progu niepodległości
U schyłku Wielkiej Wojny było już wiadomym, że
o przyszłym kształcie świata, a przede wszystkim Europy,
będzie decydować Ententa. Ale tu akcenty polityczne
rozłożyły się bardzo różnie. Wielki wizjoner ówczesnego
okresu czasu, amerykański prezydent Woodorow Wilson
w zasadzie po opublikowaniu swojego słynnego składającego się z 14 punktów memorandum, sukcesywnie wycofywał się z udziału w debacie i decyzjach na temat politycznego kształtu przyszłej Europy. Decydentami w naturalny sposób stały się w konsekwencji dwa zwycięskie
państwa czyli Francja i Wielka Brytania. Na konferencji
wersalskiej ujawniły się jednak bardzo znaczące rozdźwięki polityczne miedzy tymi państwami między innymi
w kwestii przebiegu granic Niemiec i przyszłej Polski.
Francja starała się zapewnić Polsce jak największe nabytki
na zachodzie natomiast Zjednoczone Królestwo
z kolei zabiegało o to, żeby Niemcy stracili jak najmniej.
Stanowisko angielskie było oczywiście podyktowane stałym angielskim dążeniem dla utrzymania silnych Niemiec,
jako swego rodzaju przeciwwagi dla perspektywicznej
dominacji Francji na kontynencie europejskim. Również
Wielka Brytania starała się utrzymać siłę ekonomiczną
Niemiec na tyle żeby mogły one spłacić reparacje wojenne. Tutaj szczególnym rzecznikiem interesów Niemiec
okazał się sam ówczesny brytyjski premier David Lloyd
George, a także jeden z najwybitniejszych ówczesnych
ekonomistów na świecie J.M. Keynes. Ten ostatni w jednej ze swoich licznych książek dowodził wprost, że gdyby
Polska miała przejąć Zagłębie Górnośląskie, to doprowadzi do jego ruiny ekonomicznej. Również to, że Niemcy
bez górnośląskiego przemysłu nie są w stanie zapłacić
całości sum reparacyjnych . W rezultacie Francja która
chciała przekazać Polsce większość ziem Wielkopolski
oraz praktycznie całość obszaru Zagłębia Górnośląskiego
napotkała na bardzo silny sprzeciw Anglików. Inne państwa, które na konferencji wersalskiej miały coś do powiedzenia, starały się zająć postawę kompromisową. Tu
symptomatyczne było stanowisko Włoch.
Jak wyglądała zatem sytuacja wśród polityków polskich. Tu znane jest najbardziej stanowisko Piłsudskiego,
który publicznie twierdził, że jeżeli chodzi o granice zachodnie Polski, to należy wziąć tyle, ile nam da Ententa.
Ale mylił się zasadniczo, przeceniając, i to znacznie,
wpływy Francji na konferencji w Wersalu. Francja nie
miała najmniejszego zamiaru stawiać na ostrzu noża
swych stosunków z Wielka Brytanią. Politycy endeccy
natomiast uważali, że na Śląsku Polska powinna otrzymać
wszystkie tereny leżące na prawym brzegu górnej Odry od
Raciborza, ale bez samego miasta do Opola z samym miastem włącznie.
Oczywiście strona niemiecka domagała się utrzymania
rozbiorowej granicy przebiegającej na rzece Brynicy. Było
jednak na konferencji wersalskiej jasne, że Niemcy nie
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utrzymają swego stanu posiadania i że postawić raczej
należy pytanie: ile i jakie tereny utracą. Sytuacja na samym Górnym Śląsku była jednak dla strony niemieckiej
o wiele bardziej korzystna niż dla polskiej. Pozostała de
facto niemiecka administracja cywilna oraz przez dłuższy
okres czasu, także niemiecka policja. Na Górnym Śląsku
stacjonowały także garnizony dobrze uzbrojonej i wyszkolonej niemieckiej Straży Granicznej. Wracając do samej
administracji, nie można zapomnieć, że również typowo
gospodarcza administracja i zarząd ekonomiczny poszczególnych instalacji przemysłowych był też niemiecki. Było
to zresztą zgodne z kategoriami własności. Kopanie, huty
itd. były po prostu własnością bardziej prywatnego niż
państwowego, ale jednak kapitału niemieckiego.
Taka była sytuacja wyjściowa rozgrywki o kształt
i granice Górnego Śląska. Strona polska argumentowała
podczas zarówno konferencji wersalskiej jak i później
podczas kilkuletnich w efekcie obrad instytucji powołanej
przez Wersal mianowicie Rady Ambasadorów, że na Górnym Śląsku żyje i mieszka większość polskojęzyczna i to
ona powinna zadecydować o przynależności państwowej
tego terenu. Tu prawda leżała akurat pośrodku, bo zdecydowanie polskojęzyczne były wówczas powiat pszczyński
i rybnicki oraz część śródmieścia Katowic, a także tereny
dzisiejszej Rudy Śląskiej. Ale na innych terenach stosunki
narodowościowe były mieszane. Oczywiście były też
spore tereny z przewagą ludności niemieckojęzycznej
szczególnie na zachodzie spornego regionu.
W tej sytuacji dwa kolejne, czyli pierwsze i drugie powstania śląskie, mimo że faktycznie nie miały wielkich
rozmiarów ani też długiego przebiegu, to jednak zdecydowanie poprawiły sytuację na korzyść Polski. Wycofano
z regionu niemiecki Grenzschutz, a na miejsce niemieckiej
policji wprowadzono polsko-niemieckie struktury mieszane. Na Górny Śląsk wprowadzono również wojska Ententy
z dużą przewagą francuskich.
Zdecydowano również o obligatoryjnym plebiscycie
w całym regionie, zgodnie z zasadą samostanowienia. Tu
co prawda strona polska protestowała przeciwko zasadzie,
że prawo udziału w przedmiotowym plebiscycie mają
mieć wszyscy ci, którzy się urodzili na terenie plebiscytowym. Ale taka była i jest zasada plebiscytów, mimo że
w tym konkretnym wypadku wprowadzenie tej zasady
preferowało oczywiście stronę niemiecką.
Wyniki plebiscytu były na ogół zgodne z przewidywaniami. W olbrzymiej większości miast przemysłowych
zwyciężyła opcja niemiecka. Z kolei w częściach rustykalnych Śląska, lepsze wyniki uzyskiwała strona polska.
Przykładowo w powiatach leżących już daleko na zachód
od wpływów polskich jak kozielski czy toszecki zwyciężyła nacja propolska.
Żadna ze stron nie była zadowolona z wyniku plebiscytu. Strona niemiecka spodziewała się zwycięstwa w znacznie większym wymiarze, a opowiedziało się za nią nieco
ponad 60% uczestników, natomiast strona polska z de
facto przegranej. Bo też liczono po stronie polskiej, że ok.
70% głosujących opowie się za opcją polską.
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Międzysojusznicza Komisja rezydująca na Śląsku
przedstawiła w zasadzie dualistyczną propozycję rozstrzygnięcia politycznego. Anglicy i Włosi proponowali wcielenie praktycznie całego okręgu przemysłowego do Niemiec, natomiast Francuzi przedstawili propozycje znacznie
bardziej korzystną dla Polski. Rozstrzygnąć problem miała
Rada Ambasadorów, a zatwierdzić Ententa.
Ale w odpowiedzi na taki a nie inny wynik plebiscytu,
wybuchło 3 maja 1921 roku Trzecie Powstanie Śląskie.
Ten zryw w przeciwieństwie do dwóch poprzednich przygotowanych naprędce i dość chaotycznie, był już przygotowywany od dłuższego czasu. Polska uporała się już
w międzyczasie ze swoimi problemami wschodnimi
i mogła udzielić znacznie większej pomocy. W ludziach
czyli przeszkolonych oficerach i także sprzęcie i finansach.
Logistyka III powstania była oparta o dobrze zaopatrzone
magazyny zlokalizowane w Mysłowicach, Sosnowcu
i Szopienicach.
Plany politycznego przywódcy powstania Wojciecha
Korfantego (obu poprzednimi powstaniami dowodził Alfred Zgrzebniok) przedstawiały się w uproszczeniu następująco. W zaskoczeniu militarnym przeciwnika i następnie
z dużym impetem należało dojść zbrojnie do Odry, tam
umocnić się na linii tej rzeki i z udziałem Ententy podjąć
rozmowy na temat przyszłego przebiegu granic. Plan
oczywiście, jak każdy plan, miał swoje zalety i wady. Jak
się okazuje był w znacznym stopniu po prostu typowo
życzeniowy. Ofensywa wymagała przede wszystkim
wcześniejszego rozpoznania sił przeciwnika oraz koncentracji sił własnych. I tu zawiódł w znacznej mierze ten
drugi element. Mianowicie zdołano skoncentrować do
planowanej ofensywy tylko ok. 40% założonych sił powstańczych.
Ofensywa ruszyła i przez pierwsze trzy dni powstańcy
rzeczywiście szli do przodu. Opór strony niemieckiej był
na początku słaby ale z dnia na dzień stawał się silniejszy
bo siły powstańców rosły w bardzo wolnym tempie a siły
niemieckie szybko i systematycznie rosły. W efekcie powstańcy w wielu miejscach dotarli do Odry, ale do planowanego zajęcia Opola co planowano, było jeszcze bardzo
daleko. Tymczasem Korfanty pozostający w kontakcie
z politykami francuskimi, nakazał wstrzymanie ofensywy.
Chodziło po prostu o to, żeby strona powstańcza nie została uznana za agresora z wszelkimi konsekwencjami.
Powstańcy otrzymali zatem kolejne zadanie, czyli
umocnienie się na linii do, której dotarli. Wszelkie inne
problemy miały zostać rozstrzygnięte już drogą dyplomatyczną. To jednak szybko nie nastąpiło. Strona niemiecka
przystąpiła tymczasem do silnej kontrofensywy. W rezultacie odbyła się największa podczas tej kampanii bitwa.
W historiografii występuje ona jako bitwa o Górę św.
Anny, bo tam właśnie toczyły się największe i najbardziej
krwawe walki. Była to jednak w istocie bitwa o kluczowy
strategicznie rejon Kędzierzyna-Koźla. Bitwa została wygrana zdecydowanie przez stronę niemiecką. Po prostu po
niemieckiej stronie było znacznie więcej artylerii, broni
maszynowej oraz także niewielka, ale jednak przewaga
liczebna. Strona niemiecka była też jednolicie i sprawniej
dowodzona w toku bitwy.
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Powstańcy musieli się w wyniku przedmiotowej bitwy
oraz przegrywanych także innych potyczek sukcesywnie
wycofywać. Sił im nie przybywało. Dopiero praktycznie
w lipcu 1921 roku Ententa osiągnęła porozumienie co do
konkretnego przebiegu granicy polsko-niemieckiej na
Górnym Śląsku. Polska uzyskała w stosunku do propozycji
z racji wyników plebiscytu istotne nabytki terytorialne. Co
więcej te nabytki posiadały duże znaczenie ekonomiczne.
Do Polski weszły w całości powiaty katowicki, świętochłowicki, tarnogórski. jako tereny przemysłowe. Ważne
zakłady przemysłowe w Rudzie Śląskiej, Chorzowie, Siemianowicach także zostały po stronie polskiej. Także duża
kopalnia Makoszowy w dzisiejszym Zabrzu.
Przemysłowe Rybnik i Wodzisław także pozostały po
polskiej stronie granicy. To wszystko wraz z dosyć dużymi
terenami wiejskimi stanowiło istotne i ważne nabytki terytorialne.
Oczywiście sam przebieg granicy nie satysfakcjonował
żadnej ze stron. Niemcy uważali się za ograbionych,
a Polacy twierdzili, że otrzymali za mało. W ten sposób
polsko-niemiecka granica na Górnym Śląsku przez całe
dwudziestolecie międzywojenne była typową granicą
sporu i przeciwieństw. Ponadto wytyczono ją w ten sposób, że linia graniczna przebiegała w sposób bardzo skomplikowany i kręty. Niejednokrotnie jedna strona ulicy była
po polskiej, a druga po niemieckiej stronie. Chodniki kilkunastu kopalń pod ziemią zostały na linii granicznej
przegrodzone kratami co nie sprzyjało bynajmniej problemom bezpieczeństwa. Rozerwane linią granicy zostały
także liczne rodziny.
Optymiści uważali, że sytuacja jakoś się ułoży i czas
zrobi swoje w kierunku ustanowienia stosunków pokojowych. O tym, że jednak tak nie było, świadczy cała regionalna historia dwudziestolecia międzywojennego.
II
Śląsk Cieszyński – kwestia granic i przynależności
państwowej
Problem przynależności Śląska Cieszyńskiego u progu
niepodległości był niemniej skomplikowany niż Śląska
Górnego. Tu akurat przeciwnikiem było też tworzące się
dopiero po wielowiekowej przerwie, państwo czechosłowackie. Tak się składało, że u progu państwowości tego
nowego państwa na jego czele stanęli politycy tacy jak
Tomasz Masaryk i Edavard Beneš. Ci ludzie byli owładnięci ideologią „Wielkiej Czechosłowacji”. Według nich
w skład tego nowego państwa miałyby wchodzić m.in.
cała Austria, cały Śląsk, większość Małopolski, ale też
znaczne części Węgier i Rumunii. Rzecz jasna było to
swoiste idée fixe, ale ta grupa polityków starała się te
mrzonki zrealizować. Na początku oczywiście kosztem
powstającej równolegle z Czechosłowacją Polski.
Od strony statystyk narodowościowych sytuacja kształtowała się korzystnie dla strony polskiej. Ludność polskojęzyczna zdecydowanie przeważała na całym Śląsku Cieszyńskim w powiecie czadeckim oraz na północnej (Górnej) Orawie i Spiszu. Na samym Śląsku Cieszyńskim granica językowa przebiegała bynajmniej nie na rzece Olzie,

RODNiIP „WOM” w Rybniku
ale na płynącej ok. 30-40 km na południe Ostravicy. Ta
rzeka była i jest równocześnie granicą miedzy Śląskiem
a Morawami.
Początkowo oba powstające państwa konsultowały się
z sobą hipotetyczny przebieg granic i stosunki wzajemne.
Dość szybko górę wziął jednak czeski nacjonalizm i szowinizm. Czechosłowacja korzystając z zaangażowania
militarnego Polski na wschodzie w 1918 i 1919 roku postanowiła zagarnąć cały Śląsk Cieszyński oraz także Orawę i Spisz. Na przełomie 1918 i 1919 roku Czesi zgromadzili w rejonie Ostrawy ok. 22 tys. żołnierzy i pociąg pancerny. W styczniu ruszyli do ofensywy. Na terenach powiatu frysztackiego i frydeckiego opór polski był minimalny. Dopiero kiedy wojska czeskie osiągnęły rejon
Bogumiła, polska obrona stała się bardziej twarda i znacząca. Ale wojskom czeskim przeciwstawiało się tylko ok.
1500 Polaków, bo całość sił zbrojnych państwa polskiego,
zaangażowana była na Ukrainie. Czesi dość łatwo zdobyli
Bogumin. Orłową i Karwinę. W zasadzie tylko przy sporadycznej strzelaninie weszli do Cieszyna, gdzie zaraz
zaczęli zdzierać polskie flagi i publicznie je deptać. Następnie ruszyli na Skoczów. Tu jednak na linii górnej Wisły napotkali już silniejszy i bardziej zorganizowany polski
opór. Polskie siły dowodzone przez generała Franciszka
Latinika wzrosły do ok. 6 tysięcy żołnierzy. W rezultacie
w rejonie Skoczowa rozegrała się trzydniowa bitwa. Czesi
chcieli, korzystając z przewagi w ludziach i sprzęcie, przekroczyć Wisłę i kontynuować ofensywę na Bielsko-Białą
i Pszczynę. Jednak Polacy obronili linie Wisły i ofensywa
czeska zamarła. Tu trzeba dodać, że w kilku miejscach
Czesi zakłuli bagnetami polskich jeńców. Co było zbrodnią wojenną. Wojskami czeskimi dowodził ppłk Sznajderk, któremu współczesna Republika Czeska stawia pomniki chwały.
Do akcji jak zwykle z dużym opóźnieniem weszła Ententa. Już poprzednio podjęła ona decyzję o obligatoryjnym plebiscycie narodowościowym na Śląsku Cieszyńskim, Spiszu i Orawie. Jednak tego typu koncepcja była
Czechom mocno nie na rękę. Zdawali sobie oni sprawę, że
taki plebiscyt muszą tylko przegrać. Wykorzystali oni
jednak na swoją korzyść, swoje bardzo dobre stosunki
z poszczególnymi politykami Ententy. Szczególnie działał
tu wyjątkowo antypolsko nastawiony czeski polityk
Edvard Beneš. Korzystając z sytuacji, że transporty uzbrojenia i amunicji z Francji dla walczącej z bolszewikami
Polski, były zatrzymywane na terenie zrewoltowanych
Niemiec i Czechosłowacja była jedyną realną linią tranzytową dla tego transportu. Ale Czechosłowacja, która sympatyzowała z sowiecką Rosją, prawem kaduka zatrzymywała transporty sprzętu wojennego dla Polski na swoim
terytorium pod pretekstem nieuczestniczenia w działaniach
wojennych. Między innymi 6 pociągów, z których każdy
wiózł ok. 2 tys. ton sprzętu wojennego, zatrzymano na
praktycznie granicznej stacji w Boguminie. Kolejne 11
składów pociągów stało zatrzymanych na trasie z Wiednia
do Żyliny.
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szyńskiego według korzystnego dla Czechosłowacji projektu Ententy.
Całe powiaty frydecki i frysztacki przypadły w ten
sposób Czechosłowacji. Powiat cieszyński podzielono na
połowę podobnie jak miasto Cieszyn .Granicę w tym rejonie ustanowiono na rzece Olzie. Bardziej na wschód do
Czechosłowacji przyłączono również rdzennie polskie;
Trzyniec i Jabłonków wraz z okolicznymi gminami. Podobnie jak powiat czadecki w którym też większość
mieszkańców mówiła w tym czasie językiem polskim.
Na terenie dzisiejszej Słowacji, Polska zatrzymała tylko bardzo niewielką cześć polskiego Spiszu z Jurgowem
oraz gminę Jabłonka z terytorium Orawy.
Na marginesie Czechosłowacja nie dotrzymała obietnicy złożonej w Wersalu i zawróciła francuskie pociągi
z bronią dla Polski z powrotem do Francji.
Podział, a raczej zabór Śląska Cieszyńskiego oraz innych ziem polskich przez Czechosłowację, sprawił, że
poza granicami Polski w rejonie południowym, pozostało
ok. 650 tysięcy Polaków z tego 380 tysięcy na samym
Śląsku Cieszyńskim. Mimo upływu wielu lat w rejonie
Karwiny, Orłowej, Frydka-Mistka, Cierlicka i wielu innych miejscowości bezprawnie inkorporowanych przez
Masaryka i Benesa, dalej słychać przeważnie polską mowę. Może nie tyle kwitnie, ale funkcjonuje tam też polskie
życie kulturalne.
Znamiennym jest oprócz oczywiście powszechnie znanego epizodu z października 1938 roku, kiedy Polska
wobec rozpadu Czechosłowacji wcieliła na niecały rok
Zaolzie do swego terytorium, że nawet powszechnie traktowana jako kolaborancka, ekipa polityczna Bolesława
Bieruta, skutecznie opierała się Moskwie w sprawie podpisania traktatu o przyjaźni i dobrych stosunkach z Czechosłowacją, żądając zwrotu Śląska Zaolziańskiego i innych
ziem polskich zagrabionych w 1919 roku przez Czechosłowację.
X

X

X

Niepodległość Polski po 123 latach niewoli nie była
sytuacją ani łatwą, ani też dla narodu polskiego bezbolesną. Walczyć w tym trudnym kilkuletnim okresie, biorąc
za początek schyłek Wielkiej Wojny i później kilka pierwszych lat niepodległości, trzeba było też o kształt i granice
niepodległej Rzeczypospolitej. Tamtemu pokoleniu, któremu udało się wywalczyć i obronić niepodległość, należą
się wielkie słowa uznania.
Powstała niepodległa Polska. I okazało się nie po raz
pierwszy, ani ostatni, że właśnie bardzo cenny ekonomicznie Śląsk, stanowi rejon bardzo trudny do opanowania
i dalszej integracji.
Eugeniusz Januła – doktor, pułkownik rezerwy, nauczyciel
akademicki, publicysta. Poseł na Sejm II Kadencji.

Polska bardzo potrzebowała tego sprzętu wojennego.
I w tej sytuacji premier W. Grabski wyraził w Wersalu
zgodę na odstąpienie od plebiscytu i podział Śląska Cie-
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Julia Rott-Urbańska

100 LAT
PRAW WYBORCZYCH
KOBIET W POLSCE
W dzisiejszych czasach sytuacja, w której jedna z płci jest
bardziej uprzywilejowana od drugiej, budzi wiele kontrowersji. W niemal każdym państwie kobietom przysługują te sama
prawa, co mężczyznom, a w pozostałych wszystko zmierza
ku równości. Dość powiedzieć, że nawet Arabia Saudyjska,
jeden z najbardziej ortodoksyjnych i konserwatywnych krajów, przyznaje swoim obywatelkom coraz więcej praw. Ale
nie zawsze tak było. W 2018 roku mija setna rocznica przyznania Polkom praw wyborczych, przy czym warto dodać, że
to właśnie w dwóch pierwszych dekadach XX wieku takie
same zmiany zaczęto wprowadzać na całym świecie.
W przypadku Polski wiąże się to bezpośrednio z odzyskaniem niepodległości, co pozwoliło na odbudowę kraju
w oparciu o równość płci. Wszędzie jednak walkę o prawa
wyborcze i korzystanie z nich traktuje się jako początek drogi
w rzeczywistym zrównaniu pozycji społecznej kobiet z mężczyznami.

Prawa wyborcze kobiet na świecie
Kiedy na całym świecie rządy autorytarne ustępowały
miejsca demokracjom parlamentarnym, rodząca się wówczas
polityka nie przewidywała miejsca dla kobiet. Ich rola
w dalszym ciągu miała się ograniczać do prowadzenia domu,
prokreacji i wychowywania dzieci. Miało to związek z tym,
że wciąż bardzo dużą wagę przykładano do tradycji i obyczajów, które czyniły kobietę całkowicie uzależnioną najpierw
od ojca, a później od męża1. Poza tym bardzo istotną rolę
odgrywało przekonanie o tym, że tylko mężczyźni są w stanie dokonywać racjonalnych wyborów. Jak równo sto lat
temu pisał Julian Makowski, „kobiety jako ulegające bardziej
uczuciom niż rozumowi, uprawiałyby politykę chwiejną
i krańcową”2. Właśnie w taki sposób argumentowano wykluczenie obywatelek z polityki w krajach, gdzie zaczynało się
mówić o jakichkolwiek wyborach.

Co ciekawe, zanim pojawiła się pierwsza fala feminizmu,
już w 1790 roku przyznania praw wyborczych kobietom
domagał się Jean Antoine Nicolas Caritata markiz de Condorcet, francuski filozof, matematyk, ekonomista i polityk.
W artykule zatytułowanym O nadaniu kobietom praw obywatelskich oponował przeciw dominacji mężczyzn w sferze
polityki.. W tym samym tonie wypowiadał się również John
Stuart Mill, angielski filozof, politolog i ekonomista. Poza
kilkoma publikacjami brał dodatkowo czynny udział w walce
o przyznanie kobietom praw wyborczych jako przewodniczący „Stowarzyszenia na rzecz Praw Wyborczych Kobiet”
(„Women’s Suffrage Society”)3. Poza Stanami Zjednoczonymi to właśnie kraje, z których pochodzili wyżej wymienieni, stanowiły idealne miejsce dla rozwoju pierwszej fali feminizmu w drugiej połowie XIX wieku. We Francji przyczyniła się do tego rewolucja i głoszone wraz z nią wartości:
wolność, równość i braterstwo. W Anglii rozwój feminizmu
był powiązany z upowszechnieniem idei liberalizmu4.
Pierwsze głosy kobiet, które zaczęły upominać się o swoje prawa, datuje się na koniec wieku XVIII. Publikacje Marie
Olympe Aubry de Gouges i Marry Wollstonecraft pojawiły
się krótko po tekście de Condorceta, a nieco później, bo
w 1839 roku, swoje zdanie dołożyła Sarah Stickney Eblis.
O. Gouges przeszła do historii swoim powiedzeniem, że
kobieta rodzi się i pozostaje wolna i równa mężczyźnie oraz
że skoro ma prawo wejść na szafot, ma prawo wejść i na
trybunę. Wszystkim wspomnianym zależało na tym, by kobiety mogły wreszcie uzyskać taką pozycję społeczną, jaką
mają mężczyźni5. Tak narodziły się dwa ruchy społeczne,
które w pierwszej fali feminizmu odegrały największą rolę –
emancypantki, które walczyły o dostęp kobiet do edukacji,
i sufrażystki, które działały na rzecz prawa głosu6. Nazwa
tego drugiego ruchu, jakże znaczącego w kontekście oma3

A. Żukowski, Partycypacja wyborcza kobiet…, s. 14.
E. Lisowska, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, Warszawa 2008, s. 13.
5
A. Żukowski, Partycypacja wyborcza kobiet…, s. 14.
6
E. Lisowska, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn…, s. 14.
4

1

A. Żukowski, Partycypacja wyborcza kobiet – wyzwania i dylematy, Toruń 2011, s. 13.
2
J. Makowski, Zarys prawa wyborczego, Warszawa 1918, s. 10.
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wianego tematu, pochodzi od łacińskiego słowa suffragium,
czyli głos wyborczy/prawa wyborcze.
Sam proces przyznawania kobietom praw wyborczych był
bardzo złożony. W zależności od państwa pod uwagę brano
różne warunki, jakie musiała spełnić obywatelka, by móc
oddać głos. Wśród tych czynników znajdowały się wiek, stan
cywilny czy majątek. I tak w Belgii początkowo mogły głosować kobiety, które były głowami rodziny, oraz te, które
posiadały wyższe wykształcenie. W Wielkiej Brytanii do
głosu uprawnione były mężatki, właścicielki domów i absolwentki uniwersytetów od 30 roku życia wzwyż. W Stanach
Zjednoczonych i Turcji kobiety uzyskiwały prawa wyborcze
stopniowo – od najniższego szczebla wyborów do najwyższego. Kolejnym krokiem po uzyskaniu praw wyborczych,
było uzyskanie praw do kandydowania, chociaż istnieją pewne wyjątki od tej reguły7. Co ciekawe, w Polsce kobiety uzyskały prawo do głosowania i do kandydowania w tym samym
czasie (w listopadzie 1918 roku).
Pierwszym państwem, w którym obywatelki uzyskały
prawo do głosowania, była Nowa Zelandia. Miało to miejsce
w 1893 roku, ale już nieco wcześniej na nielicznych terytoriach kobiety mogły brać czynny udział w życiu politycznym.
Już w 1838 roku głosować i kandydować mogły mieszkanki
Wyspy Pitcarin, a w 1856 Wyspy Norfolk. W Szwecji częściowe prawa wyborcze kobietom przyznano w 1862 roku,
a na Wyspie Man obywatelki posiadające własne nieruchomości mogły głosować od 1881 roku. Niemniej jednak przed
I wojną światową tylko w czterech państwa świata kobietom
udało się wywalczyć prawa wyborcze – Australii, Finlandii,
Norwegii i Nowej Zelandii. Sytuacja zaczęła się zmieniać
dopiero po jej zakończeniu, kiedy to za przykładem wspomnianych państw poszło kilkanaście innych krajów, w tym
Polska. Kobiety zastępując w fabrykach mężczyzn, którzy
poszli na wojnę, dowiodły, że jako obywatelki wnoszą również istotny wkład do wysiłku wojennego i że nie ma powodu
aby nie miały praw politycznych. Kolejne efekty działań
sufrażystek można było zauważyć dopiero po II wojnie światowej, kiedy to prawa wyborcze kobietom przyznawano już
na większą skalę. Liczba państw, w których obywatelki mogły brać udział w wyborach, wzrosła do 83 już bezpośrednio
po zakończeniu wojny. W Afryce, Azji i Oceanii zmiany
w ordynacji wyborczej przyszły wraz z dekolonizacją,
w związku z czym w 1970 roku kobiety mogły głosować już
w 171 krajach. W kolejnych latach XX wieku do tego grona
dołączyło jeszcze 20 państw, a kilka na początku XXI wieku8. Obecnie prawa wyborcze kobiet są ograniczone tylko
w 2 krajach świata – częściowo w Libanie i Brunei.
Pomimo faktu, że polityka wciąż jest zdominowana przez
mężczyzn, na przestrzeni ostatnich lat sytuacja ta ulega zmianie9. Kobiety nie tylko coraz liczniej pojawiają się w parlamentach, ale pełnią też w nich znaczące funkcje. Idealnym
przykładem będzie tutaj postać Angeli Merkel, która od 22
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listopada 2005 roku piastuje urząd Kanclerza Niemiec. Nie
sposób również nie wspomnieć o Margaret Thatcher, Premier
Wielkiej Brytanii w latach 1979-1990, chyba najbardziej
rozpoznawalnej kobiecie, jaka kiedykolwiek pojawiła się
w światowej polityce.

Prawa wyborcze kobiet w Polsce
Na przełomie XIX i XX wieku walka o prawa wyborcze
kobiet w Polsce przebiegała bardzo podobnie jak na świecie.
Nie była ona aż tak zażarta jak to miało miejsce w Stanach
Zjednoczonych czy Europie Zachodniej, ale należy przy tym
zaznaczyć, że ruchy sufrażystek i emancypantek były tutaj
dość dobrze rozwinięte10. Polska niepodległość odzyskała
dopiero w 1918 roku, ale działanie, które miały na celu równouprawnienie kobiet i mężczyzn podejmowano już wcześniej.
Początków feminizmu w Polsce należy szukać w połowie
XIX wieku. Jako że nie było wówczas mowy o jakichkolwiek
wyborach, dla polskich feministek sprawa odzyskania niepodległości była tak samo ważna jak obrona praw kobiet.
Podstawową kwestią stała się emancypacja, ponieważ na
upragnioną niepodległość przyszło jeszcze poczekać. Właśnie w połowie XIX wieku w Polsce pojawiła się grupa
o nazwie Entuzjastki, której przewodziła pisarka Narcyza
Żmichowska. Godny uznania jest również fakt, że kwestie
z równouprawnieniem poruszano również w polskiej literaturze tamtego okresu. Wśród autorek i autorów należałoby
wymienić Marię Konopnicką, Zofię Nałkowską, Elizę
Orzeszkową, Bolesława Prusa czy Gabrielę Zapolską11.
Kiedy szanse na odzyskanie niepodległości stały się bardziej realne, a pierwsze kobiety na świecie zaczęły zyskiwać
prawa wyborcze, temat ten zaczęto również podejmować
w Polsce. Już przed I wojną światową tematykę równouprawnienia w kwestii wyborczej podejmowała Paulina Kuczalska-Reinschmitt, którą zaliczano do przedstawicielek
radykalnego feminizmu12. Na uwagę zasługuje również publikacja Zofii Daszyńskiej-Golińskiej, przedstawiająca podobny punkt widzenia już po wojnie13. Obie zgodnie twierdziły, że prawo wyborcze należy się tak samo obywatelce,
jak i obywatelowi. Kwestia ta, która nie powinna budzić
żadnych wątpliwości, wciąż jednak nie była aż tak klarowna.
Jeśli zaś chodzi o uzyskanie praw wyborczych kobiet w Polsce, temat ten stał się przedmiotem dyskusji pod koniec
wojny.
W 1917 roku w Warszawie zebrał się w ukryciu kongres
kobiet, któremu przewodziła dr Justyna Budzińska-Tylicka.
Delegatki następnie udały się do Józefa Piłsudskiego z petycją w sprawie przyznania kobietom praw wyborczych. Ten
nie tylko zgodził się na przyznanie im prawa do głosu, ale
przyznano im również prawo do nauki, pracy i zrzeszania się,

7

10

8

11

A. Żukowski, Partycypacja wyborcza kobiet…, s. 15.
Tamże, s. 15-17.
9
W niektórych państwach kobiety mogą stanowić większość
w parlamencie (jak np. w Ruandzie po wyborach w 2008 roku), ale
taką sytuację należy raczej nazwać wyjątkową. Por. A. Żukowski,
Partycypacja wyborcza kobiet…, s. 26-30.

E. Lisowska, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn…, s. 14.
Tamże, s. 38.
12
Zob. P. Kuczalska-Reinschmit, Wyborcze prawa kobiet, Warszawa 1911.
13
Zob. Z. Daszyńska-Golińska, Prawo wyborcze kobiet, Warszawa
1918.
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a w życiu codziennym uzyskały większą swobodę14. Jeśli zaś
chodzi o samą kwestię polityczną, kobiety w Polsce w tym
samym czasie zyskały zarówno czynne, jak i bierne prawa
wyborcze. Gwarantował je Dekret z dnia 28 listopada 1918
roku o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego. I tak
w 1 artykule I rozdziału można przeczytać, że „wyborcą do
Sejmu jest każdy obywatel państwa bez różnicy płci, który do
dnia ogłoszenia wyborów ukończył 21 lat”15. W treści 7 artykułu, który znajduje się w II rozdziale poświęconemu wybieralności, można z kolei przeczytać: „wybieralni do Sejmu są
wszyscy obywatele (lki) państwa, posiadający czynne prawo
wyborcze, niezależnie od miejsca zamieszkania […]”16.
Walka o te prawa nie była wcale łatwa. W trakcie wieloletniej i niebezpiecznej pracy kobiety udzielały się w organizacjach niepodległościowych, konspiracyjnych kursach samokształceniowych czy w Uniwersytecie Latającym, co
poskutkowało aktywizacją organizacji feministycznych.
W dniu podpisania dekretu Kazimiera Bujwidowa, Teodora
Męczkowska i Budzińska-Tylicka zorganizowały pikietę pod
oknami willi Piłsudzkiego, wywierając tym samym presję na
Naczelniku. Ten pośrednio za radą żony, Aleksandry Piłsudskiej (feministki i byłej działaczki Polskiej Organizacji Wojskowej), podpisał wspomniany dekret w takim brzmieniu,
w jakim został przytoczony17.
Od wydania wspomnianego dekretu mija właśnie 100 lat,
ale jego założenia wciąż są aktualne. Obywatelki w Polsce
mogą głosować i kandydować, dzięki czemu krajowa scena
polityczna gościła już wiele znakomitych kobiet. Należy przy
tym dodać, że w niektórych partiach politycznych pełnią one
nawet najważniejsze funkcje. Nie oznacza to jednak, że
w polskiej polityce można mówić o pełnym równouprawnieniu.

Kobiety a polska scena polityczna
Jeśli chodzi o praktyczne wykorzystanie praw wyborczych przez obywatelki Polski, bardzo ciężko dokonać jednoznacznej oceny tej aktywności. Mężczyźni wciąż chętniej
chodzą na wybory, jednak w tym przypadku nie ma aż tak
znaczących różnic. Biorąc pod uwagę dane statystyczne z lat
1997-2007, wynoszą one od 0,9% (wybory z 2001 roku) do
6,5% (wybory z 1997 roku)18. Problem leży raczej w tym, że
Polacy w ogóle niechętnie biorą udział wyborach. Jest to
zatem kwestia, którą powinni rozważyć wszyscy uprawnieni
do głosowania obywatele, a nie same kobiety.
O wiele bardziej zatrważająca jest historia kobiet korzystających z biernego prawa wyborczego. W całej międzywojennej Polsce stanowiły nie więcej niż 2% w Sejmie i 4%
w Senacie19. W Sejmie Ustawodawczym było to tylko
14

E. Lisowska, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn…, s. 14.
Dekret z dnia 28 listopada 1918 r. o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego, Dz. U. 1918 nr 18, poz. 46, art. 1.
16
Dekret z dnia 28 listopada 1918 r. o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego, Dz. U. 1918 nr 18, poz. 46, art. 7.
17
J. Klimczak, Jest co świętować (rozmawiała M. Sztuka), „Gazeta
Uniwersytecka UŚ” 2018, nr 6, s. 6.
18
M. Cześnik, Partycypacja wyborcza Polaków, Warszawa 2009,
s. 16.
19
E. Lisowska, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn…, s. 211.
15
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8 mandatów, a kolejne kadencje wcale nie przyniosły poprawy. Posłanki – a raczej posełki lub posełkinie, bo tak je wówczas nazywano, były bardzo dobrze wykształcone, nawet
lepiej niż zasiadający w parlamencie mężczyźni. Poza tym
potrafiły współpracować, dzięki czemu ich głos liczył się
w kwestiach społecznych takich jak edukacja, alkoholizm,
przeciwdziałanie prostytucji czy prawa kobiet20.
Po II wojnie światowej sytuacja nieco się zmieniła, jednak wciąż była i w dalszym ciągu jest daleka od ideału. Do
czasu ostatnich wyborów (z 2015 roku) to w kadencji Sejmu
z lat 1980-1985 odnotowano najliczniejszy udział kobiet
(„zaledwie” 23%). Już w III Rzeczypospolitej przez długie
lata nie udało się osiągnąć takiego wyniku. Co prawda tendencja była wzrostowa, ale zaczęło się od 9,5% w pierwszej
kadencji, a przez długi czas odsetek ten wynosił 20,4 % (od
czwartej do szóstej kadencji)21. Dwie ostatnie kadencje Sejmu, w tym bieżąca, przyniosły pewne zmiany, ale nie rozwiązały problemu. Kobiet w polskiej polityce wciąż jest
niewiele, a 27% udziału po wyborach z 2015 roku można
powiązać z tak zwaną kwotą, czyli obowiązkiem rejestrowania na listach co najmniej 35% osób jednej płci. Kwota wyborcza pozwala mieć nadzieję na poprawę. Wprowadzono ją
w 2011 roku podczas wyborów parlamentarnych i od tego
czasu liczba kobiet w Sejmie rośnie. Według prognoz pełne
równouprawnienie będzie możliwe gdzieś w połowie XXI
wieku22.
Współcześnie w polskiej polityce pod względem równości płci na pierwszym miejscu znajduje się Nowoczesna,
z kolei na drugim Platforma Obywatelska. Pomimo faktu, że
to partia rządząca – Prawo i Sprawiedliwość – ma najwięcej
przedstawicielek w Sejmie, to dwie wspomniane partie, przy
okazji wyborów, zrobiły spory krok w kierunku równouprawnienia. W przypadku Nowoczesnej prawie połowę
kandydatów stanowiły kobiety. Na 28 osób, które ostatecznie
znalazły się w sejmie, 12 to posłanki (48%)23. Warto przy
tym zaznaczyć, że obecnie tej partii przewodzi właśnie kobieta, Katarzyna Lubnauer.
Na podstawie wspomnianych statystyk można zauważyć
pewną zależność. Partie polityczne, które w swojej ideologii
pozostają konserwatywne, w dalszym ciągu promują mężczyzn. Pomimo faktu, że pierwszą osobą pełniącą funkcję
premiera w obecnej kadencji Sejmu była Beata Szydło, Prawo i Sprawiedliwość posiada w swoich szeregach o wiele
więcej posłów niż posłanek. Najdalej idące hasła programowe w sprawach roli i praw kobiet przedstawiają partie liberalne, lewicowe i proeuropejskie, które jednak w Polsce nie
cieszą się ostatnio popularnością.
Setna rocznica uzyskania praw wyborczych przez kobiety
to idealny moment na zmiany. Pomimo tego, że kobiety chętnie głosują, powinny też coraz częściej startować w wybo20

J. Klimczak, Jest co świętować…, s. 6.
E. Lisowska, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn…, s. 212-215.
22
A. Kublik, W Sejmie i Senacie najwięcej kobiet od lat. Kwota
działa, ale stanowczo za wolno, „Gazeta Wyborcza”
http://wyborcza.pl/1,75398,19123484,w-sejmie-i-senacie-najwiecejkobiet-od-lat-kwota-dziala-ale.html [dostęp: 12 marca 2018].
23
Tamże.
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rach. Dopiero w momencie, gdy na scenie politycznej osiągnie się równy podział mandatów, będzie można mówić
o tym, że obywatelki Polski mają w Sejmie swoją reprezentację. Idealnym podsumowaniem będą słowa Natalii Waloch:
„Czynne prawo wykorzystujemy, biernego – wciąż nie. Głos
już mamy, czas na władzę”24.
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Szanowny Nauczycielu, Edukatorze, Wychowawco!

Klimczak J., Jest co świętować (rozmawiała M. Sztuka),
„Gazeta Uniwersytecka UŚ” 2018, nr 6.

Zapraszamy Ciebie i Twoich uczniów do Parku Śląskiego. To
niepowtarzalne miejsce w centrum metropolii śląskiej, gwarantujące nie tylko doskonałą rozrywkę i zabawę, ale też
rzetelną edukację i szansę na aktywny wypoczynek w bliskości przyrody. Na ponad 600 ha znajdziesz szereg placówek
gwarantujących interesującą i bogatą ofertę edukacyjną
(Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”,
Śląski Ogród Zoologiczny, Planetarium Śląskie, Akademia
Bioróżnorodności). Na ścieżkach: dendrologicznej i ornitologicznej oraz w ogrodach tematycznych (bylinowy i różany)
możesz prowadzić samodzielne obserwacje przyrodnicze
i lekcje terenowe. Aby połączyć wysiłek intelektualny z aktywnym wypoczynkiem, koniecznie odwiedź Legendię Śląskie
Wesołe Miasteczko, Śląski Park Linowy czy Kolej Linową Elka.
Na gości Parku Śląskiego czeka wiele punktów gastronomicznych, w tym również serwujących zestawy obiadowe
w atrakcyjnej cenie. Z uwagi na tak duże nagromadzenie
wartych odwiedzenia miejsc, możesz rozważyć przyjazd na
kilka dni i nocleg w którymś z hoteli w samym Parku lub tuż
obok niego. Przecież dobra szkolna wycieczka nie musi być
w górach, czy nad morzem – ważne, by można było na niej
wypocząć, dowiedzieć się czegoś nowego i bawić od rana do
wieczora. Park Śląski spełnia wszystkie te warunki. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do kontaktu – chętnie stworzymy dla Ciebie ofertę szytą na miarę!
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Regionalnych Biblioteki Śląskiej. Zainteresowania: podróże i literatura (zwłaszcza feministyczna).

Edukatorzy Parku Śląskiego

Oferta do pobrania na stronie: www.wom.edu.pl
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Olimpia de Gouges1

DEKLARACJA
PRAW KOBIETY
I OBYWATELKI

Prawa kobiety
Mężczyzno2, czy jesteś zdolny do tego, aby być sprawiedliwym? Pyta cię o to kobieta – nie odbierzesz jej tego prawa. Powiedz mi, któż dał ci niezawisłe prawo, które uciska
przedstawicielki mojej płci? Twoja siła? Zdolności? Spójrz
na Stwórcę w jego mądrości, prześledź całe bogactwo natury,
do której sam z siebie zdajesz się pretendować i, jeśli się
ośmielisz, podaj mi przykład drugiego tak tyranizującego
imperium3. Zwróć się do świata zwierząt, zbadaj zasady,
przestudiuj rośliny, rzuć okiem na wszystkie modyfikacje
materii organicznej i zrozum wreszcie, gdy daję ci po temu
sposobność, szukaj, szperaj i jeśli tylko potrafisz, spróbuj
rozróżnić płcie tam, gdzie zarządza natura. Wszędzie zobaczysz, jak na siebie nachodzą, jak współpracują, tworząc
zharmonizowaną całość w tym nieśmiertelnym arcydziele.

1

Olimpia de Gouges (l748-1793) – francuska pisarka, feministka
i rewolucjonistka, autorka ponad 40 sztuk teatralnych i licznych
utworów politycznych, jej marzeniem było stworzenie teatru,
w którym postacie ze sztuk odtwarzałyby wyłącznie kobiety. Jej
ojciec był rzeźnikiem, a matka praczką. Olimpia uważała, że jest
nieślubną córką Jean-Jacques'a Lefranca, markiza Pompignan, ale
markiz nigdy nie uznał jej za swe dziecko. To wpłynęło na dalsze
życie Olimpii i spowodowało, że podjęła walkę o uznanie praw
dzieci nieślubnych. We wrześniu 1791 roku, w proteście przeciwko
nowej konstytucji uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe,
niedającej kobietom prawa do głosowania i innych praw obywatelskich, napisała Deklarację Praw Kobiety i Obywatelki, w której
domagała się między innymi przyznania kobietom prawa do edukacji i rozporządzania własnością prywatną, honorów i funkcji równych tym posiadanym przez mężczyzn, uczestnictwa kobiet w siłach
zbrojnych oraz równości płci w rodzinie. De Gouges została skazana
i stracona 3 listopada 1793 roku na mocy „ustawy o podejrzanych”,
gdyż – choć wspierała rewolucję francuską i napisała w jej czasie
blisko 30 pamfletów – odnosiła się bardzo krytycznie do radykalnych rządów Robespierre'a.
2

l’homme (fr.) – znaczy mężczyzna, ale także człowiek (przyp.
tłum).
3

Od Paryża po Peru, od Japonii po Rzym najgłupszym zwierzęciem
według mnie jest mężczyzna (w oryginale Uhomme – przyp. tłum.).
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Mężczyzna sam podważył podstawę tego, co stanowi
o wyjątkowości rodzaju ludzkiego. Dziwaczny, oślepły, napuszony nauką i zdegenerowany, w tym wieku światła
i przenikliwości, a także największej ciemnoty, chce rządzić
z całym despotyzmem płcią, której dano wszystkie możliwości intelektualne – rości sobie prawo, by korzystać z owoców
rewolucji i proklamować swoje prawa do równości, niczego
więcej nie dodając.

Deklaracja Praw
Kobiety i Obywatelki
Do zadekretowania przez Zgromadzenie Narodowe na
ostatnim posiedzeniu lub w czasie przyszłej kadencji.
Preambuła: Matki, córki, siostry, reprezentantki narodu
domagają się ukonstytuowania w Zgromadzeniu Narodowym. Stwierdzając, że ignorancja, zapomnienie i pogarda
wobec praw kobiet są jedyną przyczyną powszechnego nieszczęścia i rozpadu rządów, postanawiamy przedstawić
w oficjalnej deklaracji naturalne, nieodłączne i święte prawa
kobiety, żeby deklaracja ta nieustannie była obecna u wszystkich członków ciała społecznego i przypominała im zawsze
o powinnościach i prawach, po to, aby rozporządzenia władz
dotyczące kobiet i mężczyzn, mogąc być w każdej chwili
przyrównane do celu każdej instytucji politycznej, były bardziej respektowane, a żądania i protesty obywatelek, od tej
chwili posiadające oczywiste i niekwestionowane podstawy,
służyły zawsze podtrzymaniu konstytucji, dobrych obyczajów i szczęśliwości wszystkich.
W następstwie czego, płeć wyższa w piękności i odwadze, przejawiających się w cierpieniach macierzyństwa, rozpoznaje i deklaruje, w obecności i pod opieką Bytu najwyższego, następujące Prawa Kobiety i Obywatelki.
I: Kobieta rodzi się jako istota wolna i pozostaje równa
mężczyźnie we wszystkich prawach. Różnice społeczne
mogą opierać się jedynie na wspólnym pożytku.
II: Celem każdego stowarzyszenia politycznego jest zachowanie naturalnych i nieodwołalnych praw Kobiety i Mężczyzny, którymi są: wolność, prawo do własności, bezpieczeństwa i przede wszystkim prawo do przeciwstawiania się
opresji.
III: Podstawa wszelkiej suwerenności leży nade wszystko
w Narodzie, który nie jest niczym więcej jak tylko zbiorem
Kobiet i Mężczyzn: żaden organizm społeczny, ani żadna
jednostka nie mogą sprawować władzy, jeśli wyraziście nie
wypływa ona z ich pozycji.
IV: Wolność i sprawiedliwość opierają się na tym, że
bliźniemu zostaje oddane to, co mu się należy. Egzekucja
naturalnych praw kobiety jest ograniczona jedynie przez
ustawiczną tyranię mężczyzn: te ograniczenia powinny zostać zreformowane przez prawa natury i rozumu.
V: Prawa natury i rozumu zabraniają wszelkich czynów,
które byłyby szkodliwe dla Społeczeństwa: temu wszystkiemu, czego nie zabraniają te boskie i mądre prawa, nie można
przeszkodzić, podobnie jak nikt nie może być zmuszony do
zrobienia tego, czego prawa te nie nakazują.
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VI: Prawo powinno być wyrazem woli ogółu. Wszystkie
Obywatelki i Obywatele powinni uczestniczyć osobiście lub
przez swoich reprezentantów w tworzeniu prawa, które powinno być takie samo dla wszystkich obywatelek i obywateli,
którzy z urodzenia są równi i powinni mieć jednakowy dostęp do wszystkich urzędów i stanowisk publicznych, podług
zdolności i tylko na podstawie osobistych cnót i talentów.

XVII: Własność należy do wszystkich bez względu na
płeć, czy trwają w związku czy w separacji, wszyscy mają do
niej niepodważalne i święte prawo, nikt nie może zostać jej
pozbawiony, gdyż jest ona prawdziwym dziedzictwem natury, chyba że nagła konieczność publiczna, stwierdzona zgodnie z prawem, wyraźnie tego wymaga oraz pod warunkiem
sprawiedliwego, uprzedniego odszkodowania.

VII: Żadna kobieta nie jest wyjątkiem: może zostać
oskarżona, aresztowana i przetrzymywana w przypadkach
określonych przez Prawo. Kobiety podobnie jak mężczyźni,
podlegają temu samemu niezawisłemu Prawu.

Zakończenie: Kobieto, obudź się! W całym wszechświecie rozum bije na alarm. Próba przywrócenia przeze mnie
stabilnej, godnej i sprawiedliwej sytuacji traktowana jest
dzisiaj jako paradoks i jako pragnienie rzeczy niemożliwej.
Zostawiam ludzkości na przyszłość zasługę płynącą z opracowania tych zagadnień – w międzyczasie można przygotować jej nadejście przez edukację narodową, odnowę obyczajów i umowy małżeńskie.

VIII: Prawo powinno ustanawiać kary tylko w sposób
oczywisty i bezwzględnie konieczny. Każdy może zostać
ukarany tylko w obliczu Prawa ustanowionego i ogłoszonego, zanim popełniono przestępstwo i legalnie stosowanego
wobec kobiet.
IX: Wobec każdej kobiety uznanej za winną Prawo będzie
stosowane z całą surowością.
X: Nikt nie może być prześladowany zwłaszcza z powodu
swych najgłębszych przekonań. Kobieta ma prawo wstępowania na szafot, powinna mieć również prawo wstępowania
na Trybunę pod warunkiem, że jej oświadczenia nie zakłócają porządku publicznego ustanowionego przez Prawo.
XI: Swoboda wyrażania myśli i poglądów jest jednym
z najważniejszych praw kobiet, ponieważ ta wolność zapewnia legalność ojcostwa wobec dzieci. Każda obywatelka
może więc w sposób wolny powiedzieć: jestem matką dziecka, które należy do pana, i żadne okrutne uprzedzenie nie
zmusi jej do zatajenia prawdy, z wyjątkiem tego, gdy będzie
odpowiadać za nadużycie tej wolności w przypadkach określonych przez Prawo.
XII: Zagwarantowanie Praw Kobiety i Obywatelki jest
konieczne dla dobra wyższego; powinno być ono ustanowione dla korzyści wszystkich, a nie dla pojedynczej korzyści
osoby, której dotyczy.
XIII: Kobieta i mężczyzna wnoszą równy wkład
w utrzymanie organów bezpieczeństwa publicznego i wydatki administracyjne, kobieta uczestniczy w całej pańszczyźnie,
we wszystkich uciążliwych obowiązkach i z tego tytułu powinna mieć prawo do części w rozdziale stanowisk, urzędów,
posad, honorów i zawodów.
XIV: Obywatelki i Obywatele mają prawo stwierdzić sami lub przez swoich reprezentantów konieczność podatków
publicznych. Obywatelki mogą zostać nimi objęte tylko na
zasadach równego podziału nie tylko majątków, ale także
stanowisk w administracji publicznej i gdy będą miały możność określenia wysokości, podstawy, pokrycia i czasu płacenia podatku.
XV: Ogół kobiet, sprzymierzonych w sprawie podatków
z ogółem mężczyzn, ma prawo domagać się rozliczenia od
każdego urzędnika publicznego z jego pracy.
XVI: Żadne społeczeństwo, które nie może zagwarantować praw, ani wyżej określonego rozdziału władzy, nie posiada konstytucji. Konstytucja nie ma ważności, jeśli większość jednostek, które tworzą Naród, nie uczestniczyła w jej
redagowaniu.

Forma kontraktu społecznego
między mężczyzną i kobietą
„My N. i N., zgodnie z naszą własną wolą, łączymy się do
końca życia, by trwała nasza wzajemna skłonność, na następujących warunkach: żądamy i pragniemy korzystać z naszego majątku wspólnie, rezerwując sobie jednak prawo do jego
podziału na korzyść naszych dzieci oraz innych osób, z którymi mogą nas łączyć jakieś szczególne więzy; uznajemy
wspólnie, że nasze dobra należą bezpośrednio do naszych
dzieci, niezależnie od tego, z jakiego łoża pochodzą,
a wszystkie dzieci bez różnicy mają prawo do noszenia nazwiska ojców i matek, którzy się do nich przyznali – domagamy się objęcia nas prawem, które karze lekceważenie własnej krwi. Zobowiązujemy się także, w przypadku separacji,
dokonać podziału majątku i odpisać odpowiednią część na
rzecz dzieci, wskazaną przez prawo; w przypadku zaś związku doskonałego, takiego, który trwa aż do śmierci, zrzec się
połowy własności na rzecz dzieci; gdy zaś jeden z małżonków umrze bezdzietnie, drugi jest prawowitym dziedzicem,
o ile zmarły małżonek nie rozporządził inaczej przynależną
mu połową majątku na rzecz osoby przez siebie wybranej".
Oto mniej więcej formuła aktu małżeńskiego, którą
wprowadzić proponuję. Już widzę, jak po lekturze tego niezwyczajnego pisma podnoszą się przeciwko mnie świętoszki,
purytanki, duchowni i ich wszyscy piekielni poplecznicy. Ileż
ten akt oferuje ludziom mądrym moralnych środków, aby
osiągnąć zdolność do doskonałości szczęśliwego rządu!
W kilku słowach postaram się przedstawić dowody. Bogaty,
bezdzietny Epikurejczyk uznaje za lepsze udać się do biednego sąsiada, aby powiększyć rodzinę. Od kiedy będzie istniało prawo umożliwiające żonie biedaka oddanie dzieci
w adopcję bogatemu, więzy społeczne będą bardziej zacieśnione, a obyczaje bardziej poprawne. To prawo zabezpieczy
z pewnością dobro wspólnoty i powstrzyma rozpad porządku,
co tyle ofiar przywodzi dziś do przytułków hańby, upadku
i degeneracji zasad humanitarnych, gdzie od dawna słychać
jęki natury. Niech więc przeciwnicy tej zdrowej filozofii
przestaną protestować przeciwko pierwotnym obyczajom
i niech sięgną do źródeł własnych cytatów4.

4

Abraham miał prawowite dzieci z Agar, służącą swej żony.
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Domagam się ponadto prawa, które uprzywilejowałoby
wdowy i panny zwiedzione fałszywymi obietnicami mężczyzny, z którym się związały: powiedziałabym, że chcę, aby to
prawo zmuszało mężczyznę niestałego do dotrzymania jego
zobowiązań lub wypłacenia odszkodowania proporcjonalnego do jego majątku. Chciałabym także, aby prawo to było
surowe wobec kobiet, zwłaszcza tych, które mają śmiałość
uciekać się do prawa, które same naruszyły przez złe prowadzenie się, jeśli jest na to dowód. Chciałabym równocześnie,
jak to już przedstawiłam w Pierwotnym szczęściu człowieka
w 1788 roku, aby prostytutki zostały umieszczone w oznaczonych dzielnicach. To nie prostytutki przyczyniają się
najbardziej do zepsucia obyczajów, lecz kobiety z towarzystwa. Czy poprawiając jedno, zmieniamy drugie? Łańcuch
związków braterskich spowoduje najpierw bałagan, ale
w następstwie wytworzy doskonałą całość.
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Przedstawiam środki podniesienia do godności duszy kobiet:
dopuścić je do wykonywania tych samych zadań, które są
obowiązkiem mężczyzny. Jeśli mężczyzna opiera się przed
tym trudnym środkiem, niech dzieli swój majątek z kobietą,
nie pod wpływem kaprysu, ale z powodu mądrości prawa.
Przesąd upadnie, obyczaje zostaną naprawione, natura przejmie należne jej prawa. [...]
Tłumaczyła Agata Araszkiewicz
Tekst powstał na podstawie oryginału francuskiego: Olimpia
de Gouges, Declarations des droils de lafemme et de la citoyenne, [w:] Les gnefdesfemmes. Anthologie de lextes
feminisles du moyen agę a 1848, pod red. Maite Albistur,
Daniel Armogethe, Editions Hieret Demaine, Paris 1978,
s. 181-188.
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Z DZIEJÓW ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO
Joanna Januszewska-Jurkiewicz

ZJEDNOCZENIE
RUCHU HARCERSKIEGO
W LISTOPADZIE 1918 ROKU
Obchody stulecia harcerstwa trwają właściwie już całą dekadę. W 2007 roku na całym świecie świętowano setną rocznicę powstania skautingu, a w latach 2010-2011 w Polsce obchodzono jubileusz ruchu harcerskiego, zapoczątkowanego
jako polski skauting. Nazwa Związek Harcerstwa Polskiego
także ma już ponad sto lat; w 1916 roku połączenie czterech
organizacji harcerskich działających w Królestwie Polskim
sprawiło, że ZHP objął wszystkie ważne gałęzie ruchu na
ziemiach, które jeszcze w czasie trwania I wojny światowej
stanowiły zalążek polskiej państwowości. Ogłoszenie roku
2018 Rokiem Harcerstwa nie jest jednak przypadkowe –
upamiętnia rocznicę połączenia harcerskich organizacji
dzielnicowych i powołania ogólnopolskiego związku, co
nastąpiło jeszcze przed zjednoczeniem dzielnic rozbiorowych
w odrodzonym państwie polskim. Na początku listopada
1918 roku w Lublinie odbył się zjazd, podczas którego delegaci polskich związków skautowych i harcerskich z wszystkich dzielnic zaborczych oraz związku skupiającego harcerzy
polskich w Rosji i na Ukrainie uchwalili powołanie wspólnej
organizacji.
Harcerstwo polskie powstało jako ruch czerpiący wzory
ze skautingu, którego twórcą był w pierwszej dekadzie XX
wieku angielski generał Robert Baden-Powell. Dokonał on
syntezy swoich doświadczeń wojskowych oraz zaobserwowanych podczas służby w brytyjskich koloniach zwyczajów
różnych ludów i plemion. Wykorzystał także „puszczańskie”
pomysły Ernesta Thompsona Setona, który w 1902 roku
skupił wokół siebie żądnych przygód chłopców i założył
pierwszy szczep Indian Leśnych (Woodcraft Indians). Wśród
prekursorów skautingu wymienić można Williama Smitha,
zwolennika łączenia ideałów chrześcijańskiego wychowania
młodzieży z paramilitarnymi formami organizacyjnymi,
twórcę Brygady Chłopców (Boys’ Brigade) w Glasgow.

Celem wychowania skautowego było przygotowanie młodych ludzi do służby państwu i społeczeństwu.
Wielka Brytania u progu XX wieku była krajem silnie
zurbanizowanym, z bardzo dobrze rozwiniętym przemysłem,
więc wyprowadzenie kilkunastoletnich chłopców poza miasto, stworzenie im możliwości obcowania z naturą, warunków do przeżycia przygód i sprawdzenia swoich sił, stało się
olbrzymim atutem skautingu. Rewolucyjnym pomysłem
Baden-Powella było wykorzystanie w strukturze organizacji
skautowej naturalnej skłonności chłopców do łączenia się
w „bandy”, nieformalne grupy podwórkowe, a także stworzenie systemu bodźców samodoskonalenia – wprowadzenie
prawa skautowego oraz systemu stopni i sprawności, które
stanowiły zewnętrzne oznaki zdobytych umiejętności i zaliczonych prób. Koncepcja wychowania młodzieży w małych
grupach (patrolach/zastępach), przy udziale spontanicznie
wyłanianych przywódców-rówieśników, pod kierunkiem
„starszych braci” – drużynowych/skautmistrzów, z atrakcyjnymi formami pracy, takimi jak gry, wycieczki, obozy, znalazła entuzjastycznych naśladowców w wielu krajach świata1.
Ku zaskoczeniu twórcy skautingu, ruch zafascynował również dziewczęta.
W latach poprzedzających wybuch I wojny światowej
wiadomości o angielskim skautingu, docierające za pośrednictwem prasy na ziemie polskie, wzbudziły zainteresowanie
przywódców ruchu niepodległościowego, którzy dążyli do
objęcia młodzieży szkół średnich wpływami organizacji
paramilitarnych. Adaptacja metody wychowania opracowanej
przez Baden-Powella przez te organizacje mogła sprawić, że
szkolenie wojskowe otrzymałoby oprawę dostosowaną do
1

Zob. R. Baden-Powell, Skauting dla chłopców,
S. Kapiszewski, Warszawa 1938, reprint Warszawa 1990.

tłum.
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potrzeb ludzi młodych. Skauting pociągał polską młodzież,
stwarzając ramy dla rozwoju sprawności fizycznej, zdobywania umiejętności żołnierskich, ale i kształtowania cech charakteru niezbędnych w walce o niepodległość. Szybkie rozprzestrzenienie się idei skautowych następowało na przygotowanym już gruncie – w Galicji istniały organizacje sportowe i paramilitarne, takie jak Towarzystwo Gimnastyczne
„Sokół”, związki strzeleckie, Organizacja Młodzieży Niepodległościowej „Zarzewie”. Można też wymienić wiele inicjatyw lokalnych, torujących drogę ruchowi skautowemu, jak
choćby Pułk Dzieci Krakowskich dr. Henryka Jordana, albo
Dąbrowskie Kółko Wycieczkowe przy Szkole Handlowej
w Będzinie, kierowane przez Stefana Piotrowskiego i Kazimierza Kierzkowskiego2.
„Zarzewie” zrzeszało młodzież, która w obliczu nadchodzącej wojny wyłamała się z obozu narodowego (z Organizacji Młodzieży Polskiej „Zet”) i podjęła konspiracyjne prace
nad szkoleniem wojskowym w ramach tajnej „Armii Polskiej”. To właśnie zarzewiacy wcześnie zainteresowali się
skautingiem, licząc na dopływ nowych członków ruchu niepodległościowego. Dla zapewnienia pomyślnych warunków
rozwoju skautingu działacze „Zarzewia” weszli w porozumienie z kierownictwem Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół”, organizacji krzewiącej kulturę fizyczną. Dbałość
o sprawność fizyczną traktowana była jako podstawa harmonijnego rozwoju człowieka, w związku z czym dewiza towarzystwa brzmiała: „W zdrowym ciele – zdrowy duch”.
Uzgodniono tworzenie pod auspicjami „Sokoła” stałych
drużyn młodzieżowych, posługujących się metodą skautową.
Część instruktorów „Zarzewia” dołączyła w związku z tym
do grona nauczycielskiego „Sokoła”. Porozumienie zapewniało ruchowi skautowemu nie tylko opiekę szanowanej
organizacji, ale i możność korzystania z jej zaplecza materialnego: sokolni, boisk, strzelnic.
Adaptacja metody skautowej do polskich warunków nie
była pomysłem ani dziełem jednego człowieka. Egzemplarz
książki Baden-Powella Scouting for Boys, który w listopadzie
1909 roku posłużył Edmundowi Naganowskiemu do opisania
angielskiej organizacji na łamach lwowskiego „Słowa Polskiego”, trafił w ręce Stanisława Biegi, sekretarza zarządu
lwowskiego „Sokoła”, został zaprezentowany podczas zarzewiackiego kursu instruktorskiego, prowadzonego przez
Mieczysława Neugebauera i ostatecznie przekazany do przetłumaczenia Andrzejowi Małkowskiemu, słuchaczowi tego
kursu. Zabawnym aspektem tej sytuacji był fakt, że tłumaczenie miało stanowić formę rehabilitacji nieco niesfornego
słuchacza, w związku z jego uchybieniami wobec wojskowej
dyscypliny. W trakcie tłumaczenia Małkowski zapalił się do
pomysłu przeniesienia skautingu na polski grunt, stając się
gorliwym propagatorem ruchu, osobiście przejętym ideałami
skautowymi, gotowym do praktykowania zasad skautowych
we własnym życiu, a skautowych ćwiczeń w gronie przyjaciół. Od początku dążył do syntezy wychowania moralnego
i religijnego z przygotowaniem młodzieży do walki zbrojnej
2

Szerzej zob. np. H. Bagiński, U źródeł organizacji wojska polskiego 1908-1914, Warszawa 1935; S. Szlenk, Z dziejów ruchu niepodległościowego młodzieży Zagłębia Dąbrowskiego. Część I. Od września 1908 roku do sierpnia 1914 roku, Bydgoszcz 1935.
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o własne państwo. W tłumaczonym tekście dokonywał adaptacji treści do polskich warunków, a równolegle zaangażował
się w pierwsze poczynania organizacyjne3. Na kształt tej
próby dostosowania zasad skautowych do potrzeb i warunków polskich wpłynął związek Małkowskiego nie tylko
z ruchem niepodległościowym, ale i ze środowiskiem „Eleusis”, skupionym wokół filozofa Wincentego Lutosławskiego. Lutosławski propagował ideę odrodzenia moralnego
narodu, jako czynnika prowadzącego do odrodzenia państwa
polskiego. Elsowie przestrzegali zasady poczwórnej wstrzemięźliwości: od alkoholu, tytoniu, hazardu i rozpusty4. Do
grona przyjaciół i współpracowników Małkowskiego, związanych z „Eleusis” należeli m.in.: Olga Drahonowska, Tadeusz Strumiłło, Jerzy Grodyński, Ignacy Kozielewski, Jan
Przybyła. Stosunkowo mało znany jest fakt, że ten ostatni,
rodowity Górnoślązak urodzony w Sierakowicach, robotnik
w hucie Donnersmarcka w Zabrzu, który zetknąwszy się
z ruchem eleuzyjskim wyjechał do Krakowa, by uczyć się
w założonym przez Lutosławskiego Seminarium Wychowania Narodowego, należał do najbliższych przyjaciół Andrzeja
Małkowskiego. Nie tylko brał czynny udział w początkach
ruchu skautowego we Lwowie, gdzie przeniósł się dla studiów i pracował jako dziennikarz, ale – co wymownie świadczy o zażyłości – był też świadkiem na ślubie Małkowskiego
z Drahonowską5.
Wpływ Małkowskiego na młodzież i energia z jaką propagował idee skautowe powodowały, że już w 1911 roku
uznawany był za twórcę polskiego skautingu. Warto jednak
pamiętać, że równocześnie cały zespół ludzi uczestniczył
w budowie organizacyjnych i programowych podstaw ruchu.
Nad adaptacją do polskich warunków książki Baden-Powella
pracowali równolegle z Małkowskim Mieczysław Schreiber
i Eugeniusz Piasecki. Wydanie ich książki, zatytułowanej
Harce młodzieży polskiej, zostało opóźnione, by nie konkurować z pracą Małkowskiego, ale opublikowane w 1912 roku
dzieło odegrało dużą rolę, m.in. w związku z udanym spolszczeniem angielskiego nazewnictwa. To Piasecki i Schreiber
zaproponowali zastąpienie nazw: skaut/skauting przez: harcerz/harcerstwo, a gry, ćwiczenia i zabawy opisywane przez
Baden-Powella, osadzone często w realiach brytyjskich kolonii, przeobrażali sięgając do polskiej tradycji i historii.
W początkach polskiego skautingu mieli też udział przywódcy ruchu paramilitarnego, którzy następnie poświęcili się
karierze wojskowej, tacy jak np. Mieczysław Neugebauer,
późniejszy generał Wojska Polskiego, czy historyk wojsko3

E. Głowacka-Sobiech, Twórcy polskiego skautingu – Olga i Andrzej Małkowscy, Poznań 2003; A. Kamiński, Andrzej Małkowski,
wyd. 3, Warszawa 1983. A. Małkowski zginął w styczniu 1919 roku
w katastrofie morskiej.
4
Szerzej zob. T. Podgórska, Stowarzyszenie Patriotyczno-Religijne
„Eleusis” w latach 1902-1914, Lublin 1999.
5
W dobie plebiscytu Przybyła był współtwórcą satyrycznego pisma
„Kocynder” i pracownikiem Polskiego Komitetu Plebiscytowego.
Współorganizował śląskie harcerstwo. Był działaczem Związku
Powstańców Śląskich i naczelnikiem gminy Chropaczów w latach
1930-1939. Zginął zamordowany w Auschwitz w sierpniu 1942
roku. Zob. J. Przybyła, Moje wspomnienia harcerskie, (Gawęda dla
harcerzy śląskich), „Harcerz” 1927, nr 23, s. 198-199, przedruk
w: Z dziejów harcerstwa w Gliwicach, red. J. JanuszewskaJurkiewicz, D. Recław, Gliwice 2012, s. 373-377.
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wości pułkownik Henryk Bagiński. W początkowej fazie
ruchu żywiołowy pęd młodzieży do szkolenia wojskowego
mógł być zaspokojony dzięki ich obecności6.
W marcu 1911 roku w lwowskim „Sokole–Macierzy”
został zorganizowany wielotygodniowy informacyjny kurs
skautowy, w kwietniu – krótki kurs obozowy w Brzuchowicach, a w maju powstały we Lwowie cztery pierwsze drużyny skautowe, trzy męskie i jedna żeńska. Od kwietnia
w druku był podręcznik Małkowskiego Skauting jako system
wychowania młodzieży7, część nakładu drukowano na bibułce, by łatwiej go można przerzucać nielegalnie przez kordon
graniczny, poza Galicję. Jeszcze przed złożeniem całości,
fragmenty książki Małkowskiego przekazywane kursantom
trafiały do Królestwa Kongresowego, przemycane przez
wracających do domów na ferie świąteczne lwowskich studentów. Np. Kazimierz Kierzkowski, podkomendny Małkowskiego we Lwowie, przywiózł pierwsze arkusze jego
książki do Zagłębia Dąbrowskiego. W oparciu o strukturę
istniejącego tam Oddziału Ćwiczebnego „Zarzewia” powstała
zagłębiowska drużyna skautowa, której metryka narodzin
formalnie wyprzedzała nawet powołanie pierwszych drużyn
lwowskich, choć oczywiście inspiracja do jej założenia przyszła ze Lwowa8.
Błyskawiczne rozprzestrzenienie się ruchu skautowego
wynikało z tego, że opierał się on nie tylko na zastępach
i drużynach powstających samorzutnie od podstaw, ale także
na przekształceniu istniejących drużyn polowych „Sokoła”,
oddziałów ćwiczebnych „Zarzewia”, które początkowo
chciały tylko posłużyć się elementami metod skautowych,
czy Związków Nadziei, zakładanych wśród młodzieży szkolnej przez członków „Eleusis”. Co ciekawe, nie tylko w Galicji, gdzie drużyny skautowe pod patronatem „Sokoła” działały legalnie, ale i w Królestwie Polskim szybko rosła liczba
skautów, choć organizacja pracowała w konspiracji. Dużą
rolę instruktażową, informacyjną i koordynacyjną odegrało
pismo „Skaut”, redagowane we Lwowie przez Małkowskiego
i także przemycane przez granice zaborcze. W październiku
1911 roku na łamach pierwszego numeru „Skauta” ukazał się
wiersz Ignacego Kozielewskiego, Wszystko, co nasze Ojczyźnie oddamy, który w nieco zmienionej wersji, dostosowanej
do melodii pieśni Na barykady…, stał się hymnem harcerskim. W tym samym numerze Małkowski przedstawił rotę
Ślubowania Skautowego, zawierającą zobowiązanie do wierności ojczyźnie9. W następnym numerze „Skauta” ukazało
się Prawo Skautowe. Jego drugi punkt głosił, że „Skaut jest
wierny Ojczyźnie” i zawierał komentarz: „stara się pojąć
czego Ona od niego żąda i to wykonywać”10. W marcu 1914
r. drugi punkt prawa, w tekście zatwierdzonym przez Związ6

Na temat początków polskiego skautingu zob. m.in. H. Bagiński,
Geneza polskiego skautingu, Warszawa 1937; W. Błażejewski,
Z dziejów harcerstwa polskiego (1910-1939), Warszawa 1985;
W. Hauser, M. Wierzbicki, Sto lat harcerstwa, Warszawa 2015.
7
Scouting jako system wychowania młodzieży, na podstawie dzieła
Generała Baden-Powella przedstawił Andrzej Małkowski członek
grona nauczycielskiego „Sokoła Macierzy”, Lwów 1911.
8
S. Szlenk, Z dziejów ruchu niepodległościowego…
9 „Skaut” 1911, nr 1; B. Śliwerski, Przyrzeczenie Harcerskie. Historia. Metodyka. Manipulacje, Kraków 2009, s. 28.
10 „Skaut” 1911, nr 2 , s. 13.
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kowe Naczelnictwo Skautowe przyjął brzmienie: „Skaut
służy Ojczyźnie i dla niej spełnia sumiennie swoje obowiązki”11. Prawo Skautowe zaczynało się od deklaracji, że „na
słowie skauta można polegać, jak na Zawiszy”, zawierało
m.in. zobowiązanie do okazywania pomocy innym ludziom,
rycerskiego zachowania, karności, oszczędności, obligowało
do zachowania pogody i optymizmu mimo napotykanych
przeszkód.
Specyficzną
cechą
polskiego
skautingu/harcerstwa stał się wymóg abstynencji od alkoholu i tytoniu, nieobecny w organizacji założonej przez Baden-Powella,
a przejęty od propagującego ideały filomackie i cnotę
wstrzemięźliwości stowarzyszenia „Eleusis”.
Od początku współistniały w polskim ruchu harcerskim
zasada wierności ideałom międzynarodowego ruchu skautowego i dążenie do nadania organizacji narodowego charakteru, w tym także do spolszczenia nazewnictwa. Na łamach
miesięcznika instruktorskiego Harcmistrz przywołano brane
pod uwagę odpowiedniki „skauta”: wywiadowca, zwiadowca, harcownik, zagończyk, piechur, junak, które jednak nie
przyjęły się, za to godzono się powszechnie, że „staropolski
zamarły wyraz »harcerz« – silny, jędrny, piękny, oznaczający
szczególnie odważnego i dzielnego rycerza, który w pojedynkę albo w kilku wyjeżdżał do utarczki z nieprzyjacielem
(»na harc«), jest stanowczo lepszym oznaczeniem dla młodego chłopca, ćwiczącego się w rzemiośle rycerskim niż angielski scout. […] Harcerz ma […] znaczenie daleko szlachetniejsze niż skaut (scout), nawiązuje znakomicie […] do naszych dawnych tradycji i wspaniale oddaje treść naszej pracy:
jak dawniej harce były tylko wstępną utarczką przed walną
potyczką, tak samo dziś nasza organizacja, nasze harce, są
przygotowaniem do właściwej służby obywatelskiej”12.
Mimo wielkich trudności, w 1912 roku rozpoczęła się
systematyczna praca skautowa w Wilnie, w Poznaniu,
a w roku 1913 na Śląsku Cieszyńskim i w Kijowie. Pod koniec tego roku w oparciu o struktury „Sokoła” powstały zalążki polskiego skautingu na Górnym Śląsku: dwie drużyny
(w Piekarach i Szarleju oraz Królewskiej Hucie) założone
przez Teodora Ludygę, które jednak wobec obostrzeń prawnych po wybuchu wojny przestały istnieć i nie miały bezpośredniej kontynuacji. Symbolem objęcia przez ruch harcerski
całości ziem polskich był udział polskiej wyprawy, składającej się ze skautów z wszystkich dzielnic zaborczych, w międzynarodowym zlocie w Birmingham w lipcu 1913 roku.
Polska drużyna występowała w Wielkiej Brytanii pod białoczerwoną flagą, a nie w składzie reprezentacji państw zaborczych13. Po wybuchu I wojny światowej wielu skautów zgłosiło się do Legionów. W szeregach Kompanii Kadrowej
w sierpniu 1914 roku walczyło ich aż 5514. W szeregi legionowe zaciągała się skautowa młodzież z Galicji i z Królestwa
Polskiego. W skład 5 pułku piechoty „Zuchowatych” Leona
Berbeckiego wszedł pluton wywiadowczy złożony z harcerzy
11 „Skaut" 1914, nr 14-15, s. 211-213.
12
Adam C. [Ciołkosz?], O unarodowienie skautostwa, „Skaut”.
Dwutygodnik Młodzieży Polskiej. Pismo Urzędowe Związkowego
Naczelnictwa Skautowego nr 24 z 15 grudnia 1918.
13
W. Błażejewski, Z dziejów…, s. 48-75.
14
6 sierpnia wyruszyło 47 skautów, a 8 sierpnia dołączył do kompanii patrol z Warszawy. Wykaz imienny w: I. Płażewski, Czoło harcerskiej kolumny, Warszawa 1935, s. 133–134.
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łódzkich i małopolskich. Skauci ze Śląska Cieszyńskiego
znaleźli się w 3 pp II Brygady Legionów.

cy Zjazdu dowiedli, że pragną całą duszą nie tylko zjednoczenia organizacji, ale i pogłębienia pracy wychowawczej17.

Na tle zaciągu do Legionów powstał w ruchu skautowym
wewnętrzny konflikt, bo lwowskie Związkowe Naczelnictwo
Skautowe niechętne było rekrutacji młodzieży do oddziałów
walczących po stronie państw centralnych. W społeczeństwie
polskim istniał głęboki spór odnoszący się do wyboru „orientacji”: na Rosję czy Austro-Węgry. Dla części starszyzny
skautowej przelewanie krwi polskiej młodzieży w interesie
Niemiec – jak oceniano akcję legionową – było niedopuszczalne. Po zajęciu Lwowa przez Rosjan naczelnictwo straciło
możliwość kierowania ruchem skautowym. Zaangażowanie
wielu środowisk na rzecz Legionów doprowadziło do powołania w Królestwie Polskim (a więc na obszarze, z którego
w 1915 r. wyparto Rosjan, okupowanym przez armie niemiecką i austriacką) Polskiej Organizacji Skautowej (POS),
odrębnej od drużyn podległych Komendzie Skautowej.
Z POS współpracował Związek Skautek Polskich (ZSP).
Odrębny charakter miało Junactwo, działające przede
wszystkim w środowisku młodzieży ludowej. POS organizowała pomoc dla legionistów (w zakresie zaopatrzenia, poczty,
opieki nad rodzinami) i podjęła starania o tworzenie w Legionach zwartych oddziałów harcerskich. Do batalionu warszawskiego 5 pp Legionów wstąpiła duża grupa harcerzy
z Warszawy, wśród nich większość drużynowych. W 6 pp
Legionów harcerze tworzyli kompanię pod dowództwem
Mieczysława Nabielaka, która wykorzystywana była na froncie przede wszystkim do działań wywiadowczych, służby
kurierskiej i łącznikowej. W listopadzie 1915 roku wydzieleni z 6 pp skauci oraz ochotnicy przybyli z Piotrkowa utworzyli oddział skautowy przy Komendzie Legionów, rozwiązany w październiku 1916 roku. Gdy Józef Piłsudski zadecydował o wstrzymaniu werbunku do Legionów, skauci zasilali
szeregi Polskiej Organizacji Wojskowej (POW)15.

Charakter powstałej w 1916 roku organizacji przedstawił
jej komendant, ks. Mauersberger w Katechizmie harcerskim.
Na pytanie po czym poznać harcerza odpowiadał: „Czasem
po mundurze i znakach – krzyżu na piersiach i lilijkach na
kołnierzu […]. Prawdziwego harcerza można poznać ze
skromności, dobrego, delikatnego zachowania, z usłużności,
prawdomówności, sumiennego i punktualnego spełniania
swych obowiązków; jednym słowem z charakteru silnego,
dzielnego, sprawnego, który zawsze potrafi być sobą, a innym i sobie poradzić w najtrudniejszych warunkach”. Inne
cechy harcerza Katechizm ujmował następująco: „Harcerz
powinien umieć zdrowo i logicznie myśleć, jędrnie się wysławiać, dobrze władać językiem ojczystym. [...] Harcerz
ćwiczy się fizycznie, żeby nabrał zdrowia, hartu, sprawności
muskułów; by mógł jako żołnierz stanąć do szeregu, gdy
Ojczyzna zawoła. Wyrabia swoje zmysły, by stać się zaradniejszym, bardziej spostrzegawczym. Życie na świeżym
powietrzu czyni go lepszym, daje mu ukochanie przyrody,
zżycie się z nią, obozowanie przyzwyczaja do ograniczenia
wymagań. […] Wszyscy harcerze stanowią jedno bractwo,
jedną rodzinę. Między nimi, bez względu na wiek, stanowisko, warunki majątkowe, jest współżycie; jedna myśl, jeden
ideał wolnej, całej, niepodzielnej Polski powinien im przyświecać”18.

Począwszy od 1916 roku podziały w ruchu skautowym
były stopniowo przełamywane. Wiosną doszło do wspólnego
publicznego wystąpienia warszawskiego harcerstwa: POS
i drużyn podległych Naczelnej Komendzie, posługujących się
nazwą ZHP. Zorganizowaną w dniu 3 maja defiladę drużyn
warszawskich w Parku Sobieskiego przyjmowali Józef Piłsudski i ks. Jan Mauersberger. W listopadzie 1916 roku zjazd
przedstawicieli organizacji harcerskich z Kongresówki (POS,
ZHP, ZSP i Junactwa) przyjął uchwałę o połączeniu trzech
pierwszych organizacji w Związek Harcerstwa Polskiego
i wejściu Junactwa do powołanego ZHP na prawach autonomicznych16. Komendantem organizacji wybrano ks. Jana
Mauersbergera. Jak zapisał przewodniczący Zjazdu Władysław Radwan, „Obrady […] były nacechowane zapałem
i powagą. Dyskusja była ożywiona, jędrna i zorganizowana.
Uchwały zapadały olbrzymią większością głosów. Uczestni-

15

R. Szuchta, Polska Organizacja Skautowa 1915–1916. Przyczynek do dziejów obozu niepodległościowego w czasie I wojny światowej, „Przegląd Historyczny” 1982, nr 2, s. 247–260.
16
Akt połączenia Związku Harcerstwa Polskiego, Polskiej Organizacji Skautowej, Związku Skautek Polskich i Junactwa [w:] Wybór
źródeł do dziejów ZHP, t. 1, wybór i oprac. K. Marszałek, Kraków
2014, s. 40.

18

Oczywiście, po 1916 roku nadal istniały odrębne od ZHP
organizacje harcerskie w granicach państw zaborczych:
w Galicji i na Śląsku Cieszyńskim podległe Związkowemu
Naczelnictwu Skautowemu i związane organizacyjnie z „Sokołem”; w granicach Niemiec kierowane przez Naczelnictwo
Harcerskie Drużyn Wielkopolskich w Poznaniu; a także za
linią frontu, gdzie Harcerstwo Polskie z komendą w Kijowie
intensywnie rozwijało się w wielu ośrodkach na obszarze
Rosji i Ukrainy [Rusi]. Znamienne, że przeświadczenie
o jedności harcerstwa znakomicie wyprzedzało warunki polityczne na ziemiach polskich. Instruktorzy organizacji nawiązali kontakty ponad kordonami granicznymi i na początku
1918 roku przemyśliwali o powołaniu komisji porozumiewawczej, która miała przygotować zjednoczenie. We wrześniu 1918 r. zebrani w Warszawie u ks. Mauersbergera
przedstawiciele organizacji harcerskich z różnych ziem polskich postanowili zwołać na przełomie października i listopada 1918 roku zebranie delegatów wszystkich dzielnicowych organizacji harcerskich w Lublinie19. (Lublin był siedzibą okupacyjnych władz austriackich, warunki działalności
polskiej były tam lepsze niż w Warszawie, gdzie urzędował
niemiecki generał gubernator Hans v. Beseler.).
W obliczu załamywania się państw centralnych, już 14
października 1918 roku Naczelny Inspektorat Harcerstwa
Polskiego wydał rozkaz do członków ZHP, podpisany przez
Tadeusza Strumiłłę i Marię Wocalewską: „Polska powstaje:
zrasta się poćwiartowana od 150 lat Ojczyzna. Dzień radosny
17

Archiwum Akt Nowych [dalej: AAN], zespół Archiwum ZHP,
sygn.. 7, s. 2. Sprawozdanie ze Zjazdu Zjednoczeniowego.
18
Ks. Longin [właśc. Jan Mauersberger], Katechizm harcerski,
czyli, co każdy harcerz wiedzieć powinien, Warszawa 1917.
19
AAN, ZHP, sygn. 135, s. 109.
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pracy i służby nadchodzi. Uderzy niebawem godzina, gdy
Sejm Rzeczypospolitej życie narodu nową, własną poprowadzi drogą. […] Ogrom pracy przed nami. Odrobić mamy
klęski i zastój wieku niewoli. Zbierajmy więc i hartujmy siły,
by podołały zadaniu. […] Niech myśl o tym celu ożywia
wszystkie uczynki Wasze, a »Polska powstanie, by żyć!«”20
Na zjeździe w Lublinie, który odbył się w dniach 1–2 listopada 1918 roku, organizacje harcerskie działające w poszczególnych dzielnicach zaborczych połączyły się w jeden
Związek Harcerstwa Polskiego. Wybrano wspólną Naczelną
Radę Harcerską, do której organizacje zaboru pruskiego,
Małopolski, Rusi i Rosji, Królestwa Kongresowego i Litwy
delegowały swoich przedstawicieli. Zadaniem NRH było:
„jak najrychlejsze zwołanie wszechpolskiego harcerskiego
zjazdu […], wypracowanie i przedłożenie na tym zjeździe
projektu ostatecznego organizacji Związku Harcerstwa Polskiego, uzgodnienie pracy harcerskiej we wszystkich dzielnicach przez utrzymywanie łączności między władzami dzielnicowymi, usuwanie różnic między dzielnicami, ujednostajnienie zasadniczych regulaminów dotyczących prawa, przyrzeczenia, egzaminów stopni, wymagań od instruktorów,
terminologii i form zewnętrznych, ustalenie podstaw ideologii i metod pracy”21. Nieobecni w Lublinie byli tylko przedstawiciele harcerstwa lwowskiego, bowiem stanęło ono właśnie do walki, by ich rodzinny gród znalazł się w granicach
powstającego państwa polskiego. W szeregach „Orląt Lwowskich” za broń chwycili liczni skauci. W następnych dniach
harcerze z Kongresówki, zazwyczaj we współpracy z POW,
wzięli czynny udział w rozbrajaniu Niemców.
Udział w walkach o granice odrodzonego państwa,
w powstaniu wielkopolskim i powstaniach śląskich, wojna
polsko-bolszewicka 1919–1921, to wydarzenia, które ukazywały jak poważnie służbę ojczyźnie traktowano w ówczesnych drużynach harcerskich. Według obliczeń Władysława
Nekrasza 584 harcerzy poległo w bojach legionowych
i w walkach o niepodległość i granice w latach 1918–192122.
W 1920 r. w formacjach wojskowych służyło w sumie około
9 tys. harcerzy, przy czym w zaciągu ochotniczym w szeregi
armii polskiej zgłosiło się ich około 6 tys.23 Biorąc pod uwagę służbę pomocniczą pełnioną przez harcerki i młodszych
harcerzy w szpitalach, służbę w Straży Granicznej i na innych posterunkach oraz ówczesną liczebność ZHP, można
stwierdzić, że większość członków organizacji ofiarnie, nie
szczędząc życia i zdrowia, realizowała obowiązek obrony
ojczyzny.

DIALOG EDUKACYJNY NR 2/40 2018 r.
i kompetencje władz. Przewodniczącym ZHP był wówczas
gen. Józef Haller, wiceprzewodniczącymi: ks. Jan Mauersberger i Tadeusz Strumiłło. Godność Protektora ZHP ofiarowano Józefowi Piłsudskiemu.
Związek Harcerstwa Polskiego stawał do pokojowej pracy. Jak pisał jeden z jego twórców, ks. Mauersberger: „Pogotowie harcerskie przed sobą ma dziś nowe walki i trudy:
bronić ma Polski przed poziomym materializmem, chciwością bez sumienia, wyzyskiem, nieokiełznaną chucią zmysłowości, użycia, egoizmem posuniętym do najwyższego
stopnia – jednostek, klas społecznych i stronnictw”24.
W obliczu nasilających się konfliktów politycznych, wstrząsających państwem polskim Tadeusz Strumiłło konstatował:
„Młodość musi zdobywać zasady, kochać ideały, rozszerzać
horyzonty. Nie wolno jej zakuwać w partyjne formułki, doraźnymi korzyściami przesłaniać szersze horyzonty i demoralizować cynizmem nieprzebierania w środkach. [...] Nie możemy nikogo krępować w jego sympatiach wobec wielkich
wytycznych społecznych i politycznych, ale musimy od
wszystkich politykujących żądać krytycznego stanowiska
względem tego, co jest złe i małe w grupach, z którymi najbliżej sympatyzują, z czym w parze idzie uznanie tego, co
dobre w grupach przeciwnych. Tylko dla fanatyków partyjnych miejsca wśród nas być nie powinno” 25.
Rzeczywiście, choć w dwudziestoleciu międzywojennym różne obozy polityczne starały się zdobyć wpływ na
ZHP, harcerstwo pozostało własnością całego narodu, organizacją służącą państwu polskiemu. Zachowując elitarny
charakter, związany z dobrowolnym przyjęciem obowiązku
przestrzegania Prawa Harcerskiego, ZHP rozrósł się liczebnie, dochodząc przed II wojną światową do stanu 200 tys.
harcerek, harcerzy i zuchów. Organizacja przyciągała dzieci
do świetnie rozwijającego się ruchu zuchowego, którego
twórcą był Aleksander Kamiński, a dla starszej i dorosłej
młodzieży atrakcyjna była praca drużyn wodnych i szybowcowych. W wielu miastach prestiż w środowisku zdobyły
drużyny gimnazjalne, a w ośrodkach akademickich powstawały kręgi starszoharcerskie, zrzeszające studentów. Na
Górnym Śląsku, gdzie działały jedne z najsilniejszych chorągwi w skali ZHP (tak męska, jak i żeńska), organizacja potrafiła skupić nie tylko młodzież inteligencką, ale i pracującą,
robotniczą, a nawet bezrobotną.

Dopiero rok 1920, wraz z wygasaniem walk na froncie
wschodnim, przyniósł zakończenie procesu unifikacji harcerstwa. Zatwierdzony został Statut ZHP, a zatem ustalona została wewnętrzna struktura związku, zasady członkostwa
20

Tamże, s. 97.
Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej 1918-1920, Warszawa
1920, s. 5.
21

22 W. Nekrasz, Harcerze w bojach. Przyczynek do udziału młodzie-

ży polskiej w walkach o niepodległość ojczyzny w latach 1914–1921,
Warszawa 1931.
23 T. Katafiasz, Formacje wojskowe o rodowodzie harcerskim
w wojnie 1920 r, „Słupskie Studia Historyczne” 1998, nr 6, s. 49-79.

24

J. Mauersberger, Czuwaj, „Harcmistrz. Miesięcznik Instruktorski”
1920, nr 4-12, s. 37.
25
T. Strumiłło, Harcerstwo a polityka, „Harcmistrz, Kwartalnik
Instruktorsk”i, 1921, nr 1, s. 8
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Anna Węgrzyn

100-LECIE ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO
WYSTAWA W PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTECE
WOJEWÓDZKIEJ w RYBNIKU
W dniach od 5.04.2018 r. do 8.06.2018 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rybniku
odbyła się wystawa „100 lecie Związku Harcerstwa Polskiego”. Zbiory zostały wypożyczone
z Hufca ZHP Ziemi Rybnickiej. Prezentowane
były oznaki i plakietki, legitymacje, oznaczenia,
książeczka 3 gromady zuchowej, medale, dyplomy,
kroniki. Była także książka obozowa z 1945 roku,
pieczęć okolicznościowa oraz list Prezydenta RP
na 100 lecie ZHP. Ponadto były jednodniówki,
kalendarze oraz gazety okolicznościowe. Z całorocznego ośrodka Hufca w Wapienicy zostały udostępnione do wystawy tablice ze zdjęciami obrazującymi różne wydarzenia z życia rybnickich harcerzy. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród osób odwiedzających bibliotekę.
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Szymon Chlubek

PROFILAKTYKA
RAKA PIERSI
Rak piersi należy do najczęściej rozpoznawanych nowotworów złośliwych występujących u kobiet. Choroba ta stanowi
istotny problem nie tylko z punktu widzenia medycyny, lecz
także pod względem społecznym i ekonomicznym. Wczesne
rozpoznanie choroby pozwala zmniejszyć umieralność oraz
poprawia rokowania leczenia, dlatego tak ważną rolę odgrywają działania z zakresu profilaktyki. Profilaktyka, czyli
według słownika PWN „działania mające na celu zapobieganie niekorzystnym zjawiskom, zwłaszcza chorobom” jest
bardzo złożonym, wieloetapowym i wieloczynnikowym
procesem. W poniższym artykule postaram się naświetlić
czytelnikom najważniejsze dla każdej kobiety aspekty profilaktyki.
W skrócie i dla uproszczenia, działania profilaktyczne
można podzielić na te, które służą zapobieganiu chorobie
poprzez kontrolowanie jej czynników ryzyka oraz poprawianie ogólnego stanu zdrowia, czyli profilaktyka pierwotna,
oraz na te, które zmniejszają konsekwencje choroby poprzez
jej możliwie wczesne wykrycie, a tym samym leczenie, czyli
profilaktyka wtórna.
Niestety, w przypadku raka piersi możliwości profilaktyki pierwotnej są ograniczone. Udowodniony jest związek
między zachorowaniem na raka piersi a otyłością lub nadmiernym spożywaniem alkoholu, tak więc wydaje się banałem przekonywanie kogokolwiek do zwiększania aktywności
fizycznej oraz kontrolowania spożycia nadmiernej ilości
alkoholu …ale czy powtarzanie banału zupełnie nie ma sensu? Niestety, żadnego wpływu nie mamy natomiast na kolejne czynniki ryzyka, którymi jest: występowanie nowotworów
w rodzinie oraz wiek. Ryzyko zachorowania na raka piersi
zwiększa się do ok. 75 roku życia, a następnie spada; 80%
nowotworów piersi diagnozuje się po 50 roku życia.
Zagrożenie zgonem z powodu raka piersi można jednak
zmniejszać poprzez zastosowanie się do zasad profilaktyki
wtórnej, czyli po prostu regularnym badaniom piersi. Są one
kluczowe, bo na wczesnym etapie rozwoju rak jest zjawiskiem miejscowym i, nie dając przerzutów, rokuje całkowite
wyleczenie. Dlatego tak ważne jest skonsultowanie wszystkich niepokojących objawów i zauważonych zmian z lekarzem, nie czekając na ich rozwój!
Pierwszym etapem, niezmiernie ważnym, jest samobadanie piersi przez każdą kobietę. Każda kobieta po ukończeniu 20 roku życia powinna regularnie, raz w miesiącu, prze-
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prowadzać badanie swoich piersi. Badanie takie składa się
z 2 etapów: oglądania piersi oraz badania palpacyjnego czyli
badania dotykiem. Badanie powinno być przeprowadzone
w pierwszej połowie cyklu, kiedy piersi nie są jeszcze wrażliwe i bolesne w badaniu. W przypadku kobiet niemiesiączkujących (po menopauzie, w okresie karmienia piersią) po
prostu raz w miesiącu najlepiej tego samego dnia.
W trakcie badania należy zwracać uwagę na:
 zmianę symetrii piersi, zmianę ich kształtu oraz
wielkości,
 jakikolwiek wyciek z brodawki,
 zmiany wyglądu otoczki wokół brodawki sutkowej,
 guzki i zgrubienia w obrębie piersi oraz pod pachą.
Badanie to nie ma na celu zdiagnozowanie przez kobietę
jakiejkolwiek zmiany, ma na celu dokładne poznanie swoich
piersi i w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości podjęcie dalszych kroków, czyli umówienie wizyty u lekarza.
Następnym etapem profilaktyki jest badanie mammograficzne oraz USG piersi. Metody te są wzajemnie się uzupełniające i całkowicie bezpieczne.
Mammografia jest podstawową metodą diagnostyczną
zmian piersi. Jest badaniem szybkim, prostym, najczęściej
niebolesnym i nieinwazyjnym. Aparat do badania wykorzystuje promienie Roentgena, dawka jest niewielka, porównywalna z ilością promieniowania w trakcie RTG zębów.
Mammografia pozwala rozpoznać wczesne zmiany, jak również te, które nie dają się wyczuć podczas badania palpacyjnego, wielkości 2-3mm. Czułość tej metody dla wykrywania
raków piersi jest dość duża, na poziomie około 85%. Jednakże dla kobiet z piersiami o dużej gęstości, typowej dla kobiet
młodszych, metoda ta może sprawiać problemy diagnostyczne. W takich przypadkach mammografię uzupełnia się badaniem USG. Większość ekspertów zaleca wykonanie mammografii po 40 roku życia i następnie powtarzanie w odstępach nawet corocznych.
USG piersi, czyli sonomammografia, jest badaniem całkowicie nieinwazyjnym, bezpiecznym i niebolesnym, aparat
wykorzystuje do badania wiązkę ultradźwiękową. Badanie to
umożliwia wykrycie zmian o wielkości kilku milimetrów.
Jest to metoda z wyboru u kobiet młodych, miesiączkujących, przed menopauzą. USG pozwala na uwidocznienie oraz
określenie charakteru zmian wykrytych w badaniu mammograficznym, a jednocześnie niejednokrotnie niewyczuwal-
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nych palpacyjnie. USG piersi zalecane jest kobietom między
20 a 40 rokiem życia, jak również pacjentkom powyżej 40
roku życia, z tego względu, że USG pomaga wykrywać
zmiany, których może nie wykazać mammografia.
Pacjentki z obciążeniem genetycznym (historią choroby
w rodzinie) mogą wykonać testy predyspozycji genetycznych, które są ogólnie dostępne w gabinetach ginekologicznych. Badanie polega na pobraniu wymazu z jamy ustnej
w celu uzyskania komórek, które w warunkach laboratoryjnych testuje się na obecność mutacji genu BRCA. Obecność
mutacji wiąże się z dziesięciokrotnie zwiększonym ryzykiem
zachorowania na raka piersi.

Istnieje jeszcze cały szereg metod diagnostyki zmian
piersi dostępnych w specjalistycznych ośrodkach. Badania te
wykonywane są jednak na zlecenie lekarza do którego trafia
pacjentka po wykonaniu wstępnej diagnostyki mammograficznej lub sonomammograficznej.
Podsumowując, należy podkreślić, że kluczowym aspektem w profilaktyce jest wiedza i świadomość kobiet na temat
raka piersi. Zagrożenie zgonem z powodu tej choroby możemy zmniejszać poprzez prowadzenie zdrowego trybu życia,
a przede wszystkim przez regularne wykonywanie podstawowych badań diagnostycznych i skuteczne reagowanie na
wszelkie podejrzane objawy!
Szymon Chlubek –lekarz medycyny, specjalista położnictwa i ginekologii.

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
FILIA W RACIBORZU
ul. Słowackiego 55, 47-400 Racibórz

NOWOTWÓR PIERSI
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
w oparciu o zbiory PBW Filii w Raciborzu
Wydawnictwa zwarte:
A wszystko przez geny : jak zderzenie między naszymi genami a współczesnym stylem życia sprawia, że chorujemy /
Greg Gibson. - Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga,
2010. Uszkodzone geny raka piersi, s. 39 – 63
Chemioterapia : poradnik dla pacjenta i jego rodziny / Judith
McKay, Tamera Schacher. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, 2016. – 273 s.
Chemioterapia nowotworów : wprowadzenie / Grzegorz
Madej. - Warszawa : Centrum Onkologii, 1988. – 540 s.
Moja mama ma raka / Monika Zięba. - Warszawa : Agencja
Edytorska "Ezop", 2007. - 31, [1] s.
Nadzieja w życiu ludzi / Małgorzata Kościelska. - Warszawa:
Difin, 2013. Nadzieja kobiet z nowotworem piersi, s. 107- 122
Po odjęciu piersi / Krystyna A. Mika. - Warszawa : PZWL,
1991. – 120 s.
Prasa jako medium edukacyjne : kulturowe reprezentacje
raka piersi w czasopismach kobiecych / Edyta Zierkiewicz. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. - 495, [2] s.
Siły, które pokonają raka : psychologiczne terapie wspomagające w chorobie nowotworowej / Paulina Pająk. - Kielce :
Wydawnictwo Charaktery, 2013. -287 s.
Wydawnictwa ciągłe:
Aktywność fizyczna a ryzyko zachorowania na raka piersi /
Ilona Nenko // Biologia w Szkole. - 2005, nr 2, s. 18-21
Blizny na piersiach / Elżbieta Dziwisz // Kraków. Miesięcznik społeczno-kulturalny. - 2014, nr 3, s. 10-14

Czy dieta ma związek z rakiem piersi? / Anna MerklingerGruchała // Biologia w Szkole. - 2005, nr 2, s. 14
Geny i nowotwory / Joanna Nurkowska // Wiedza i Życie. 1995, nr 2, s. 10-16
Jest dieta chroniąca przed rakiem? cz. 1 / Halina Kleszcz //
Aura. - 1996, nr 8, s. 32
Jest dieta chroniąca przed rakiem? cz. 2 / Halina Kleszcz //
Aura. - 1996, nr 9, s. 35
Na Archipelagu Cancer / Krystyna Kofta // Charaktery. 2017, nr 4, s. 80-83
O konieczności unikania czynników rakotwórczych / Zbigniew Hałat // Lider. - 1997, nr 12, s. 19
Osobowościowe i sytuacyjne przesłanki wzajemnego wsparcia
kobiet po amputacji gruczołu piersiowego / Gabriela ChojnackaSzawłowska // Psychoterapia. - 1995, nr 4, s. 31-29
Porównanie odległych efektów wczesnej rahabilitacji stacjonarnej i ambulatoryjnej z rehabilitacją domową po instruktażu u kobiet poddanych radykalnej amputacji piersi z powodu
raka / Elżbieta Niedbała // Rehabilitacja Medyczna. -2013, nr
2, s. 4-9
Spożycie tłuszczu a choroby nowotworowe / Zbigniew
Wronkowski // Lider. -1996, nr 6, s. 15
Wsparcie społeczne kobiet chorych na raka piersi / Eliza
Sarnecka // Auxilium Sociale. - 1998, nr 2, s. 76-89
Żywienie w profilaktyce chorób nowotworowych / Jan Lach
// Lider. - 2009, nr 10, s. 12-14
oprac. Jolanta Światek-Gruszka
Racibórz, 2018 r.
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Edward Karolczuk

2018 - ROK ODRY
RZEKI POZYTYWNEJ
ENERGII
Sejmik Województwa Śląskiego w dniu 20 listopada 2017
roku przyjął rezolucję ustanawiającą rok 2018, Rokiem Odry
– Rzeki Pozytywnej Energii. Uchwała ta podkreśla wyjątkowy charakter rzeki Odry i jej dorzecza. Rok 2018 jako Samo-

rządowy Rok Rzeki Odry obchodzą wspólnie województwa:
śląskie, opolskie, dolnośląskie, lubuskie i zachodniopomorskie. Inicjatywa narodziła się w woj. dolnośląskim, potem
poszczególne sejmiki wojewódzkie podjęły uchwały na ten temat.

By NordNordWest - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3593859
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Źródło Odry, By Dr. Killer - Praca własna, CC BY-SA 3.0,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19436670
Odra jest rzeką, która dla mieszkańców województwa śląskiego ma szczególne znaczenie. Od wieków stanowi oś
gospodarczą dla społeczności zamieszkującej jej dorzecze.
Odcinek Górnej Odry był wykorzystywany do celów transportowych już we wczesnym średniowieczu. Wybudowane

w XVII i XVIII wieku kanały Odra –Sprewa i Odra – Hawela
włączyły dorzecze Odry do wielkiego systemu dróg wodnych
Europy Zachodniej, przyczyniając się do intensywnego rozwoju gospodarczego Śląska.

Brama Berlińska (Kostrzyn)
By Pudelek (Marcin Szala) - Praca własna, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16065792
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Równocześnie Odra zachwyca pięknem przyrody i zabytków techniki infrastruktury wodnej. Na przestrzeni wieków
Odra była granicą dzielącą zwaśnione plemiona, arterią ułatwiającą transport, ale bywała także groźnym żywiołem. Dziś
Odra przede wszystkim może być impulsem rozwoju
i współpracy regionów nadodrzańskich, stając się symbolem
przepływającej przez nie pozytywnej energii.
W uzasadnieniu rezolucji Sejmiku Województwa Śląskiego w tej sprawie wskazano, że celem jest m.in. uświadamianie społeczeństwu szans rozwojowych związanych
z położeniem regionu nad Odrą, a także zwrócenie uwagi na
trwające przygotowania ministerstwa gospodarki morskiej
i żeglugi śródlądowej do realizacji szerokiego planu inwestycyjnego, który do 2030 r. ma Odrze „przywrócić funkcję
transportową”.
Odra pełni ważne funkcje gospodarcze, społeczne i ekologiczne dla niemal połowy polskich regionów. Konieczne
jest przywrócenie Odrze jej miejsca w nie tylko w systemie
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wodno-gospodarczym i transportowym Polski, ale także
potraktowania jej jako ogniwa łączącego te systemy z systemami pozostałych krajów Unii Europejskiej. Pierwsze kroki
na tej drodze zostały już poczynione: 6 marca 2017 r. Prezydent RP podpisał akt ratyfikacyjny dotyczący Europejskiego
porozumienia o głównych śródlądowych drogach wodnych
o znaczeniu międzynarodowym (porozumienie AGN).
Z kolei w czerwcu 2016 r. Rada Ministrów przyjęła dokument pod nazwą Założenia do planów rozwoju śródlądowych
dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z, perspektywą do
roku 2030, w którym ujęto m.in. inwestycje zlokalizowane
w województwie śląskim: budowę Kanału Śląskiego łączącego Odrzańską Drogę Wodną z Drogą Wodną Górnej Wisły
oraz budowę kanału Koźle–Ostrawa będącego polskim odcinkiem szlaku wodnego Dunaj–Odra–Łaba. Obecnie opracowywane są analizy, które staną się materiałem bazowym
studium wykonalności dla modernizacji Odrzańskiej Drogi
Wodnej. Naturalnie, te działania muszą być skoordynowane
z realizacją zobowiązań międzynarodowych oraz stanowić
ich integralną część.

Wały Chrobrego w Szczecinie, By Żeglarz - Praca własna, Domena publiczna,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5195901
Potencjał rzeki może być impulsem rozwoju i współpracy regionów nadodrzańskich, szczególnie w kontekście działań rządu RP w kwestii umocnienia znaczenia i wykorzystania Odry. W zamierzeniach funkcja transportowa Odry ma
być przywrócona do 2030 roku.
Infrastruktura śródlądowych dróg wodnych i urządzeń
towarzyszących, poza funkcją transportową, służy również
innym celom, takim jak ochrona przed powodzią i skutkami
suszy poprzez retencjonowanie wody. Wielofunkcyjne zbiorniki retencyjne pełnią bardzo ważne funkcje ekologiczne.
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W niektórych przypadkach możliwe staje się energetyczne
wykorzystanie zgromadzonych wód. Podstawową jednak
korzyścią płynącą z systemu żeglownych rzek i kanałów jest
zmniejszenie generowanych przez transport samochodowy
presji na środowisko. Potrzeba ograniczenia tych negatywnych oddziaływań nie powinna podlegać żadnej dyskusji. To
bardzo ważne dla województwa śląskiego, dla którego
sprawna i zrównoważona sieć transportowa ma ogromne
znaczenie – obie inwestycje przyczynią się do rozwoju
i zwiększenia atrakcyjności naszego województwa.

RODNiIP „WOM” w Rybniku
Port w Koźlu był kilkadziesiąt lat temu jednym z największych śródlądowych portów w Europie, a port w Gliwicach, oddany do użytku wraz z Kanałem Gliwickim w 1939
roku, był jednym z nowocześniejszych w naszej części Europy. Z drugiej strony Odra jest postrzegana jako źródło zagrożeń. Poza częstymi wezbraniami i lokalnymi podtopieniami
zdarzały się katastrofalne powodzie powodujące ogromne
straty. Największe powodzie XIX wieku w środkowej Europie i na Odrze miały miejsce w 1813, 1854 i 1889 roku.
W XX wieku najpoważniejsze powodzie miały miejsce
w 1903, 1909, 1985 i 1997 oraz w 2010 roku.
Zanieczyszczenia powodowane przez przemysł i sektor
komunalny przez szereg lat powodowały, że jakiekolwiek
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rekreacyjne i turystyczne wykorzystanie Odry było niemożliwe. Ale dzięki szeroko zakrojonym inwestycjom w ekologię
jakość wód rzeki Odry powoli, ale systematycznie się
poprawia.
Elementem rozwoju turystyki na Odrze jest promocja Kanału Gliwickiego, od lat 30. ub. wieku łączącego Górny Śląsk
z Odrą. To jedyna taka droga wodna w kraju. Sześć śluz na
42-kilometrowym odcinku między Gliwicami a Kędzierzynem-Koźlem zapewnia żeglugę transportową i turystyczną.
Zabytkowe śluzy, umożliwiające pokonanie różnicy poziomów wody, w ostatnich latach są sukcesywnie modernizowane – łączny koszt prowadzonych prac sięga 123 mln zł.

Jaz stopnia wodnego w Brzegu Dolnym.
By Ladar z polskiej Wikipedii, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8756692
Stara Przystań w Łabędach na Kanale Gliwickim będzie
w tym roku obiektem zaprzyjaźnionym Industriady – Święta
Szlaku Zabytków Techniki, koordynowanego przez samorząd województwa śląskiego i promującego jego przemysłowe dziedzictwo. Industriada to koncerty, wystawy, zawody, gry, konkursy czy prezentacje. Uczestnicy Industriady
w Starej Przystani popłyną statkiem Fokstrot, będą też mogli
wziąć udział w warsztatach kulania klusek śląskich, wałkowania ciasta, prania na tarze w balii, czy sztrykowania czyli
robienia na drutach.

Pięć województw nadodrzańskich podpisało we Wrocławiu list intencyjny dotyczący utworzenia liczącej blisko
1 tys. km „BLUE VELO” – Odrzańskiej Drogi Rowerowej.
Trasa ta ma przebiegać wzdłuż rzeki Odry przez pięć województw: śląskie, opolskie, dolnośląskie, lubuskie i zachodniopomorskie. List intencyjny zakłada m.in. wytyczenie
trasy, zapewnienie jednolitego standardu technicznego infrastruktury oraz odpowiedniego jej utrzymania oraz wspieranie rozwoju usług dla rowerzystów, a także wspólną
promocję.
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Atutem trasy jest jej przebieg wzdłuż granic z Czechami
i Niemcami. – Transgraniczny charakter rzeki Odry umożliwia włączenie szlaku „BLUE VELO” w system licznych tras
rowerowych po niemieckiej i czeskiej stronie granicy.
Wszystko to daje możliwość stworzenia kompleksowej oferty produktu „BLUE VELO”. Wymaga to jednak intensywnej
współpracy i aktywnego zaangażowania się wszystkich
regionów nadodrzańskich. Odbyła się już 19 edycja Pływadła: spływu Odrą nietypowych jednostek z Raciborza do
Kędzierzyna-Koźla.

➢ Międzynarodowy Sejmik Żeglugi Śródlądowej – Sejmik
Odrzański (6 czerwca br.)
➢ Kongres Morski w Szczecinie – Debata Odrzańska (15–
16 czerwca br.)➢ Flis Odrzański (25 czerwca – 14 lipca br.)
➢ Międzynarodowy Spływ Kajakowy „Odra – rzeka, która
łączy trzy kraje” (czerwiec – lipiec br.)
➢ Dni Odry we Wrocławiu (wrzesień br.)
➢ Pęcławski Festiwal Duathlonu „W stronę Odry” (październik br.).

Turystyka odrzańska jako oddzielna marka jeszcze nie
istnieje. Drzemie w niej jednak olbrzymi potencjał dziedzictwa historycznego, kulturalnego i przyrodniczego. Czynniki
te sprawiają, że dzięki wykorzystaniu efektu synergii może
nastąpić spotęgowanie potencjału regionów i wzmocnienie
ich szans rozwojowych. O atrakcyjności turystyki odrzańskiej może zadecydować jej unikatowy i interdyscyplinarny
charakter. W pełni realne jest utworzenie szlaku wodnego
i rowerowego łączącego atrakcje powiązane z rzeką Odrą oraz
rozbudowanie bazy okołoturystycznej. Pozwoli to na zachęcenie
amatorów turystyki aktywnej i rodzinnej. Dolina rzeki Odry to
liczne miejsca cenne przyrodniczo, również chronione jako rezerwaty przyrody czy obszary sieci Natura 2000.

Poza tym spływy kajakowe (Odrą, Widawą, Baryczą…),
konkursy wędkarskie, cykle wystaw, prelekcji, imprezy
biegowe, kulinarne, koncerty, Noc Kupały (kilka miejsc)
i wiele innych. Na przełomie 2018 i 2019 roku prawdopodobnie rozpocznie się publiczna dyskusja o modernizacji
Odrzańskiej Drogi Wodnej.

Z okazji Roku Odry zaplanowano szereg ciekawych
imprez:
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Przy pisaniu artykułu wykorzystano m.in.:

1.
2.
3.
4.
5.

Marcin Hirnyk, Na rowerze wzdłuż Odry do Szczecina.
Bożena Fedryn-Janik, Transport Odrą do 2030 roku.
Anna Gumułka, Rok Odry, by lepiej wykorzystać jej potencjał.
Mateusz Babak, Śląskie: 2018 r. w regionie – Rokiem Odry.
Wikipedia.

dr Edward Karolczuk – konsultant RODNiIP „WOM” w Rybniku.

RODNiIP „WOM” w Rybniku

DIALOG EDUKACYJNY NR 2/40 2018 r.

Jolanta Malczewska

Polska to jest wielka rzecz (S. Wyspiański)

LITERATURA
JAKO OJCZYZNA
DUCHA
Polska literatura jest nasycona pięknymi i mądrymi frazami,
które warto przypomnieć i ożywić we współczesnej debacie
o ojczyźnie. Należą do nich słowa napisane w 1900 r. przez
Stanisława Wyspiańskiego. Polska to jest wielka rzecz –
mówi jeden z bohaterów Wesela. Nie chodziło mu jednak
o Polskę wielką terytorialnie, ale o wielką ideę narodową, bo
tak należy rozumieć słowo „rzecz”, które jest częścią łacińskiego sformułowania res publica / rzeczpospolita / rzecz dla
wszystkich – powiedzielibyśmy dzisiaj. Jaki stosunek mają
ludzie do rzeczy wielkich, ważnych, cennych? Dbają o nie,
doskonalą i ulepszają, a gdy rzecz tego wymaga – naprawiają. Tak samo jest z ojczyzną – rzeczpospolitą. Wyspiański
marzył o państwie sprawnym i nowoczesnym. O państwie,
które opiekuje się wszystkimi mieszkańcami i o obywatelach,
którzy wspólnie troszczą się o państwo. Na to marzenie
pierwsi odbiorcy Wesela musieli poczekać jeszcze dwie
dekady.
Trudno sobie dzisiaj wyobrazić, co to znaczy nie mieć
państwa, czuć się obywatelem gorszej kategorii, dla którego
nie ma miejsca we władzy, urzędach i na uniwersytetach.
Któremu nie wolno publicznie używać języka ojczystego,
któremu wmawia się, że kultura, w której się wychował, jest
gorsza, a on głupszy i niezdolny do kształtowania swojej
przyszłości. Na szczęście ten czas mamy dawno za sobą i 11
listopada będziemy świętować stulecie polskiej niepodległości. Ale już dzisiaj warto sobie zadać klika pytań, które nasuwają się w związku z tą rocznicą, wszak historia magistra
vitae est / historia jest nauczycielką życia – jak mówili
starożytni.
Pierwsza refleksja, która się w związku z tym nasuwa,
dotyczy przyczyn utraty niepodległości. Jak to się stało, że
ogromne terytorialnie, silne gospodarczo i wpływowe
w polityce europejskiej państwo przestało istnieć? Kto jest

za to odpowiedzialny? Druga sprawa to sposób, w jaki Polacy odzyskali swoje państwo i wreszcie trzeci – kluczowy dla
naszej przyszłości – czy wciągnęliśmy wnioski z historii.
Czy jesteśmy silniejsi i mądrzejsi, czy „zaszczepiliśmy się”
przeciwko chorobom, które doprowadziły nas do upadku
(metaforykę choroby użył po raz pierwszy Piotr Skarga
w Kazaniach sejmowych). Czy teraz – kiedy już mamy
niepodległość – jesteśmy niepodlegli intelektualnie i wrażliwi moralnie, czy tworzymy nowoczesne społeczeństwo?
Czy rozumiemy już myśl Norwida, że Ojczyzna to wielki
zbiorowy obowiązek.
Kiedy w 1795 roku trzeci rozbiór przypieczętował
ostatecznie likwidację państwa polskiego, niedowierzający
początkowo takiemu obrotowi rzeczy Polacy musieli przełknąć upokorzenie i zacząć żyć w strukturach innych państw
– Rosji, Prus i Austrii. Wkrótce zaczęli walczyć o niepodległość, co zajęło 123 lata. W tym czasie ojczyzna Polaków
skurczyła się do dwóch symbolicznych znaków.
Pierwszym z nich stał się rodzinny dom. Wpadam do
Soplicowa jak w centrum polszczyzny, / tam się człowiek
napije, nadysze ojczyzny – mówi jeden z bohaterów Mickiewiczowskiego Pana Tadeusza. W takich domach schroniła się Polska, kiedy nie było jej na mapach. Tam wychowywano patriotów, kultywowano tradycje, zachowano język.
Wkrótce usłyszymy wiele pięknych słów o wodzach, bohaterskich żołnierzach i powstańcach, o ich walce i ofierze, ale
nie zapomnijmy też o matkach i żonach, które wychowywały dzieci i troszczyły się o domy, gdy zabrakło mężczyzn.
Ich zasługi warto położyć na szali wspomnień.
Drugą ostoją polskości była ojczyzna ducha, która
schroniła się na kartach literatury. Podtrzymywano w niej
tożsamość narodową i kultywowano pamięć, co zawdzię-
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czamy kilku pokoleniom pisarzy. Fundamentami polskiej
myśli Stanisława Wyspiańskiego, wielka proza Henryka
Sienkiewicza i Bolesława Prusa oraz poruszająca poezja.
Gdy zabrakło państwa, nie było króla czy premiera, nie było
polskiej szkoły i urzędów, artyści wzięli na swoje barki ich
obowiązki: prowadzili debatę narodową, edukowali społeczeństwo, zachęcali do działania (walki, pracy) i przygotowali Polaków na niepodległość. W utworach wymienionych
pisarzy pojawiły się dwa podejścia do traumy zaborów.
Pierwszym był mesjanizm, który znalazł najpełniejszy
wyraz w III części Dziadów Adama Mickiewicza. Był to
pogląd przypisujący polskiemu narodowi misję zbawienia
świata. Oto Bóg wybrał nas – podobnie jak swego syna – do
cierpienia za innych. Wybrał nas, bo jesteśmy wyjątkowi na
tle innych narodów. Mit mesjański, który silnie wpłynął na
wyobraźnię i historiozofię polską, spełnił swoją rolę na początku XIX w., kiedy Polacy potrzebowali poczucia sensu
w związku z utratą ojczyzny. Ale jednocześnie unieważnił
krytyczną refleksję nad przyczynami utraty niepodległości.
Przyjęliśmy uważać, że w tragedii zaborów nie ma naszej
winy, a wręcz przeciwnie, że był to boski plan. Podtrzymywanie tego mitu dzisiaj jest niebezpieczne. Gdy zdarza się
nam niepowodzenie, albo popełniamy błędy, zbyt często
szukamy winnych poza sobą. Wyspiański w Weselu ironicznie skomentował taka postawę w dialogu Gospodarza i Kuby
– wiejskiego parobka, który poruszony niespodziewaną
wizytą Wernyhory w bronowickiej chacie mówi:
Kuba
Jakiś pon, jakiś pon
Zsiadają z siwka w podwórzu; [...]
Jeszczem takiego Polaka
Nie ujzoł
Gospodarz
Bo żyjesz mało;
jeszcze dużo takich Polaków ostało,
Co są piękni.
Kuba
A kaz się to wszyćko kryje?
Na Mickiewiczowski mesjanizm dość szybko odpowiedział Juliusz Słowacki w Grobie Agamemnona. Zastanawiając się nad przyczynami upadku Polski, zestawił
w utworze dwa wydarzenia historyczne: walkę starożytnych
Spartan z Persami i Polaków w powstaniu listopadowym.
Porównanie nie wypadło dla nas korzystnie. Podróżujący po
Grecji poeta tak wspomina legendarną bitwę pod wodzą
Leonidasa:
Na Termopilach ja się nie odważę
Osadzić konia w wąwozowym szlaku,
Bo tam być muszą tak patrzące twarze,
Że serce, skruszy wstyd — w każdym Polaku. [...]
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Na Termopilach — jaką bym zdał sprawę,
Gdyby stanęli męże nad mogiłą?
I pokazawszy mi swe piersi krwawe:
Potem spytali wręcz: — «Wielu was było?»
Zapomnij że jest długi wieków przedział —
Gdyby spytali tak — cóż bym powiedział?
Nurt gorzkiego rozrachunku wobec własnej historii
podjęli także Cyprian Kamil Norwid, Sławomir Mrożek czy
Witold Gombrowicz. Ten ostatni – krytykowany za książkę
Trans-Atlantyk napisał: Jestem okropnie polski i okropnie
przeciw Polsce zbuntowany. Powtórzony epitet okropnie
zawiera w sobie zarówno aprobatę i dezaprobatę, ale z pewnością podkreśla ważność polskości dla autora słów. Nurt ten
kontynuuje dzisiaj Ziemowit Szczerek w wydanej niedawno
poruszającej książce Międzymorze.
Warto zadać sobie pytanie: wolno nam czy nie wolno
krytykować siebie samych? Lepiej usypiać duszę biedną czy
rozdrapywać rany, by nie zabliźniły się błoną podłości? – że
posłużę się znowu cytatami z literatury. Wydaje się, że narodom mądrym i silnym nie szkodzą krytyczne analizy,
a wręcz przeciwnie – pomogą unikać błędów.
Ale dość o tym. W 1918 roku nasi przodkowie wywalczyli niepodległość. Mamy wobec nich potężny dług
wdzięczności. To im – powstańcom, artystom, nauczycielom
i uczonym, ale także rzemieślnikom, urzędnikom, studentom
– zawdzięczamy naszą wolność. Warto o tym pamiętać i nie
zmarnować ich poświęcenia.
Dzisiaj możemy cieszyć się ojczyzną umocnioną
w trzech kręgach. Pierwszy z nich to mała ojczyzna, którą
symbolizują podwórko, sąsiedzi czy sklep za rogiem, drugi to
ojczyzna narodowa. Jej znakami są przede wszystkim język,
tradycja, kultura oraz wspólne interesy polityczne i ekonomiczne. 7 października 1999 r. Sejm RP uchwalił Ustawę
o języku polskim. W preambule ustawodawca pisze: Parlament Rzeczpospolitej Polskiej zważywszy, że język polski
stanowi podstawowy element narodowej tożsamości i jest
dobrem narodowej kultury, [...]uznając, że polska kultura
stanowi wkład w budowę wspólnej, różnorodnej kulturowo
Europy, a zachowanie tej kultury i jej rozwój jest możliwy
tylko poprzez ochronę języka polskiego, [...] uchwala niniejszą ustawę.
Od 2005 r. trzecim kręgiem naszej tożsamości jest
Unia Europejska. Byłoby wspaniale, gdybyśmy wszyscy
mogli poczuć się także obywatelami tej wspólnoty, którzy nie
mają kompleksów, mówią w obcych językach, co nie przeszkadza, aby być dumnym z tego, że jest się Polakiem.
Jolanta Malczewska – doradca metodyczny języka polskiego
w Żorach. Tekst wykładu został wygłoszony 23 maja 2018 roku na
konferencji Ku niepodległości Polski w rocznicę 100-lecia jej
odzyskania zorganizowanej przez Żorskie Towarzystwo Edukacyjno-Kulturalne.
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Alojzy Zimończyk

NADCHODZI SMOG!
Smogu jeszcze nie ma, ale jak co roku zbliżający się sezon grzewczy nieubłaganie sprowadzi na nas to groźne zjawisko. Od września 2017 r. w woj. śląskim obowiązuje
uchwała antysmogowa, której zadaniem jest doprowadzenie
do poprawy jakości powietrza, szczególnie przez ograniczenie niskiej emisji. Na mocy tej uchwały mieszkańcy mogą się
spodziewać kontroli swoich pieców. Wiadomo, że nie wolno
palić w domowych piecach wilgotnym drewnem, węglem
brunatnym, mułem i flotem, zaś w ciągu najbliższych lat
trzeba będzie stare piece wymienić na nowe, ekologiczne
(ostatecznie do 2027 roku) – wszystko po to, by poprawić
warunki życia nam i następnym pokoleniom.
Przed rokiem, 11 września w Muzeum Śląskim w Katowicach prawie 200 przedstawicieli gmin, urzędów, placówek
oświatowych i straży miejskich spotkało się na konferencji
dotyczącej walki ze smogiem w województwie śląskim. Badania potwierdzają to, co widać gołym okiem – smog nad
Katowicami, Rybnikiem czy innymi miejscowościami naszego regionu spowodowany jest w głównej mierze spalaniem
paliwa złej jakości w domowych piecach. W sezonie jesienno-zimowym rankiem nasze miejscowości spowija smog.
Dotychczas strażnicy mogli nakładać mandaty, jeśli stwierdzili, że w piecu palone są śmieci. Jeśli zaś chodzi o spalanie
paliwa niskiej jakości, czyli kontrolę przestrzegania uchwały
antysmogowej, sprawa się trochę komplikuje. Jednak nie
chodzi tylko o karanie „trucicieli”, ale przede wszystkim
o zmianę nastawienie ludzi wobec środowiska. Sami zmieniamy nasze przyzwyczajenia, starając się korzystać z czystych źródeł energii, ale też częściej informujemy, że z komina
sąsiedniego domu unosi się podejrzany dym – obie postawy
wynikają z większej świadomości ekologicznej i troski
o nasze zdrowie.
Zainspirowani tą ideą, postanowiliśmy zrealizować
w tym „antysmogowym duchu” kilka przedsięwzięć w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji
Pedagogicznej „WOM” w Rybniku. Przyjęliśmy następujący
plan działania na cały rok szkolny 2017/2018:
1. W październiku przeprowadzić cykl warsztatów metodycznych dla nauczycieli w trzech grupach: dla nauczycieli
przedszkoli i nauczania zintegrowanego, dla nauczycieli
szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów, a także
dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Opracowane
przez uczestników materiały zostaną udostępnione na stronie
internetowej WOM-u w Rybniku.
2. W listopadzie zorganizować wespół z Urzędem Miasta
Rybnika konferencję naukową na temat smogu w naszym
środowisku. Do omówienia problemu zdecydowano zaprosić
przedstawicieli władz samorządowych województwa śląskie
go i Rybnika, naukowców z Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej oraz lekarzy.

3. W miesiącach zimowych przeprowadzić w trzech grupach
wiekowych konkursy dla dzieci i młodzieży. W grudniu
konkurs plastyczny dla wychowanków przedszkoli i klas 1-3
szkół podstawowych, w lutym konkurs literacki dla uczniów
starszych klas szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów i w marcu konkurs fotograficzno-filmowy dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.
4. W okresie wakacyjnym podsumować działania antysmogowe w formie artykułu i przygotować materiały dydaktyczne z warsztatów do opublikowania na stronie ośrodka.
W październiku zorganizowane zostały warsztaty metodyczne, w których wzięło udział prawie 30 nauczycieli. Powstało 13 scenariuszy zajęć o tematyce dotyczącej smogu.
1. Scenariusze dla przedszkola i kształcenia zintegrowanego.
a. Skąd się bierze smog?
b. Szukamy smogu
c. Czego boi się smog?
d. Jak pozbyć się smogu?
e. Przeganiamy Siwy Dym ze szkoły i z domu.
2. Scenariusze dla szkoły podstawowej
a. Zieleń w mieście – poszukiwanie form zieleni miejskiej w najbliższej okolicy.
b. Droga do szkoły – plany mobilności i ślad ekologiczny środków transportu.
c. Paliwa kopalne są nieodnawialne.
d. Skutki zanieczyszczenia powietrza.
3. Scenariusze dla szkoły ponadgimnazjalnej.
a. Skutki zanieczyszczenia powietrza.
b. Globalne skutki zanieczyszczenia środowiska.
c. Jaką cenę jesteśmy w stanie zapłacić za czyste
powietrze?
d. Odnawialne źródła energii wokół nas.
Treści proponowanych zajęć można realizować w całości, albo wybrać fragmenty, w zależności od przygotowania
grupy, dotychczasowych doświadczeń czy planów nauczyciela. Może to być też ciekawa lekcja wychowawcza.
Celem konferencji przygotowanej w listopadzie przez
RODNiIP „WOM” w Rybniku i Urząd Miasta Rybnika było
pokazanie uczestnikom problemu smogu w szerokim ujęciu
i w różnych aspektach.
Przedstawiciel Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dr Piotr Brożek
prezentacją pod tytułem „Smog. A co Ty z tym zrobisz?”
starał się przekazać informację, że stan jakości powietrza na
Górnym Śląsku, a szczególnie w aglomeracjach jest alarmujący. Zagraniczne media zimą donosiły, że stan powietrza
w Polsce był gorszy, niż we wskazywanym wcześniej Pekinie. Wstrząsająca była informacja, że wśród 50 najbardziej
zanieczyszczonych miast Europy aż 33 to miasta w Polsce,
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wśród których Rybnik jest na 19 miejscu. Światowa organizacja zdrowia szacuje, że z powodu smogu co roku przedwcześnie umiera 45 tys. mieszkańców Polski, a przeciętna
długość trwania życia skraca się prawie o rok.
Drugą prelegentką była dr hab. Danuta SmołkaDanielowska – adiunkt Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Zaprezentowała historię badań smogu na świecie, w Europie, w Polsce oraz w województwie śląskim,
wygłaszając wykład pt. „Antropogeniczne zanieczyszczenia
atmosfery i jej niekorzystne warunki głównymi czynnikami
występowania smogu”. Wśród wielu informacji naukowych
ciekawie zabrzmiała informacja, że pyły atmosferyczne wykazują duże geograficzne zróżnicowanie, np.: pył z Europy
Środkowej charakteryzuje się największą zawartością związków węgla (nawet do 47%), a także bardzo małą zawartością
soli morskiej (1 – 5%), podczas gdy w Europie dominują
głównie związki organiczne, azotany i siarczany przy sporym
udziale pyłów mineralnych oraz soli morskiej.
Wpływ smogu na zdrowie pokazała dr n.med. Katarzyna Musioł – ordynator oddziału dziecięcego Wojewódzkiego Szpitala nr 3 w Rybniku. W swoim wystąpieniu pod
tytułem „Wybrane skutki zdrowotne zanieczyszczenia powietrza” stwierdziła, że w 2013 r. Międzynarodowa Agencja
Badań nad Rakiem (IARC) sklasyfikowała zanieczyszczenie
powietrza atmosferycznego, w szczególności pył zawieszony
– jako czynnik o udowodnionym działaniu rakotwórczym.
Ekspozycja na zanieczyszczenia powietrza prowadzi do
zwiększenia częstości występowania lub zaostrzenia objawów chorób, takich jak przewlekła obturacyjna choroba płuc
(POChP), astma, zakażenia układu oddechowego. Prelegentka zwróciła szczególną uwagę na sytuację dzieci. Układ
oddechowy dziecka działa jak wrażliwy, delikatny filtr –
wychwytuje on cząstki zanieczyszczeń powietrza, usiłując
„nie wpuścić” ich do wnętrza organizmu. Duże cząsteczki
(np. pył PM 10μm), zalegając w układzie oddechowym, wywołują przewlekły nieżyt nosa, zapalenie krtani,
a następnie zapalenie oskrzeli.
Bardzo małe cząsteczki (np. pył PM 1-2,5 μm) mogą dostawać się do pęcherzyków płucnych, a stamtąd już bezpośrednio do krwiobiegu. W efekcie może to powodować
u dzieci różnego rodzaju następstwa: problemy z pamięcią
i koncentracją, wyższy poziom niepokoju, stany depresyjne,
deficyty koncentracji i uwagi oraz zwiększoną nadpobudliwość dzieci (ADHD), trudności z kontrolowaniem emocji
i gorsze kompetencje społeczne, choroby ze spektrum autystycznego.
Praktyczne podejście do pokazania smogu „Co kryje
w sobie smog – jak dzieci mogą badać powietrze?”
zaprezentował dr inż. Jakub Bartyzel z Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie. Na początku przedstawił skład
atmosfery, w której żyjemy, a do której dokładamy coraz
więcej substancji będących jej zanieczyszczeniami. Nadal
czasem niedowierzamy, że w atmosferze pojawiają się gazy
cieplarniane, że następuje globalne ocieplenie, że klimat
szybciej się zmienia, że pojawiają się gwałtowne zjawiska
atmosferyczne tam, gdzie ich dotychczas nie obserwowano.
To wszystko jest niestety efektem nieumiejętnego
gospodarowania ludzi w środowisku, dlatego najwyższy czas
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podjąć zdecydowane działania w celu ochrony naszego
środowiska, bo to jedyne nasze miejsce do życia – innego nie
mamy! Zrozumieć to muszą wszyscy, by zgodnie z ideą
zrównoważonego rozwoju zostawić dzieciom środowisko
w stanie nie gorszym, niż mamy teraz, a byłoby wręcz
wspaniale, gdyby ten stan się wyraźnie poprawił.
Po przerwie , w krótkich wystąpieniach poruszono wiele
innych problemów. Tomasz Stadnicki – konsultant rybnickiego WOM-u i Rafał Kołodziej z Wydziału Ekologii Urzędu Miasta Rybnika zaprezentowali „Monitoring smogowy
w dzielnicach Rybnika.” Pokazali, że źródeł informacji
o zanieczyszczeniu powietrza jest wiele. W internecie można
je znaleźć na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska, który publikuje godzinowe stężenia m.in. pyłu
PM10. Informacje można też czerpać ze stron regionalnych
(w zakładkach takich, jak np. eko-prognoza). Tam można
znaleźć nie tylko aktualne informacje o poziomie zanieczyszczeń, ale też prognozy na następne dni. O smogu informują
też urzędy wielu miast na telebimach na budynkach, w tramwajach i autobusach oraz na przystankach. Oprócz stacji
Państwowego Monitoringu Środowiska na terenie Polski
działa także sieć czujników Airly, która posiada już ponad
1100 lokalizacji. Sieć Airly pełni funkcję uzupełniającą
w stosunku do stacji Państwowego Monitoringu Środowiska.
W Rybniku działają stacje AIRLY w każdej z 27 dzielnic
miasta.. Coraz większą popularność zyskują aplikacje smogowe, które można ściągnąć na smartfona. Dostępne są różne
aplikacje prezentujące godzinowe stężenia pyłów oraz innych
zanieczyszczeń, m.in. dwutlenku siarki, azotu i pyłu PM2,5.
O wysokich stężeniach pyłu na bieżąco informują też strony
internetowe niektórych gazet.

Z kolei Andrzej Dąbkowski ze Stowarzyszenia Błękitna
Atmosfera z Prezesem Stowarzyszenia Wojciechem Szymborskim z Bielska-Białej –zaprezentowali możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) na przykładzie
instalacji fotowoltaicznych jako źródeł energii oraz pomp
ciepła w ogrzewaniu domów. Popularyzacją tej idei oraz
pozyskiwaniem funduszy na inwestycje w tym zakresie zajmuje się wspomniane Stowarzyszenie Błękitna Atmosfera.
Wójt Gminy Marklowice mgr inż. Tadeusz Chrószcz
razem z mgr Wioletą Dudziak-Radecką – dyrektorką
Przedszkola „Akademia Wyobraźni” przedstawili praktyczne
rozwiązania wykorzystania odnawialnych źródeł energii na
przykładzie Przedszkola „Akademia Wyobraźni” w Gminie
Marklowice.
Katarzyna Bańczyk z Fundacji Uniwersytet Dzieci z Wro-
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cławia przedstawiła projekt „Gdzie szukać inspiracji i pomysłów” na lekcje dotyczące ochrony środowiska i jak projektować aktywności, by dzieci rozumiały świat, który je otacza?
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Prace konkursowe

Niezwykle groźny Smok-Smog czyli Siwy Dym
Jednocześnie z przygotowaniami do konferencji rozpoczął się cykl konkursów dla uczniów. Tematyka wszystkich
trzech konkursów była podobna, dotyczyła smogu. Każdy
konkurs miał jednak swój tytuł. Konkurs plastyczny dla
dzieci przedszkolnych i uczniów klas I-III szkoły podstawowej „Ratujmy się przed smogiem – Robimy skok na smog”
polegał na indywidualnym wykonaniu pracy plastycznej
w dowolnej technice na płaszczyźnie, za wyjątkiem instalacji
przestrzennych. Do ośrodka dostarczono prawie 60 prac.
Konkursowe Jury przyznało 3 nagrody i 3 wyróżnienia. Na
początku stycznia odbyło się wręczenie nagród zwycięzcom.
Konkurs literacki przybrał formę krótkiego komiksu
pod tytułem „Ratujmy się przed smogiem - Zobaczyć we
mgle...” Warunkiem udziału w konkursie było indywidualne
wykonanie komiksu w technice odręcznego rysunku lub
malarstwa (grafika komputerowa wykluczona). Techniki
mogły być ze sobą łączone – interpretacja tematu konkursowego zależała od wyobraźni plastycznej samego autora. Napłynęło 6 prac, spośród których Konkursowe Jury przyznało
1 nagrodę i 1 wyróżnienie.
Konkurs fotograficzno-filmowy na fotocast pod tytułem „Ratujmy się przed smogiem – Co krok to smog!”. Warunkiem udziału w konkursie było indywidualne wykonanie
fotocastu (lub prezentacji w Power Point) z wykorzystaniem
własnych autorskich fotografii (filmu) oraz muzyki wyraźnie
związanej z tematem konkursu i regionem górnośląskim.
Pomimo zgłaszanego zainteresowania tym konkursem,
w regulaminowym terminie nie napłynęła żadna praca. Być
może przyczyną był termin konkursu przypadający na zakończenie sezonu grzewczego. Postanowiono wrócić do tej propozycji na jesień i zorganizować ponownie konkurs dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Trudno przecenić zaangażowanie kogokolwiek w realizację działań antysmogowych. Jak napisał jeden z uczestników konkursu na komiks „Jak trudno jest zobaczyć swe
uczynki we mgle…” i to zarówno te dobre, jak i te złe, pogarszające stan środowiska. To od nas wszystkich zależy
czystość powietrza, a co za tym idzie czystość środowiska
i jakość życia. Dlatego dziękuję serdecznie wszystkim, którzy
identyfikują się z tymi działaniami i wnieśli swój wkład
w powodzenie tego projektu.
Alojzy Zimończyk – konsultant RODNiIP „WOM” w Rybniku.
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ZAPROSZENIE
DO UDZIAŁU
W SEMINARIUM
„WYCIECZKI PO ŚLĄSKU”
„Kiedyś pracowali tu górnicy, hutnicy, energetycy,
włókiennicy, kolejarze, drukarze … Wiesz, czym się
zajmowali? Możesz się przekonać. Zapraszamy na
pełną przygód wyprawę Szlakiem Zabytków Techniki województwa śląskiego. Tworzą go byłe kopalnie, fabryki, huty i wiele innych miejsc związanych
z przemysłem” .*

Książka powstałą z inicjatywy Referatu Promocji Dziedzictwa Industrialnego Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

RODNiIP „WOM” w Rybniku zaprasza wszystkich
chętnych na bezpłatne szkolenia „Wycieczki po
Śląsku” adresowane do nauczycieli przedszkoli oraz
szkół podstawowych.

CEL KONKURSU:

Przez ciekawe miejsca województwa śląskiego poprowadzą nas ZOBOTY – zabytkowe roboty pomagające poznać obiekty Szlaku, główni bohaterowie
książki „Młodzi odkrywcy na szlaku”, którą każdy
uczestnik otrzyma w prezencie.

Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci.

Książeczkę można wykorzystać podczas zajęć z dziećmi
w szkole oraz w przedszkolu. Pozwoli ona uatrakcyjnić
każde zdjęcie, w sposób łatwy, przyjemny i z uśmiechem
przedstawi trudne
meandry
techniki.
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RODNiIP „WOM” w Rybniku ogłasza również konkurs plastyczny „Byłem, widziałem, zapamiętałem
a potem narysowałem”.

Promowanie regionu śląskiego poprzez organizację
wycieczek i wyjazdów połączonych z edukacją regionalną.

*”Mali odkrywcy na Szlaku” Referatu Promocji Dziedzictwa Industrialnego Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Zamek Cieszyn,
Katowice 2018.
Jolanta Grzesiak – nauczyciel-konsultant RODN i IP
„WOM” w Rybniku.
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PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RYBNIKU
Filia w Raciborzu
Ul. Słowackiego 55 Tel/fax 032 419 00 02
e-mail:pbwraciborz@wom.edu.pl

Zestawienie bibliograficzne w wyborze
w oparciu o zbiory PBW Filii w Raciborzu

JÓZEF PIŁSUDSKI
Wydawnictwa zwarte:
1. Filozofia czynu. Światopogląd Józefa Piłsudskiego /
Bohdan Urbankowski.- Warszawa : Pelikan, 1988
2. Józef Piłsudski - legendy i fakty / Daria Nałęcz,
Tomasz Nałęcz.- Warszawa : MAW, 1986
3. Józef Piłsudski : życie prywatne marszałka /
Sławomir Koper.- Warszawa : Bellona, 2015
4. Józef Piłsudski 1867-1935 / Andrzej Garlicki.Warszawa : Czytelnik, 1988
5. Józef Piłsudski o sobie / oprac. Z. Zygmuntowicz.Warszawa-Lwów,1989
6. Leksykon mitów, symboli i bohaterów Górnego
Śląska XIX-XX wieku : praca zbiorowa / red.
Bernard Linek, Andrzej Michalczyk.- Opole :
Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski, 2015
7. Litwa Sienkiewicza, Piłsudskiego, Miłosza / Maciej
Kledzik.- Łomianki : Wydawnictwo LTW, 2014
8. Marszałek Józef Piłsudski / Adam Kowalczewski,
Andrzej Wojciechowski.- Łódź : Gawa, 1989
9. Marszałek Józef Piłsudski (1867-1935) / Marek
Gałęzowski.- Warszawa : Instytut Pamięci
Narodowej, 2013
10. Moje pierwsze boje / Józef Piłsudski.- Łódź :
Wydawnictwo Łódzkie, 1988
11. Nadzieje i złudzenia. Legenda Piłsudskiego
w
polskiej
literaturze
międzywojennej
/
Włodzimierz Wójcik.- Katowice : UŚ, 1978
12. O państwie i armii. Tom 1 , Wybór pism.Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985
13. O państwie i armii. Tom 2 , W świetle wspomnień
i innych dokumentów [aneks].- Warszawa :
Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985
14. Pamiętnik adiutanta marszałka Piłsudskiego /
Mieczysław Lepecki.- Warszawa : PWN, 1987
15. Piłsudczycy a narodowi demokraci 1908-1918 / Jan
Molenda.- Warszawa : KiW, 1980
16. Piłsudski i tradycja / Alina Kowalczykowa.Chotomów : Verba, 1991
17. Pisma zbiorowe. Tom 1.- Warszawa : Instytut Józefa
Piłsudskiego, 1987

18. Pisma zbiorowe. Tom 2.- Warszawa : Instytut Józefa
Piłsudskiego, 1987
19. Pisma zbiorowe. Tom 3.- Warszawa : Instytut Józefa
Piłsudskiego, 1987
20. Rok 1863 / Józef Piłsudski.- Warszawa : KiW, 1989
21. Rok 1920 / Józef Piłsudski.- Łódź : Wydawnictwo
Łódzkie, 1989
22. Zostanie mit / Kazimierz Koźniewski.- Warszawa:
Książka i Wiedza, 1988
23. Życiorysy historyczne, literackie i legendarne. seria
2 / Zofia Stefanowska.- Warszawa: PWN,1990
Wydawnictwa ciągłe:
1. 75 lat kopca Piłsudskiego na Sowińcu / Przemysław
Wywiał // Pamięć.pl. - 2012, nr 4-5, s. 38-41
2. Bez dymisji z naszych serc / Witold Salański // Głos
Nauczycielski. - 2017, nr 50, s. 13
3. Bitwa warszawska - cudu nie było / Eugeniusz
Januła // Dialog Edukacyjny. - 2011, nr 1, s. 40-42
4. Bitwa warszawska w 1920 i jej główny bohater /
Jacek Smolark // Dialog Edukacyjny. - 2014, nr 1,
s. 37-40
5. Dłoń Komendanta / Jarosław Krawczyk // Mówią
Wieki. - 2010, nr 3, s. 4-9
6. Dwa oblicza etosu legionowego / Daria Nałęcz //
Mówią Wieki. - 1995, nr 7, s. 42-45
7. II RP - spór o zasługi w dziele odbudowy
państwowości polskiej / Janusz Osica // Wiadomości
Historyczne. - 1998, nr 5, s. 274-278
8. Kopyta i silniki: scenariusz apelu o Marszałku
Józefie Piłsudskim (gimnazjum) / Witold Pełka //
Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 1, s. 34-37
9. Kronika wypadków miłosnych / Wiesław Władyka
// Mówią Wieki. – 1989, nr 1, s. 40-41
10. Kult Marszałka Józefa Piłsudskiego na Ziemi
Raciborskiej / Benedykt Motyka // Ziemia
Raciborska. - 1998, nr 2/3, s. 17
11. Marszałek Piłsudski - czytelnik, pisarz, wydawca /
Martyna Figiel // Poradnik Bibliotekarza. - 2017, nr
11, s. 10-14
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12. Miraż federacji / Michał Romer // Karta. - 2018, nr
94, s. 29-43
13. Musiało dojść do przesilenia / Bogusław Kubisz //
Pamięć.pl. - 2012, nr 2, s. 20-22
14. Myśl polityczna Józefa Piłsudskiego / Mirosław
Małecki // Wiadomości Historyczne. - 1989, nr 3,
s. 195-202
15. Na wschód od Bugu / Janusz Osica // Wiadomości
Historyczne. - 1989, nr 4, s. 291-314
16. Najważniejszy jest wywiad! : 91. rocznica bitwy
warszawskiej. O sukcesach polskiej kryptografii
w wojnie 1920r. / Grzegorz Nowik // Głos
Nauczycielski. - 2011, nr 33, s. 14-15
17. Niepodległość Polski w myśli politycznej Józefa
Piłsudskiego / Tomasz Nałęcz // Mówią Wieki. 1989, nr 5, s. 1-5
18. Odszedł Wódz Narodu / Mariusz Żuławnik //
Pamięć.pl. - 2015, nr 5, s. 34-38
19. Pamięci Józefa Piłsudskiego i emigracji w Europie
i za Oceanem / Maryna Figiel
// Poradnik
Bibliotekarza. - 2017, nr 9, s. 17-20
20. Piłsudczycy po klęsce wrześniowej / Jacek
Piotrowski // Mówią Wieki. - 2000, nr 5, s. 22-28
21. Piłsudski - postać kontrowersyjna / Paweł Duber //
Pamięć.pl. - 2012, nr 4-5, s. 98-99
22. Piłsudski kontra Tuchaczewski / Tomasz Bohun //
Mówią Wieki. - 2010, nr 3, s. 64-68
23. Piłsudski według Moczulskiego / Przemysław
Mrówka // Nowe Książki. - 2017, nr 7-8, s. 28-29
24. Polityka wojskowa Józefa Piłsudskiego od stycznia
do września 1919 r. cz.1 / Maciej K. Jagóra //
Mówią Wieki. - 1989, nr 6, s. 35-41
25. Polityka wojskowa Józefa Piłsudskiego od stycznia
do września 1919 r. cz.2 / Maciej K. Jagóra //
Mówią Wieki. - 1989, nr 7, s. 33-38
26. Polski superbohater Marszałek Józef Piłsudski i jego
tajemnice / Wanda Matras-Mastalerz // Poradnik
Bibliotekarza. - 2018, nr 5, s. 38-40
27. Samotnia marszałka Piłsudskiego / Tomasz
Stańczyk // Pamięć.pl. - 2012, nr 1, s. 62-64
28. Sejm pod szablami / Jerzy Kochanowski // Mówią
Wieki. - 1995, nr 4, s. 46-49
29. Stanowienie ojczyzny / Marta Markowska // Karta. 2018, nr 94, s. 4-27
30. Trumna Marszałka / Zbigniew Gluza // Karta. 2016, nr 86, s. 52-59
31. W łóżku z Ziukiem / Janusz Rudnicki // Książki.
Magazyn do czytania. - 2017, nr 3, s. 62-66
32. Waterloo Piłsudskiego / Antoni Dudek // Pamięć.pl.
- 2012, nr 2, s. 22-23
33. Za niepodległością / Michał Sokolnicki // Karta. 2015, nr 83, s. 26-39
oprac. Sabina Frost
Racibórz, czerwiec 2018
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PRAWA
KOBIET
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
w oparciu o zbiory PBW Filii w Raciborzu
Sejm RP ustanowił rok 2018 Rokiem Praw Kobiet. W ten
sposób posłowie chcą uczcić 100. rocznicę przyznania
Polkom praw wyborczych i oddać hołd pierwszym parlamentarzystkom.
Wydawnictwa zwarte:
Bohaterowie i antybohaterowie współczesnej Europy / Alicja
Bartuś redakcja naukowa .- Oświęcim : Urząd Miasta Oświęcim, 2018. - 158 s. : zdj.
Barbie jako ikona kultury / Mary F. Rogers ; przełożyła Ewa
Klekot.- Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie
Muza, 2003. - 243 s. ; 21 cm

Kobieta we współczesnym świecie / Tadeusz Kowalak.Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej,
2006. - 112 s. ; 21 cm
Kobiety Holokaustu : feministyczna perspektywa w badaniach nad Shoah. Kazus KL Auschwitz-Birkenau / Joanna
Stocker-Sobelman .- Warszawa : Wydawnictwo TRIO, 2012.
- s. 154
Kobiety i duch inności / Maria Janion. - Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2006. - 351 s. : il. ; 21 cm
Kobiety i mężczyźni : odmienne spojrzenia na różnice / pod
red. Bogdana Wojciszke

Gender w społeczeństwie polskim / Krystyna Slany, Justyna
Struzik, Katarzyna Wojnicka Kraków : Nomos, 2011. - s. 382

Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002. - 398 s. ;
24 cm

Edukacja kobiet, kobiety w edukacji : szkice historycznopedagogiczne / Katarzyna Dormus, Anna Włoch, Justyna
Wojniak .- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017. 171 stron ; 24 cm

Kobiety mężczyźni i społeczeństwo / Claire M. Renzetti,
Daniel J. Curran. – Warszawa : Wydawnictwo PWN, 2005

Kobieta w kulturze - kultura w kobiecie : studia interdyscyplinarne / pod red. nauk. Anety Chybickiej i Marii Kaźmierczak .- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - 578
s. il. ; 24 cm

Kobiety w literaturze / Magdalena Goik .- Warszawa - Bielsko Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2009. - 325 s. : il. ;
24cm
Małżeństwo, etyka, ekonomia / pod red. Ryszarda Horodeńskiego i Edwarda Ozorowskiego .- Białystok : Wydawnictwo
Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2007. - 283 s. ; 24 cm
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Marginalizacja na rynku pracy : teorie a implikacje praktyczne / red. Norbert G. Pikuła
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014. - 209 s. : il.;
24 cm
Migracje kobiet : perspektywa wielowymiarowa / pod red.
Krystyny Slany.- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, 2008. - 403 s. : il. ; 24 cm
Migracje kobiet : przypadek Polski / Marta Kindler, Joanna
Napierała .-Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar,
2010. - 174 s. : il. ; 21 cm
Podstawy feministycznej terapii rodzin / pod redakcją Lois
Braverman
Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003. 221 s. ; 21 cm
Polskie singielki : płeć kulturowa, feminizm, ponowoczesność, Internet / Katarzyna Lidia Kuklińska .- Warszawa :
Difin, 2012. - 269 s. : il. ; 23 cm
Role płciowe : socjalizacja i rozwój / red. Mariola Chomczyńska-Rubacha
Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły HumanistycznoEkonomicznej, 2008. - 182 s. : il. ; 24 cm
Sytuacja życiowa kobiet pozbawionych wolności / Agata
Matysiak-Błaszczyk. - Wyd. 1 .- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. - 262 s. ; 24 cm
Świat bez kobiet : płeć w polskim życiu publicznym /
Agnieszka Graff, Warszawa : Wydawnictwo WAB, 2001. 282 s. ; 21 cm
Ukryte działania / Margot Lee Shetterly .- Warszawa : HarperCollins Polska, 2017. - 446 s. : fot. ; 20 cm
Wizerunki niepospolitych niewiast staropolskich XVI-XVIII
wieku / Zbigniew Kuchowicz .- Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1972. - 455 s. : il. ; 19cm
Wojenna służba Polek w II wojnie światowej : materiały
z sesji popularnonaukowej w Toruniu w dniu 16 listopada
2002 roku / pod red. Waldemara Rezmera .- Toruń : Fundacja
"Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek", 2003. - 403 s. : faks., fot. (w tym
kolor.), portr. ; 24 cm
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Wydawnictwa ciągłe:
Ciało – więzienie kobiety : wyzwanie dla pedagogiki emancypacyjnej / Anna Babicka // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 4,
s. 32-33
"Czego Jaśia się nie nauczy, tego Janina nie będzie umiała",
czyli o przyczynach ( nie ) obecności kobiet w sferze publicznej / Natalia Krzyżanowska // Kultura i Edukacja. –
2008, nr 4, s. 43-55
Czy "feminizm" to brzydkie słowo? / Joanna Bator // Społeczeństwo Otwarte. - 1997, nr 4, s. 3-10
Dyskryminacja / Ewa Siwczak // Śląsk. - 2012, nr 3, s. 34-35
Dyskursy wokół równości szans kobiet i mężczyzn w sferze
zawodowej - potrzeby, rozwiązania, projekty. Aspekt polityki
socjalnej / Dorota Zaworska-Nikoniuk // Wychowanie na co
dzień. - 2009, nr 1-2, s. 20-25
Działania na rzecz kobiet z niepełnosprawnością / Anna Nowak // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2013, nr 2, s. 1223
Edukacja w kontekście kształtowania roli kobiety / Joanna
Kamińska 2013 // Wychowanie na co Dzień. - 2013, nr 9,
s. 17-19
Emancypacja w fabryce / Natalia Jarska // Pamięć.pl. - 2014,
nr 7-8, s. 47-51
Feminizm jako nowa perspektywa badawcza w pedagogice
społecznej / Elżbieta Górnikowska-Zwolak // Edukacja Studia Badania Innowacje. – 2001, nr 1, s. 18-28
Feminizm w narracjach kobiet pochodzących ze środowisk
wiejskich / Barbara Szojda // Edukacja Dorosłych. - 2012, nr
2, s. 117-128
Idea znaczenia teorii feministycznych oraz jej oznaki w życiu
społecznym / Monika Jaworska // Nauczyciel i Szkoła. –
2008, nr 1-2, s. 35-48
Kilka uwag o marginalizacji i dyskryminacji kobiet na wsi /
Aneta Grygiel // Praca Socjalna. - 2009, nr 3, s. 56-67
Kobieta XXI wieku / Agnieszka Strzemińska // Śląsk. – 2010,
nr 12, s. 32-33
Kobiecość w przestrzeni naukowej - refleksje z badań / Monika Sulik // Edukacja Dorosłych. - 2011, nr 2, s. 67-80

Wojna nie ma w sobie nic z kobiety / Swietłana Aleksiejewicz ; przeł. Jerzy Czech .- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2010. - 349 s. ; 20 cm

Konflikt między rolami a zadowolenie z życia kobiet / Magdalena Bielińska // Pedagogika Pracy. - 2008, nr 53, s. 98-103

Wolne / Remigiusz Grzela .- Warszawa : Wydawnictwo
Krytyki Politycznej, 2012. - 245 s. : il. ; 22 cm

Kongres kobiet polskich jako przyczynek do debaty o miejscu i roli kobiet w sferze publicznej / Natalia Krzyżanowska
// Kultura i Edukacja. - 2009, nr 3, s. 136-156

Zagrożone człowieczeństwo. Tom 2. , Obszary zagrożeń
człowieka w realiach współczesności / Ewa Kantowicz, Grażyna Orzechowska.- Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls,
2012. - s. 280

Kwestia kobieca : od feminizmu do mulieryzmu / Izabella
Bukraba-Rylska // Kultura i Edukacja. - 2009, nr 3, s. 122135
Macierzyństwo – czynnik wykluczenia na współczesnym
rynku pracy czy szansa dla nowych rozwiązań w kobiecej
karierze? / Zuzanna Wojciechowska // Edukacja Dorosłych. –
2012, nr 1, s. 75-88
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Małżeństwo małoletniej w świetle prawa / Radosław Krajewski.// Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. – 2008, nr 3.
s. 44-49

Uwarunkowania aktywności społecznej kobiet w Polsce i na
Ukrainie / Natalia Ustinova 2013 // Praca Socjalna. - 2013, nr
6, s. 51-66

Mężczyzna i kobieta w opozycji - różność w naturze, polaryzacja w kulturze / Beata Ecler-Nocoń .- 2016 // Chowanna. –
2016, t. 2, s. 61-77

Warunki aktywności kobiet na rynku pracy / Ilona DudzikGarstka, Małgorzata Dobrowolska // Praca Socjalna. - 2012,
nr 2, s. 57 - 68

Mroczna księga kobiet / Renata Durda. // Niebieska Linia. –
2008, nr 5, s. 6-8

Współczesne formy wyzwolenia i zniewolenia kobiet / Katarzyna Wysokińska // Opieka - Wychowanie - Terapia. - 2012,
nr 3-4, s. 48-52

Niepełnosprawne kobiety w Europie / Tadeusz Majewski. //
Szkoła Specjalna. – 2011, nr 2, s. 142-147
Ozdwierciedlone społecznie obrazy współczesnej kobiety /
Anna Wojno. // Opieka Wychowanie Terapia 2009, nr 1-2,
s. 13-21
Pomoc kobietom ofiarom przemocy - metody, programy,
instytucje i organizacje. Cz. II / Dorota Zaworska-Nikoniuk //
Auxilium Sociale: wsparcie społeczne. - 2002, nr 1, s. I-XI
(wkładka)
Postfeministyczny obraz kobiety w literaturze kobiecej
a rodzina - studium pedagogiczne / Beata Ecler-Nocoń //
Chowanna. - 2008, t. 1, s. 71-82
Phersu, persona, personalizm : maski kobiety w polskiej
prozie /niesamowitej preromantyzmu i romantyzmu, Na1.
wrocki R., Język Polski w Liceum 2014/2015, nr 2, s. 29-45
Przemoc wobec kobiet z niepełnosprawnością / Agnieszka
Zawiślak 2016 // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2016,
nr 3, s. 42-59
Rekonstrukcje tożsamości współczesnych kobiet. Paradoksy
emancypacji / Agnieszka Gromkowska-Melosik 2017 // PEDAGOGIKA SPOŁECZNA. - 2017, nr 2, s. 95-115
Rycerz traci kopię / Beata Banasiak-Parzych 2013 // Charaktery. - 2013, nr 6, s. 36-39
2.
Równość kobiet i mężczyzn w perspektywie nowych kultur
uczenia się dorosłych / Ewa Przybylska.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, nr 2, s. 7-18
Seksizm a praca i bezrobocie kobiet / Eugenia Mandal //
Psychologia Wychowawcza. - 1995, nr 3, s. 235-240

Zachowania zdrowotne kobiet czynnych zawodowo / Urszula
Parnicka // Kultura Fizyczna. - 2003, nr 3/4, s. 18-21
Zmiany wzorów życia kobiet i mężczyzn w Polsce na początku XXI wieku. Perspektywa transwersalnej pedagogiki
społecznej / Dorota Zaworska-Nikoniuk // Pedagogika Społeczna. - 2009, nr 1, s. 45-62
Zwalczanie przemocy wobec kobiet: Rezolucja Parlamentu
Europejskiego w sprawie obecnej sytuacji i przyszłych działań w zakresie zwalczania przemocy wobec kobiet
(2004/2220 (INII).// Niebieska Linia. - 2006, nr 4, s. 28-32
Źródła internetowe:
10 rzeczy, do których kobiety jeszcze niedawno nie miały
dostępu.
Polityka.
[Online].
Dostępny:
https://www.polityka.pl/galerie/1653460,1,10-rzeczy-doktorych-kobietyjeszcze-niedawno-nie-mialy-dostepu.read
[2018, Styczeń 13].
90 lat prawa wyborczego dla Polek. Perspektywy. [Online].
Dostępny:
http://www.perspektywy.pl/index.php?option=com_content&
task=view&id=692 [2018, Styczeń 13].
99 lat temu Polki uzyskały prawa wyborcze. W parlamencie
zajęły się sprawami zaniedbywanymi przez mężczyzn. Wysokie Obcasy. [Online] 8 listopada 2017 r. Dostępny:
http://www.wysokieobcasy.pl/wysokieobcasy/1,96856,16916747,99-lat-temupolki-uzyskaly-prawawyborcze-w-parlamencie.html [2018, Styczeń 13].

Solidarnie i po partnersku: demokracja bez kobiet? / Grażyna
Paturalska.// Edukacja i Dialog. - 2009, nr 11/12, s. 100-103

Prawa
kobiet.
[Online].
Dostępny:
http://konkurs.eduseek.interklasa.pl/phobos/konkursy/konkur
s1/k1- 22/WWW/kobiet1.htm [2018, Styczeń 13].

Społeczne i osobowe konteksty migracji polskich kobiet 3.
/
Karolina Wysocka // Pedagogika Społeczna. - 2010, nr 3-4,
s. 137-150

Prawa kobiet. Protest kobiet. [Online]. Dostępny:
http://protestkobiet.pl/edukacja/prawa-kobiet/268-prawakobiet [2018, Styczeń 13].

Społeczność międzynarodowa o przemocy i handlu ludźmi 4.
/
Monika Ksieniewicz // Niebieska Linia. - 2008, nr 5, s. 13-15

Rozwadowski Bartosz. (2017). Prawa kobiet na przestrzeni
wieków na terenie Europy. RozBria (Blog). [Online]. 4 maja
2017. Dostępny: http://www.rozbria.pl/prawa-kobiet/ [2018,
Styczeń 13].

Sukcesy kobiet i mężczyzn: ich uwarunkowania i konsekwencje / Grażyna Kranas // Przegląd Psychologiczny. 1995, nr 1/2, s. 179-190
Sytuacja społeczna kobiet a ich preferencje zawodowe / Marta Czechowska-Bieluga // Pedagogika Społeczna. - 2009, nr
3-4, s. 129-142

opr. Agata Śliwicka
czerwiec 2018 r.
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PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
FILIA W RACIBORZU

ul. Słowackiego 55, 47-400 Racibórz

RZEKA ODRA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
w oparciu o zbiory PBW Filii w Raciborzu
Wydawnictwa zwarte:
Administracja wodna i żegluga śródlądowa na Odrze od maja
1945 r. do sierpnia 1946 r. / Stanisław Gruszecki // W: Studia
Śląskie: seria nowa. Tom 27. - Opole: Instytut Śląski, 1968,
s. 325-350.
Integracyjne znaczenie Odry w życiu społecznym i gospodarczym lokalnych społeczności : Materiały III Konferencji Odrzańskiej - wrzesień 2013 / Bogdan Tomaszek, Mariusz Sawicki. Opole: Naczelna Organizacja Techniczna FSNT, 2013. - 151 s.
Karta kulturowa rzeki: referaty wygłoszone na sympozjum
w Rudach, 4-5 listopada 1992 r. / red. Gabriela Bożek. Katowice: Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska,
1993. – 215[1]s. (w treści m.in.: Przestrzeń społeczna rzeki
na przykładzie Odry / Władysław Jacer; Rola Odry w dziejach Śląska / Zygmunt Boras)
Odra i Nadodrze / red. Gerard Labuda. - Warszawa: KiW,
1976. - 369 s. (w treści m.in.: Zarys dziejów Odry / Kazimierz Secomski; Zarys geograficzny Nadodrza / Stanisława
Zajchowska; Zarys hydrologiczny dorzecza Odry / Józef
Kwiatkowski; Żegluga na Odrze / Maria Bzowska; Modernizacja Odry / Władysław Magiera;)
Odra - przyszłość regionów / red. Joanna Przybyszewska, Ryszard Karpiński, Marek Sznajder. - Bydgoszcz : "Unitex", 2001. 341 s.
Odra – rzeka graniczna? / Bernard Linek // W: Leksykon
mitów, symboli i bohaterów Górnego Śląska XIX-XX wieku
/ red. Bernard Linek, Andrzej Michalczyk. - Opole: Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski, 2015, s. 81 – 84
Osobliwości przyrody w dorzeczu Górnej Odry / Eugeniusz
Kuźniewski. - Katowice: Wydawnictwo Śląsk, 1959 .- 123 s.
Projekty budowy dróg wodnych Odra-Dunaj i Odra –Wisła
w latach 1914-1945 (Studium historyczno-ekonomiczne) /
Karol Jonca // W: Studia Śląskie: seria nowa. Tom 6 . red.
Seweryn Wysłouch. - Katowice: Śląsk, 1963, s. 183 – 222
Powodzie na Śląsku Opolskim od XII do XX wieku. Powódź
w 1997 roku.- Opole: Adan, 1997. Rys historyczny powodzi w górnym dorzeczu Odry XII-XX w., s. 8 – 18, Rozbudowa rzeki Odry w przeszłości i obecnie, s. 21 - 22
Słowo w stronę rzeki: szkic o Odrze w literaturze polskiej /
Zbyszko Bednorz. - Opole: Instytut Śląski, 1968. – 55[1] s.
Zagadnienia przyrodnicze i ekonomiczne osi Odry / red. Jan
Tkocz. - Opole: Instytut Śląski, 1979. – 215 s.

Zbiornik Racibórz w systemie gospodarczego wykorzystania
Odry / Wiesław Drobek, Krystyna Heffner. - Opole: Instytut
Śląski, 1982. – 147 s.
Z biegiem Odry / Tadeusz Kwiek. - Warszawa: SiT, 1961. - 120 s.
Wydawnictwa ciągłe:
Co o żegludze na Odrze pisano 100 lat temu / Jan Mruk //
Kalendarz Głubczycki. - 2002, nr 9, s. 193-195
Czy rzeka przeklęta? / Wiesław Kosterski // Śląsk. - 1997, nr
12, s. 28-32
Kanał Odra - Dunaj niespełnione marzenie / Jan Winter //
Śląsk. - 2002, nr 10, s. 24-28
Kanałami po Śląsku / Jakub Łoginow // Śląsk. -2015, nr 6,
s. 32-34
Księżna rzek polskich / Florian Plit // Geografia w Szkole. 2008, nr 6, s. 45-47
Na styku Polski, Czech i Niemiec / Piotr Greiner // Śląsk. 1997, nr 12, s. 14-16
Odra - droga wodna i jej problemy / Marian Miłkowski //
Aura. - 1996, nr 4, s. 46-47
Odra i pieniądze / Jerzy Kułtuniak // Śląsk. - 1997, nr 12,
s. 46-48
Oswajanie krajobrazu / Stanisław Srokowski // Śląsk. - 1997,
nr 12, s. 10-13
Portret Odry / Edward Wieczorek // Śląsk. - 1997, nr 12,
s. 17-20
Pożegnanie z ojczyzną / Irene Reder // Zeszyty Eichendorffa. - 2012, nr 40, s. 5-9
Racibórz: wielka woda / Andrzej Kuśnierczyk // Śląsk. 2000, nr 7, s. 7-9
Rzeka Odra i jej uroki / E.M. // Przegląd Powiatowy. - 2000,
nr 18, s. 14
Święta rzeka Ślązaków / Krystyna Heska-Kwaśniewicz //
Śląsk. -1997, nr 12, s. 38-40
Trzy fatalne siódemki / Maciej Siembieda // Śląsk. - 1997, nr
12, s. 44-45
W Dolinie Odry / Andrzej Gordon // Poznaj Swój Kraj. 1989, nr 3, s. 2-3
Z kotwicą w herbie / Edward Szopa // Śląsk. - 1997, nr 12,
s. 34-35
Z wędką nad Odrę / Grzegorz Wawoczny // Tygodnik Nowiny Raciborskie. - 1996, nr 38, s. 3
Życie nad wodą / Elżbieta Piersiakowa // Śląsk. - 1997, n 12,
s. 36-37
oprac. Jolanta Świątek-Gruszka
Racibórz, 2018
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