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Zbigniew Machaliński∗ 
 
 

Zygmunt Brynk (1872–1943): kontradmirał 

rosyjskiej i polskiej marynarki wojennej,  

attaché wojskowy i morski  

przy Poselstwie Polskim w USA 
  
 
Zygmunt Brynk urodził się 13.04.1872 r. w Mogilowie na Podolu jako syn 

Kazimierza, matematyka z zawodu, i Zofii z domu Brynk. Wcześnie stracił ro-
dziców, wówczas opiekował się nim jego stryjeczny brat, późniejszy generał-
lejtnant i zarazem główny inspektor artylerii morskiej w Rosji, Antoni Brynk. 
Po ukończeniu w roku 1890 sześciu klas gimnazjum w Petersburgu zdał egza-
min konkursowy i został przyjęty do Morskiej Szkoły Inżynieryjnej w Kronsz-
tadzie na wydział budowy okrętów. Uczelnię tę ukończył z dyplomem młodsze-
go inżyniera mechanika 15.09.1894 r.1 

Po urlopie wypoczynkowym kontynuował naukę w tzw. oficerskich klasach 
mechaniczno-torpedowych. Następnie został skierowany do floty; pierwszy 
etatowy przydział w karierze morskiej otrzymał na kanonierkę „Groziaszczyj”. 
W latach 1895–1896 odbył na niej szereg rejsów zagranicznych, między innymi 
na Morzu Śródziemnym. 6.12.1898 r. został wyznaczony na pomocnika starsze-
go inżyniera mechanika. 

                                                           
∗ Prof. dr hab. Zbigniew Machaliński, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Gdańsk 
  e-mail: rektor@gwsh.gda.pl 

 
1 Przebieg służby w rosyjskiej marynarce wojennej opracowano na podstawie: CAW, 9683, 

Akta personalne Z. Brynka; Spisok ličnogo sostava sudov flota stroevych i administrativnych učre-
ždenij Morskogo Vedomstva, Petersburg 1912, s. 313; R. Mielczarek, Zygmunt Brynk, „Nautolo-
gia” 1983, nr 2, s. 92–94; listy Wandy Danysz (córki Z. Brynka) do Ryszarda Mielczarka w posia-
daniu tegoż. 
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Pomyślne wyniki pierwszego etapu służby skłoniły Brynka do kontynuowa-
nia studiów wojennomorskich. Nie bez znaczenia w sprawie otrzymania skie-
rowania było dla młodego oficera wsparcie Antoniego Brynka, wówczas już 
profesora Michajłowskiej Akademii Artyleryjskiej.  

Akademię Morską w Petersburgu ukończył w 1900 r. Pod koniec tegoż roku 
został oddelegowany do Filadelfii jako członek komisji nadzorującej budowę 
pancernika „Retwizan” o wyporności 12 700 ton. Pobyt w Stanach Zjednoczo-
nych miał istotne znaczenie dla jego kariery w początkach II Rzeczypospolitej, 
kiedy został oddelegowany do Waszyngtonu jako pierwszy polski attaché mor-
ski. 

Podczas inauguracyjnego rejsu „Retwizana” z Filadelfii do Petersburga 
Brynk sprawował funkcję starszego inżyniera mechanika, podobnie jak w czasie 
kolejnego rejsu tego pancernika na Daleki Wschód – do Japonii i Władywosto-
ku. Następnym okrętem, na którym pływał jako starszy inżynier mechanik, był 
pancernik „Gieorgij Pobiedonosiec”. Na nim służył aż osiem lat (1904–1912), 
głównie pływając po wodach Morza Czarnego i Śródziemnego. W krótkich 
odstępach czasu awansował najpierw na kapitana (1.01.1905), następnie na 
podpułkownika (6.12.1906). „Gieorgij Pobiedonosiec” bazował w Sewastopolu. 
Tu w czasie przerw w pływaniach, w latach 1907–1912, Brynk był wykładowcą 
w Czarnomorskiej Szkole Maszynowej. 

W Sewastopolu zawarł związek małżeński z Helena Rakowską. 
Z małżeństwa tego urodziło się troje dzieci: Halina (9.12.1904), Jerzy 
(4.01.1907) i Wanda (2.12.1915). Rodzina Brynków aż do wyjazdu do Polski 
w roku 1919 mieszkała nieprzerwanie w Sewastopolu. 

W czasie pierwszej wojny światowej, od 1915 do 1917 r., służył początkowo 
na prototypowym drednocie „Impieratrisa Marija” jako starszy inżynier me-
chanik, odbywając rejsy bojowe po Morzu Czarnym, a następnie jako fłagmań-
ski inżynier mechanik na dywizji pancerników Morza Czarnego2. W czasie bu-
dowy okrętów w Nikołajewie i później we Flocie Czarnomorskiej miał możli-
wość bliższego poznania późniejszego szefa Departamentu dla Spraw Morskich 
wiceadmirała Kazimierza Porębskiego. 

W połowie 1917 r. mianowano Brynka prezesem komisji budowy okrętów 
dla Morza Czarnego na fabrykach w Nikołajewie3. 25 grudnia tego roku awan-
sował na generała majora. Skończył służbę w marynarce wojennej dawnego 
cesarstwa rosyjskiego w pierwszej połowie 1918 r. jako szef działu technicznego 
w sztabie dowódcy Floty Czarnomorskiej w Sewastopolu. 

                                                           
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
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Pod koniec pierwszej wojny światowej podjął aktywną działalność w Związ-
ku Wojskowych Polaków w Sewastopolu. Od 20.04.1917 r. do 25.05.1918 r. 
(likwidacja ZWP) był członkiem jego zarządu. W tym samym mieście do czasu 
swego wyjazdu do kraju (14.04.1919 r.) działał również w Radzie do Spraw Pol-
skich. Za działalność w polskich organizacjach na terenie Sewastopola został 
odznaczony Krzyżem Walecznych. 

Rodzina Brynków do Polski wracała statkiem „Mieczta” – z Sewastopola do 
Konstancy, a następnie koleją do Warszawy. 

Do Wojska Polskiego Zygmunt Brynk wstąpił 20.05.1919 r. Otrzymał przy-
dział do Departamentu dla Spraw Morskich jako pułkownik marynarki. Szef 
DSM Kazimierz Porębski już 28 maja oddelegował go do Paryża. Brynk działał 
w tamtejszej misji morskiej przy Poselstwie Polskim. Oddelegowany 4 lipca do 
Warszawy przez miesiąc przebywał w DSM. 5 sierpnia został mianowany atta-
ché wojskowym i morskim przy Poselstwie Polskim w Waszyngtonie. Gwoli 
kronikarskiej ścisłości trzeba zaznaczyć, że był pierwszym polskim attaché woj-
skowym i morskim w USA. Służył na tym stanowisku do października 1920 r. 
Z akt Poselstwa Polskiego wynika, iż w Waszyngtonie zjawił się rok wcześniej. 
Placówka ta obok poselstwa w Londynie i Paryżu odgrywała zasadniczą rolę 
w polskich kontaktach dyplomatycznych w pierwszych latach II Rzeczypospoli-
tej. 

Stopień generała podporucznika marynarki przyznano Brynkowi 
15.08.1919 r. Zakres jego czynności był dosyć rozległy; z korespondencji z MSZ 
i DSM wynika, iż zajmował się możliwościami zakupu przez Polskę w USA 
okrętów niemieckich pochodzących z tzw. zdobyczy wojennych, sprawą ewa-
kuacji transportem morskim polskiej Dywizji Syberyjskiej z Rosji i możliwo-
ściami inwestycyjnymi kapitału amerykańskiego w Gdańsku. Pisał również 
raporty o stanie oraz perspektywach marynarki wojennej i handlowej USA, jak 
i przemysłu stoczniowego tego kraju4. 

Jednak najwięcej czasu i wysiłku attaché wojskowy i morski poświęcał spra-
wom Towarzystwa Polsko-Amerykańskiego Żeglugi Morskiej SA w Nowym 
Jorku (Polish American Navigation Corporation). Spółka ta powstała w kwiet-
niu 1919 r. Jej kapitał zakładowy pochodził z drobnych udziałów wielu tysięcy 
przedstawicieli miejscowej Polonii. Powstanie i krótka działalność TPAŻM 
stanowi niezwykle interesujący przyczynek do rozwoju myśli morskiej II Rze-
czypospolitej, jak i zaangażowania szeregowych przedstawicieli Polonii amery-
kańskiej w dzieło stworzenia polskiej floty morskiej. W obrazie tej spółki jak 
                                                           

4 Centralne Archiwum Wojskowe (dalej: CAW), Kierownictwo Marynarki Wojennej (dalej: 
KMW), Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Ambasada RP w Waszyngtonie – materiały znaj-
dują się w różnych teczkach. 
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w soczewce odbijały się głęboko patriotyczne postawy wielu Amerykanów pol-
skiego pochodzenia, ale także manipulowanie nimi i ich pieniędzmi przez część 
jej zarządu. Dla pozyskania akcjonariuszy zarząd spółki rozwinął szeroką akcję 
propagandową w gazetach i czasopismach polonijnych, organizowano specjalne 
wiece i mitingi w większych skupiskach Polaków amerykańskich. Wynajęto 
również wielu agentów i zatrudniono ich w systemie prowizyjnym. Ci, którzy 
osiągali najlepsze wyniki, otrzymywali specjalne premie i nagrody rzeczowe. 
Brynk również, szczególnie po ustąpieniu z funkcji attaché wojskowego i mor-
skiego, w dobrej wierze uczestniczył w tej akcji, przemawiając na wiecach i mi-
tingach. 

Sprawa powstania polskiej floty handlowej na przełomie 1919 i 1920 r. 
w poczynaniach Departamentu dla Spraw Morskich koordynującego całą poli-
tykę morską II Rzeczypospolitej była wówczas mocno podkreślana. Porębski 
nie widział w tym okresie realnych możliwości zorganizowania marynarki han-
dlowej przy pomocy kapitału krajowego zarówno państwowego, jak i prywat-
nego. Inicjatywa Polonii amerykańskiej bardzo więc odpowiadała DSM. Prężne 
i energiczne działania na terenie amerykańskim i w Warszawie prezesa TPAŻM 
Tadeusza Niklewicza5 wzbudzały nadzieje na rychłe powstanie krajowego tona-
żu handlowego. Porębski sprzyjał tym inicjatywom, podobnie jak MPiH i ów-
czesny rząd polski. By móc wywierać na nie wpływ i kontrolować je na terenie 
USA, wysłał do Waszyngtonu Brynka – to właściwie stanowiło jego główne 
zadanie jako attaché wojskowego i morskiego. Brynk, obok kontradmirała Mi-
chała Borowskiego, był tym człowiekiem w ekipie Porębskiego, który znał sto-
sunki amerykańskie, miał dobre przygotowanie merytoryczne, władał biegle 
językiem angielskim, francuskim i rosyjskim, więc mógł spełnić pokładane 
w nim nadzieje. 

                                                           
5 Tadeusz Niklewicz był inżynierem komunikacji, budowniczym portów, żeglugowcem. Uro-

dził się 1.10.1877 r. w Piotrkowie Trybunalskim. Jego ojciec Emil pracował jako bankowiec. 
Matką była Zofia z Zielińskich. Ukończył z wyróżnieniem Instytut Inżynierów Komunikacji 
w Petersburgu. Pracował na Dalekim Wschodzie, między innymi we Władywostoku, gdzie jako 
właściciel i dyrektor przedsiębiorstwa rozbudowywał tamtejszy port. W 1919 r. znalazł się 
w USA. Tam w kwietniu tegoż roku zorganizował Towarzystwo Polsko-Amerykańskiej Żeglugi 
Morskiej. Po bankructwie tej spółki w 1922 r. wyjechał do Polski i zamieszkał w Warszawie, gdzie 
z bratem Włodzimierzem zorganizowali Towarzystwo Robót Kolejowych i Drogowych „Tor”, 
którego został prezesem. Towarzystwo budowało na terenie całego kraju wiele specjalistycznych 
obiektów, m.in. chłodnię w porcie gdyńskim. W 1945 r. przeniósł się do Sopotu, gdzie mianowa-
no go dyrektorem Oddziału Spółdzielczego Przedsiębiorstwa Budowlanego – Roboty Morskie 
Gdańsk/Gdynia. Prowadziło ono głównie prace hydrograficzno-morskie w portach wschodniego 
wybrzeża. W 1949 r. zamieszkał w Warszawie i podjął pracę jako konsultant Banku Inwestycyj-
nego. Zmarł 20.11.1956 r. w Warszawie. Został pochowany na Powązkach. 
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Sytuacja, jaką zastał Brynk w Stanach Zjednoczonych, nie była z punktu wi-
dzenia DSM najlepsza. TPAŻM już istniało, nie można było mieć wpływu na 
skład zarządu, który nie stanowił monolitu, bowiem istniały w nim rozdźwięki, 
a współpraca z Poselstwem Polskim w Waszyngtonie nie układała się również 
najlepiej. Poseł RP książę Kazimierz Lubomirski odnosił się do idei powstania 
floty polskiej przy pomocy kapitału Polonii amerykańskiej nieufnie i z rezerwą. 

Brynk po przyjeździe nawiązał natychmiast kontakt z Niklewiczem i starał 
się analizować instrukcje, jakie otrzymał od Porębskiego; współpraca tych 
dwóch ludzi wierzących i mających nadzieję, że urzeczywistnianie podjętej my-
śli zakończy się sukcesem, układała się dobrze. 3.11.1919 r. Niklewicz napisał 
do Brynka: zawiadamiam pana Generała, że poświęcenie pierwszego okrętu na-
szego Towarzystwa, „Kościuszko”, odbędzie się w Nowym Jorku bm., mam honor 
zwrócić się do Niego z prośbą bycia Ojcem Chrzestnym tego okrętu6. 

Do kwietnia 1920 r. Towarzystwo kupiło statki towarowe: „Kościuszko”, 
„Wisła”, „Warszawa”, „Poznań”, „Kraków”, „Pułaski” (winno być „Puławski” – 
niedopatrzenie armatora) i towarowo-pasażerski statek „Gdańsk”. Jednostki te 
miały być przeznaczone do obsługi polskiego handlu zagranicznego i ruchu 
emigracyjnego na trasie Gdańsk – Nowy Jork. Pływały pod banderą amerykań-
ską; istniały projekty przekazania połowy akcji rządowi w Warszawie i podnie-
sienia bandery polskiej. Podstawowym warunkiem utrzymania Towarzystwa 
było zapewnienie mu ładunków przez rząd polski. Eksport polski w tym czasie 
był jednak bardzo nikły, a przechwytywanie amerykańskich transportów arty-
kułów żywnościowych i innych kierowanych do Polski przez Gdańsk – bardzo 
utrudnione ze względu na ostrą walkę konkurencyjną na amerykańskim rynku 
frachtowym. Sytuacja TPAŻM od samego początku jego istnienia nie była więc 
najlepsza. 

W aktach Ambasady Polskiej w Waszyngtonie zachowała się duża liczba te-
legramów Niklewicza do Brynka i Porębskiego, Brynka do Porębskiego i wza-
jemnie, które oddają dramatyczną walkę o ładunki dla TPAŻM. Zabiegi te koń-
czyły się niepowodzeniem zarówno na rynku amerykańskim, jak i polskim. 
Podjęte próby przechwytywania ładunków kierowanych do innych państw 
z USA również nie dały rezultatów7. 

Oferty składane przez Niklewicza na ręce posła RP Kazimierza Lubomir-
skiego przyjmowane były przez tego ostatniego z dużą rezerwą. Nie zawsze 
kierowano je do Warszawy. W tej sytuacji posługiwał się on Brynkiem, prosząc 
p. Generała o przesłanie pism do DSM8. W wypadku braku odpowiedzi ze stro-
                                                           

6 AAN, Ambasada RP w Waszyngtonie, 1679, s. 3, Niklewicz do Brynka, 3.11.1919.  
7 AAN, Ambasada RP w Waszyngtonie, 1681, s. 39–41, pismo Brynka do DSM, 29.11.1920.  
8 AAN, Ambasada RP w Waszyngtonie, 1679, s. 5, pismo Miklewicza do Brynka, 1.12.1919. 
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ny Poselstwa Polskiego również zwracano się o pośrednictwo do attaché mor-
skiego. Na przykład, Niklewicz pisał: Prosimy p. Generała o jak najśpieszniejszą 
odpowiedź, gdyż nie otrzymawszy dotychczas od Poselstwa żadnej odpowiedzi na 
naszą propozycję, zmuszeni jesteśmy wybierać inne drogi, by okrętom naszym 
zapewnić tonaż […]9. 

TPAŻM jedyny ratunek przed ogłoszeniem upadłości na początku 1920 r. 
widziało w przejęciu co najmniej 50% akcji przez rząd polski, a tym samym 
w większym zainteresowaniu Warszawy dalszymi losami spółki. Zainteresowa-
nie to miało się przejawiać w monopolu na przewozy ładunków polskiego han-
dlu zagranicznego. Pod wpływem nacisków MSZ 5.02.1920 r. w siedzibie posel-
stwa odbyło się zebranie z udziałem Kazimierza Lubomirskiego, Zygmunta 
Brynka, delegata rządu do spraw aprowizacji Stanisława Arcta i Tadeusza Ni-
klewicza. Dotyczyło kwestii przyszłości TPAŻM. Zebrani postanowili wówczas, 
że udział rządu polskiego w TPAŻM może nastąpić jedynie na podstawie zapew-
nienia rządowi przeważającego wpływu na bieg interesów, a więc odpowiedniego 
udziału w zarządzie Towarzystwa i odpowiedniej liczby głosów w zgromadzeniu 
ogólnym, jak również możliwości wykupienia części akcji. Zastrzegano sobie 
również zmiany w składzie zarządu i mianowanie dwóch spośród pięciu dyrekto-
rów, a po trzech miesiącach trzeciego dyrektora10. 

Wspólna akcja Niklewicza i Brynka w USA i Porębskiego w Warszawie do-
prowadziła do chwilowego sukcesu – 30.06.1920 r. została podpisana umowa 
między rządem polskim a TPAŻM. Towarzystwo zobowiązywało się załatwić 
przewozy rządowe po cenie 5% niższej od cen rynkowych, jak również oddanie 
swoich okrętów na liniach i dla rejsów na żądanie Rządu Polskiego na tych sa-
mych warunkach. Skarb Polski zobowiązał się oddać Towarzystwu pierwszeń-
stwo przy zleceniach transportowych11. Umowę tę przyjęto po długotrwałych 
dyskusjach w Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów12. Zgodnie z decyzją 
Porębskiego odpowiedzialnym za wykonanie tej umowy na rynku amerykań-
skim z ramienia DSM był Brynk, jednocześnie wszystkie instytucje polskie 
i poszczególne osoby we wszystkich sprawach transportów morskich do USA 
komunikowały się z gen. Brynkiem13. Ponadto Porębski zobowiązał Brynka 
w imieniu MSWojsk. (sic!) do porozumienia się co do wykonania umowy z po-

                                                           
9 Ibidem, s. 22, pismo Niklewicza do Brynka, 27.12.1919. 
10 Ibidem s. 40–42, pismo K. Lubomirskiego [bez adresata i daty]. 
11 Ibidem, s. 111, pismo Porębskiego do Brynka, 7.07.1920. 
12 Ibidem, s. 123, pismo Porębskiego do Brynka, 5.07.1920. 
13 Ibidem, s. 111, pismo Porębskiego do Brynka, 7.07.1920. 
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selstwem [w Waszyngtonie] i innymi przedstawicielami rządu polskiego 
w USA14. 

Zgodnie z tą umową TPAŻM podniosło listę akcji do 15 000 sztuk, z czego 
10 000 miało być bezpłatnie przekazane rządowi polskiemu. Zamiar ten był 
jednak trudny do zrealizowania z punktu widzenia istniejących w USA przepi-
sów prawnych; w związku z tym Brynk depeszował do MSWojsk.: [...] prawo 
amerykańskie zabrania w ogóle wydania więcej niż połowy zwyczajnych akcji 
amerykańskich towarzystw w obce ręce, a zwłaszcza darmo. Proszę upoważnić 
mnie i radcę Gliwca rozbić umowę [!] żegluga – Niklewicz na dwie oddzielne 
umowy, które razem stanowić będą całość z poprzednią umową. Dla uniknięcia 
zarzutu otrzymania akcji darmo wskazane jest oddać Towarzystwu w zamian 
akcje jako aportu rządu, prawa linii Gdańsk–Baltimore zarejestrowanej, lecz nie 
funkcjonującej i nie posiadającej żadnych kapitałów. Proszę powiadomić admi-
rała Porębskiego15. 

Trzeba dodać, iż w kraju nie było w roku 1920 polskiego prawodawstwa 
morskiego. Utrudniało to nabywanie statków i ich rejestrację pod polską ban-
derą16. 

Trudno stwierdzić, czy Brynk wierzył w skuteczność podejmowanych akcji, 
w których sam aktywnie uczestniczył. Faktem jest, że jako attaché morski nie-
zwykle sumiennie i lojalnie wykonywał polecenia Porębskiego, wykazując przy 
tym wiele własnej inwencji. Jego współpraca z posłem Lubomirskim w tym 
zakresie nie układała się najlepiej. Brynk i Porębski rozumieli konieczność po-
wołania polskiej floty handlowej, jako ludzie morza kierowali się nadrzędnym 
interesem kraju, unikali często kontrowersyjnych sytuacji związanych z two-
rzeniem Towarzystwa. Ponadto byli emocjonalnie związani z ideą statków pod 
polską banderą. Lubomirski stawał się coraz większym sceptykiem, jego obawy 
co do stanu i przyszłości Towarzystwa były w pełni uzasadnione. Charakteryzu-
jąc TPAŻM, w kwietniu 1920 r. w depeszy do MSZ informował, iż operuje ono 
kapitałem zebranym od wychodźstwa, założyciele nie wnieśli żadnego kapitału, 
rozebrawszy między siebie 5000 zwyczajnych akcji nie wpłaconych. Poselstwo 
mimo wszystkich wysiłków musiało się cofnąć od układów, gdyż 35 procent 
przedsiębiorstwa: należy do Braci Newelsonów, Żydów amerykańskich, złej repu-

                                                           
14 Ibidem, s. 123, pismo Porębskiego do Brynka, 5.07.1920. 
15 Ibidem, s. 132, depesza Brynka do MSWojsk., 28.07.1920. 
16 W pierwszym półroczu 1920 r. pod polską banderą pływały trzy statki: „Polonia” (przed-

tem „Ciatura”) o nośności 1500 DWT, której właścicielami byli bracia Ryscy (Firma Ryscy 
w Baku); „Maziowa” (przedtem „Estele Maria”) o nośności 600 DWT, wybudowana w 1904 r., 
której właścicielem był Adolf Emeryk (Firma Emeryk w Taganrogu); „Kraków” o nośności 
550 DWT, wybudowana w 1919 r., której właścicielem było Towarzystwo Sarmacja.  
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tacji. Bilans wykazuje niedobór pół miliona dolarów, koniunktura pogorszona, 
zyski małe, statki przepłacone17. 

Zawarcie umowy przez rząd polski z TPAŻM Brynk ocenił bardzo krytycz-
nie. 5.08.1920 r. depeszował: Moje stanowisko nie zmienione [...] Nie mogę przy-
jąć żadnej odpowiedzialności za skutki załatwienia tej sprawy w Warszawie wo-
bec opinii Poselstwa. Wobec faktu dokonanego będę strzegł wykonania kontrak-
tu18. 

W Poselstwie Polskim istniały więc dwa różne stanowiska dotyczące 
TPAŻM. Poseł Lubomirski nie chciał brać odpowiedzialności za tryb załatwie-
nia tej sprawy. Natomiast attaché wojskowy i morski działał zgodnie z wytycz-
nymi MSWojsk. i popierał akcję. Ponadto jako człowiek morza nie mógł nie 
udzielić jej poparcia, widząc prawdopodobnie wiele słabych oraz kontrowersyj-
nych działań i rozwiązań w tym zakresie; chciał jednak wierzyć, że efekt koń-
cowy będzie zgodny z interesami kraju. W rezultacie tych kontrowersji doszło 
do poważnego rozdźwięku między Lubomirskim a Brynkiem. Ambasador 
zwrócił się do Naczelnego Dowództwa z zadaniem odwołania attaché wojsko-
wego i morskiego; jako powód podawał rzekome jego nietaktowne politycznie 
odezwanie się o zamierzeniach Naczelnego Dowództwa19. Był to oczywiście po-
wód formalny. Minister spraw wojskowych gen. Kazimierz Sosnkowski wyszedł 
z założenia, iż nie może być kontrowersji w relacjach służbowych między amba-
sadorem a attaché wojskowym i morskim, dlatego stanął po stronie Lubomir-
skiego. W piśmie z 15.09.1920 r. w lakonicznie stwierdził: Zgodnie z decyzją 
Naczelnego Dowództwa i Ministerstwa Spraw Wojskowych pan admirał ma 
przekazać agendy attaché wojskowego kapitanowi Machowi i sam natychmiast 
wracać do Warszawy20. 

Bezpośredni przełożony Brynka, szef DSM Kazimierz Porębski, w piśmie do 
wiceministra spraw wojskowych nie podzielał stanowiska szefa swojego resortu 
i stanął po stronie gen. Brynka. Od pierwszych dni – pisał – służbowej działalno-
ści gen. Brynka w Waszyngtonie, to jest od października roku przeszłego, zazna-
czać się dało, z biegu znanych mi z urzędu spraw morskich, że Poseł zajął w tych 
sprawach stanowisko nieprzychylne do kierunku obranego przez Departament 
[dla Spraw Morskich], upoważniony do tego przez Ministra Spraw Wojskowych, 

                                                           
17 AAN Ambasada RP w Waszyngtonie, 1679, depesza szyfrowa Lubomirskiego do MSZ, 

23.04.1920. 
18 AAN, Ambasada RP w Waszyngtonie, 1681, depesza Lubomirskiego do MSZ, 5.07.1920. 
19 CAW, 9883, Akta personalne Z. Brynka, pismo Porębskiego do wiceadmirała spraw woj-

skowych, ściśle tajne, 4.10.1920. 
20 AAN, Ambasada RP w Waszyngtonie, 1950, s. 46, depesza szyfrowa K. Sosnkowskiego do 

MSZ, 15.09.1920. 
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a które było obowiązujące dla gen. Brynka jako attaché morskiego przy Posel-
stwie. Rozbieżność poglądów zachodziła nie na tle politycznym, co do którego 
kierunek bezwzględnie należał do Posła, lecz polegała na tym, ze książę Lubomir-
ski sprzeciwił się idei zorganizowania rządowej linii żeglugi morskiej, którą to 
ideę przeprowadzał Departament po uzgodnieniu zapewnienia przez Posła Ame-
rykańskiego w Warszawie wszelkich ułatwień bezpośrednio ze strony Urzędu 
Morskiego Stanów Zjednoczonych. 

W przekonaniu słuszności swego zapatrywania się, które, o ile nie byłoby 
zwalczane, dałoby nam od dawna do dyspozycji niezbędne statki morskie 
i oszczędziło państwu setki milionów, Departament odpowiednie dyrektywy fa-
chowe dawał gen. Brynkowi, który był zobowiązany je przeprowadzić technicz-
nie, zachowując stosunek podległości Posłowi, jako reprezentantowi rządu21. 

Pismo to odzwierciedla atmosferę pracy w DSM. Wiceadmirał Porębski na-
wet po odwołaniu Brynka lojalnie i odważnie bronił go przed władzami 
zwierzchnimi. Zarówno Porębski, jak i Brynk, mimo iż ponieśli porażkę, wyka-
zali wiele uporu i zdeterminowania w walce o stworzenie zaczątków polskiej 
floty handlowej. 

Po przybyciu do Warszawy Porębskiemu udało się pozyskać dla Brynka tzw. 
czasowy przydział do DSM „poza etatem” do momentu ukończenia przez niego 
prac nad zebranym materiałem technicznym. Formalnie pracował on jeszcze 
w Departamencie w okresie 1.11–31.12.1920 r. 22.11.1920 r. na własną prośbę 
został przeniesiony do rezerwy jako generał brygady. W sierpniu 1922 r. zapis 
ten zmieniono, stwierdzając, iż generał został przeniesiony na własną prośbę 
w stały stan spoczynku z prawem noszenia munduru z dniem 22 listopada 
1920 roku w stopniu kontradmirała22. 

W styczniu 1921 r. Brynk, będąc w stanie spoczynku, na mocy rozporządze-
nia szefa DSM i z inicjatywy tegoż, został ponownie wysłany do USA na stano-
wisko inspektora okrętów w TPAŻM, co faktycznie odpowiadało funkcji dyrek-
tora do spraw technicznych23. Zapewne zadecydowała o tym pozytywna opinia 
prezesa TPAŻM Niklewicza oraz fakt, iż szef DSM w dalszym ciągu miał na-
dzieję, że możliwa jest odbudowa zachwianej reputacji tej spółki armatorskiej, 
dlatego chciał mieć zaufanego człowieka, który realizowałby w Ameryce polity-
kę Departamentu. Brynk w czasie pobytu w Warszawie nie przestawał intere-
sować się TPAŻM, a do warszawskiego oddziału Towarzystwa na jego nazwisko 

                                                           
21 CAW, 9883, Akta personalne Z. Brynka, pismo Porębskiego …, op. cit. 
22 Zbiory W. Danysz, córki Z. Brynka, pismo Oddziału V Sztabu Generalnego MSWojsk., 

10.08.1922. 
23 Ibidem, życiorys Z. Brynka, odpis w posiadaniu autora. 
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przychodziły depesze od Niklewicza. Prawdopodobnie przez Porębskiego gene-
rał w dalszym ciągu zabiegał o poparcie rządu polskiego. 

W lutym 1921 r. Brynk był już w Nowym Jorku. W celu ratowania firmy 
brał aktywny udział w wiecach organizowanych w dużych skupiskach Polonii, 
przemawiał i agitował na rzecz wykupywania akcji TPAŻM. Los Towarzystwa 
był już jednak przesądzony, bankructwo zbliżało się nieuchronnie. Nastąpiło 
ono na przełomie 1921 i 1922 r. Przyczyn należy szukać zarówno w braku do-
świadczenia i – co za tym idzie – nieumiejętnym prowadzeniu przedsiębior-
stwa, jak i w splocie niekorzystnych uwarunkowań zewnętrznych, głównie zaś 
panującej w Polsce inflacji, która wykluczała pomoc rządu polskiego, oraz 
w gwałtownym spadku liczby frachtów na międzynarodowym rynku żeglugo-
wym. Amerykański przemysłowiec polskiego pochodzenia Jan Smolarski upa-
dłość tę skwitował bardzo lapidarnie i trafnie zarazem, że interes szedł, póki 
sprzedawano akcje, a skoro ten dochód się skończył, kompania upadła.  

Drugi pobyt Brynka w USA trwał niecały rok. Można zadać pytanie, dlacze-
go wyjechał on powtórnie do Ameryki, w czasie pełnienia funkcji attaché woj-
skowego i morskiego musiał przecież zdawać sobie sprawę z prawie beznadziej-
nej sytuacji TPAŻM. Trudno określić motywy tej decyzji. Niewątpliwy wpływ 
wywarł wiceadmirał Porębski, który chciał wierzyć, nie mając innych możliwo-
ści, w powstanie narodowej floty, w polonizację TPAŻM. 

Epilog tego bankructwa w środowisku Polonii amerykańskiej był bardzo 
smutny. W aktach Ambasady RP w Waszyngtonie znajduje się wiele listów 
autorstwa zawiedzionych Amerykanów polskiego pochodzenia, którzy pytali, 
jak mogliby odzyskać stracone pieniądze. Ambasada była w takich sytuacjach 
bezradna. 

Po prawie rocznym pobycie za oceanem, w pierwszej połowie 1922 r. Brynk 
przybył do Warszawy – jak wyżej wspomniano, został przeniesiony na własną 
prośbę w stan spoczynku jako kontradmirał. Miał wówczas pięćdziesiąt lat, byt 
w pełni sił i nie chciał wieść życia młodego emeryta. W latach 1923–1933 pra-
cował w Izbie Kontroli. 

Zmarł 26.09.1943 r. w Milanówku pod Warszawą; pochowany został na 
Cmentarzu Powązkowskim. 
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Wprowadzenie 

 
Oświecenie to ważny okres w kształtowaniu się tożsamości społeczeństwa 

obywatelskiego trwający od końca XVII do schyłku XVIII wieku. Nazywano go 
„wiekiem pedagogicznym”. Pedagodzy Oświecenia twierdzili, że nauczanie, 
wychowanie i nauka prowadzą do osiągnięcia sukcesu w każdej dziedzinie spo-
łecznej, propagowali więc model aktywnej działalności człowieka pracowitego, 
o wysokim poziomie moralności. Twierdzili również, że norma moralnego 
zachowania została określona przez naturalne prawo każdego człowieka.  

Ramy czasowe epoki Oświecenia w poszczególnych państwach europejskich 
różnią się pod względem rozpiętości. Przejawy rozwoju naukowego i kultural-
nego wystąpiły najpierw w Anglii, Francji i Szwajcarii, następnie zaś w Niem-
czech, Polsce, Rosji, trwając tu znacznie dłużej, bo aż do końca lat 30. XIX w. 

Aktywny udział w zakładaniu szkół dla niższych warstw społecznych brali 
filantropiści, których podstawą działalności były idee Johna Locke’a oraz Jeana-
Jacquesa Rousseau. Teoretyczne zasady filantropizmu zostały sformułowane 
przez Johannesa Bernharda Basedowa (1723–1798) oraz Christiana Gotthilfa 
Salzmanna (1744–1811). Przedstawiciele tego ruchu dostrzegali konieczność 
nauczania każdej warstwy społecznej, w tym młodzieży z rodzin ubogich. Pra-
gnęli wytworzyć rodzinną atmosferę w nauczaniu i wychowaniu, łącząc te pro-
cesy z pracą produktywną. 

                                                           
∗ Prof. dr hab. Volodimir Kemìn'  
   Drogobickij Deržavnij Pedagogìčnij Unìversitet ìmenì Ìvana Franka, Drogobič, Ukraina  
   e-mail: romphil@ukr.net 
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W Polsce, do której wówczas należały także ziemie ukraińskie, litewskie 
i białoruskie, zwolennikami pedagogiki filantropizmu byli Adam Kazimierz 
Czartoryski oraz Ignacy Jakub Massalski. 

 Celem badań będących przedmiotem niniejszego artykułu było ukazanie 
roli i znaczenia działalności filantropijnej hrabiego Stanisława Skarbka w roz-
woju kulturowo-oświatowym społeczeństwa galicyjskiego na przełomie XVIII 
i XIX w. 

 

Idea i działalność Stanisława Skarbka 

 
Po rozbiorach Polski pod koniec XVIII w. Galicja znalazła się w części au-

striackiej monarchii austro-węgierskiej. W przeciwieństwie do ziem polskich 
pod zaborami rosyjskimi nie realizowano tu takich wielkich projektów jak dzia-
łalność Komisji Edukacji Narodowej (1773–1794) obejmująca wszystkie szkoły 
i zakłady wychowawcze. Brakuje natomiast informacji o funkcjonowaniu w tym 
okresie filantropicznych instytucji i zakładów w Galicji.  

Jednak to właśnie w Galicji w pierwszej połowie XIX w. podjęto się realizacji 
tak ogromnego, realizowanego z rozmachem, projektu filantropicznego, któ-
rym było powstanie teatru we Lwowie oraz założenie zakładu dla ubogich 
i sierot w Drohowyżu. Pomysłodawcą i realizatorem był hrabia Stanisław Skar-
bek (1780–1848), jeden z największych magnatów w Galicji, w posiadaniu któ-
rego znajdowały się, fabryki, placówki handlowe, instytucje, a także m.in. trzy 
miasteczka oraz 37 wsi łącznie z majątkami, ziemią, hutami, kopalniami i żu-
pami. Dla zrealizowania swojego pomysłu Skarbek najpierw założył fundację 
swojego imienia.  

Zbudowany teatr był najokazalszym i największym wówczas projektem kul-
turowym w Europie Wschodniej. Posiadał widownię mogącą zmieścić 1460 
osób. W gmachu mieścić się również miał hotel mający około 300 pokoi, skle-
py, biura, kawiarnie i sale konferencyjne. Nie mniej ambitne były też plany 
dotyczące zakładu dającego dożywotnie schronienie wielu osobom w pode-
szłym wieku oraz wychowującego liczne sieroty. Dzieci miały tu nie tylko uczyć 
się, lecz także zdobywać zawody rzemieślnicze. 

Niestety, Skarbkowi nie udało się całkowicie zrealizować swego projektu, 
ponieważ współcześni uważali to przedsięwzięcie za mit, utopię. Mimo to jed-
nak teatr we Lwowie został zbudowany w ciągu pięciu lat i to właśnie dzięki 
aktywnej działalności pomysłodawcy. Został oddany przez Skarbka miastu 
w bezpłatne użytkowanie na 50 lat. Po upływie tego czasu władze miasta miały 
płacić czynsz w wysokości 17 000 złotych reńskich rocznie. Wiele innych insty-
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tucji mieszczących się w budynku teatru również zobowiązanych było do do-
konywania opłaty na rzecz hrabiego. 

Teatr został oddany do użytku w 1842 r. Sześć lat później, w 1848 r. Stani-
sław Skarbek umarł, nie zdążywszy zrealizować planów związanych z założe-
niem zakładu dobroczynnego, mimo że dokładał w tym celu wszelkich starań, 
czego dowodem jest tekst testamentu hrabiego: Ja niżej podpisany Stanisław hr. 
Skarbek, c k. rzeczywisty podkomorzy, syn Jana hrabi Skarbka i Teresy z Biel-
skich, wnuk Rafała hrabi Skarbka i Teresy z Boguszów, ożywiony chęcią rozpo-
rządzenia majątkiem moim, którem dowolnie władać mogę, a którem częścią 
odziedziczyłem, częścią własnym staraniem nabyłem, w ten sposób, aby wysokie 
cele Rządów krajowych wspierać i współziomkom moim po wieczne czasy być 
użytecznym; postanowiłem w dobrach moich Drohowyżu w obwodzie Stryjskim 
Instytut dla Ubogich i Sierót założyć, i wybudowaniu, zaprowadzeniu i utrzyma-
niu tego Zakładu mój majątek poświęcić, w skutek czego rozporządzym, co na-
stępuje: 

I. Wszystkie moje posiadłości, jako to: 
a) Państwo Rożniatów w obwodzie Stryjskim, składające się z wsiów: 

Rożniatów, Starawieć, Cieniawa, Demnia, Jasionówka, Janówka, Du-
by, Kniaziówka, Rożniata, Olchówka, Rypna, Lechówka i Dubrzany, 
które mi z działu po moim dziadzie roku 1793 przypadły, a od roku 
1801 na moje imię lib. dom. 81. pag. 50 n. 11 haer. są zaintabulowane; 

b) Państwo Brzozdowce w obwodzie Brzeżańskim, składające się z mia-
steczka Brzozdowce i wsiów: Kuty, Hranki, Turzanowice i Podhorce, 
które ze spuścizny ciotki mojej Juliany hrabiny Rzewuskiej, urodzonej 
hrabianki Skarbkównej od moich współspadkobierców roku 1803, jak 
świadczy lib. dom. 24. pag. 355 n.70 haer. nabyłem, potem ś. p. Józefo-
wi hrabi Kalinowskiemu roku 1822 sprzedałem, a roku 1837 jako lib. 
dom. 294. pag. 230 n. 15 haer. odkupiłem; 

c) Miasteczko Żydaczów w obwodzie Stryjskim, które mi z kontraktu 
kupna w r. 1813 z wysoką kamerą zawartego a lib. dom. 113. pag. 89 
n. 2 haer. zaintabulowanego, po sprzedażu wsi Poddniestrzan na wła-
sność pozostało; 

d) Państwo Żabie i Stupijka w obwodzie Kołomyjskim, które z masy Prota 
Potockiego według dekretu addykcyi lib. dom. 60. pag. 310 n. 24 haer. 
zaintabulowanego sądownie nabyłem; 

e) Państwo Drohowyże w obwodzie Stryjskim, składające się z miasteczka 
Mikołajów i wsiów: Drohowyż czyli Drohowyże, Uście, Rozwadów, 
Nadytycze, Weryn, Wola, Demnia, Trościaneć, Sielsko i Iłów, które od 
wysokiej c. k. kamery roku 1820 kupiłem, i na mocy kontraktu kupna 
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lib. dom. 275. pag. 80 n. 4 haer. w księgach zapisanego tabularnie po-
siadam; – nakoniec 

f) Teatr w mieście Lwowie przezemnie wybudowany, oznaczony nume-
rem konskrypcyjnym 367 i na moje imię w tabuli miejskiej lib. dom. 
108. pag. 1 n. 1 haer. zapisany ze wszystkiemi do niego należącemi za-
budowaniami i całem urządzeniem – poświęcam niniejszem na utrzy-
manie mającego się w Drohowyżu założyć domu ubogich i sierót1. 

Hrabia Stanisław Skarbek nie miał spadkobierców, dlatego też kuratorami 
majątku zostali jego krewni w linii męskiej. Kim naprawdę był jeden 
z najbogatszych ludzi w Galicji pierwszej połowy XIX w.?  

Pochodził ze szlacheckiej rodziny herbu Abdank (urodził się w roku 1780 
w Obertynie). Został wcześnie osierocony przez obojga rodziców. Miał wów-
czas zaledwie cztery lata, a jego brat Ignacy był o rok młodszy. Sierotami za-
opiekowała się ich ciotka Julia Rzewuska. W 1800 r. Stanisław skończył szkołę 
we Lwowie. Osiągnąwszy pełnoletniość, otrzymał po dziadku spadek, który 
znacznie powiększył się po śmierci ciotki. Spadkobiercą był również jego brat.  

Miał wyjątkowe zdolności przedsiębiorcze i do administrowania, dlatego też 
w okresie formowania się Rządu Narodowego w Galicji (podczas wojen naro-
dowościowych) został intendentem żup solnych oraz dóbr narodowych 
w obwodach stryjskim i samborskim. Po upadku ruchu narodowego powrócił 
do działalności przedsiębiorczej w swoim znacznie pomnożonym majątku. 

Skarbek budował drogi, stał się największym dostawcą paliwa dla Lwowa, 
prowadził handel nie tylko w Galicji, ale także w Morawii i we Wiedniu, sprze-
dając artykuły mięsne i rolniczo-przemysłowe. Od wiedeńskiego magistratu 
uzyskał koncesję na prowadzenie własnej rzeźni w tym mieście; nie przejmował 
się zbytnio skierowanym przeciw niemu strajkiem tutejszych rzeźników. 

Ważnym etapem w działalności przedsiębiorczej Skarbka było odkrycie na 
terenach jego posiadłości złóż rudy żelaznej. Hrabia natychmiast to wykorzy-
stał: zbudował niewielkie fabryki i podjął produkcję narzędzi rolniczych, m.in. 
pługów, motyk, kosiarek. Dostał monopol na produkowanie tych artykułów 
w Galicji. 

W 1814 r. ożenił się z Zofią Jabłońską (przyszłą żoną dramatopisarza Alek-
sandra Fredry i babcią metropolity Andrzeja Szeptyckiego).  

Cały swój wysiłek skierował na powstanie jednego z największych teatrów 
w Europie Wschodniej oraz założenie zakładu dla ubogich i sierot. O swoim 
zamiarze zbudowania we Lwowie teatru Skarbek napisał w liście do namiestni-
ka Galicji, arcyksięcia Ferdynanda. Są również dowody, iż tę koncepcję zamie-

                                                           
1 Dokumenta i przepisy organizacyjne Fundacyi Hr. Stanisława Skarbka, Lwów 1909, s. 6. 
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rzał zrealizować wcześniej, w roku 1818, naraził się jednak na opór i nieufność 
społeczeństwa. Nie brakowało sceptyków zarówno wśród Polaków, którzy po-
strzegali teatr jako narzędzie germanizacji w Galicji, jak i Austriaków piszących 
protesty do władz w celu spowodowania wydania zakazu budowania teatru. 
Oto fragment jednego z listów protestacyjnych: Jak można powierzać tak osła-
wionemu szalbiercy, jak Skarbek, który ma w sądach ponad 50 procesów, budowę 
olbrzymiego gmachu [...] Jak można zachować obojętność wobec warunków kon-
traktu, orzekających, że przedsiębiorcy jest wolno dawać tylko polskie przedsta-
wienia, a nie niemieckie2. Mimo wszystko w roku 1833 Skarbek takie pozwole-
nie otrzymał, choć był świadomy tego, że skompletowanie wszystkich doku-
mentów zajmie dużo czasu. Postanowił więc na własne ryzyko rozpocząć bu-
dowę według projektu wiedeńskiego architekta Ludwika Pichla. Budynek po-
wstawał na bagnistym gruncie, dlatego też spoczywa na 16 tysiącach bali dębo-
wych pochodzących z majątków hrabiego. Skarbek osobiście był zaangażowany 
w to przedsięwzięcie – codziennie przebywał na budowie. Dotycząca tego dzieła 
umowa z miastem została podpisana dopiero w 1837 r. 

W roku 1842 gmach został wzniesiony i hrabia Skarbek rozpoczął realizację 
następnej ważnej sprawy, mianowicie założenia zakładu dla ubogich i sierot. 
W 1843 r. został sporządzony akt fundacji hrabiego Stanisława Skarbka, który 
głosił, że celem całego jego życia była nie tyle budowa teatru, ile zakładu, które-
go celem działalności byłaby opieka nad najuboższymi w Galicji, tzn. sierotami 
i ludźmi w podeszłym wieku. Z czasem Skarbek przekazał na rzecz tej instytucji 
cały swój majątek wraz z teatrem i przedsiębiorstwami, które w nim się znaj-
dowały. W testamencie nie było żadnej wzmianki o bracie. 

Stanisław Skarbek w 1848 r. zmarł w swoim mieszkaniu znajdującym się 
w gmachu teatru. Był dyrektorem tej instytucji, zatrudniał aktorów i reżyserów, 
dobierał repertuar. Sporządził kodeks zachowania dla aktorów pt. Prawa dla 
teatru polskiego we Lwowie, założył fundację dla aktorów i reżyserów na emery-
turze. 

Liczne pomieszczenia teatru były wynajmowane przez instytucje przedsię-
biorcze i rządowe (m.in. przez Sejm Krajowy Galicji). Z pieniędzy za czynsz 
fundacja utrzymywała teatr i prowadziła działalność charytatywną.  

Po śmierci Skarbka aż do 1875 r. zwlekano z założeniem zakładu dla ubo-
gich i sierot. Przyczyną tego były przede wszystkim znaczne wydatki związane 
z utrzymywaniem teatru, pomimo że odbiorcą wszelkich przychodów z odzie-
dziczonego majątku miał być zakład. Władze miejskie również miały w tym 
swój interes, gdyż nie chciały wydawać pieniędzy na kolejny pomysł hrabiego. 

                                                           
2 M. Lityński, Gmach Skarbkowski, Lwów 1921, s. 77. 
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Zakład trzeba było budować od początku, a to z kolei wiązało się ze znalezie-
niem odpowiedniego miejsca pod gmach budynku oraz ze znacznymi wydat-
kami. Cena gruntu we Lwowie była dość wysoka, kosztowne również było wy-
nagrodzenie robotników budowlanych. Fundacja zdecydowała się więc na bu-
dowę sierocińca w Drohowyżu pod Mikołajowem. 

W 1865 r. poseł do Sejmu Krajowego Galicji Mikołaj Zyblikiewicz wystąpił 
z wnioskiem o zwolnienie fundacji Skarbka z obowiązku utrzymywania teatru 
i przekazanie pieniędzy na budowę zakładu w Drohowyżu. W latach 1850–1872 
fundacja poczyniła znaczne inwestycje na utrzymanie teatru. 

Gmach zakładu był trzypiętrowy, miał długość ponad 200 m. Posiadał trzy 
oddziały: dla dziewcząt, chłopców i starców. Rozmiar powierzchni budynku 
wynosił ponad 10 000 m2. Do zakładu również należała ziemia, na której został 
zbudowany, a także park, łąki, lasy, ogrody. Cały jego teren miał powierzchnię 
34 ha. Budynek był w kształcie wielkiej litery E i został zbudowany w stylu neo-
klasycznym, charakterystycznym dla zamków angielskich. Wyglądał fascynują-
co na tle malowniczego parku. Był zaopatrzony w wodociąg, a więc wychowan-
kowie zawsze mieli wodę i dbali o własną higienę. Na piętrze znajdowały się 
wygodne sypialnie i wielka sala gimnastyczna. Na parterze znalazły się pracow-
nie, w których warsztaty były uruchamiane za pomocą maszyny parowej. Po-
mieszczenia były schludne i przytulne. 

Oficjalne otwarcie zakładu dla ubogich i sierot w Drohowyżu odbyło się 
w sierpniu 1875 r. Wówczas zaopiekowano się 120 dziećmi. W myśl zasad, do 
instytucji przyjmowano sieroty urodzone w Galicji lub w niej mieszkające nie-
zależnie od pochodzenia społecznego, jednak musiały być chrześcijanami. Mo-
gły to być również dzieci nieślubne. Chłopców przyjmowano do zakładu 
w wieku od siedmiu do dziesięciu lat, natomiast dziewczęta od sześciu do ośmiu 
lat. Nie przyjmowano sierot, które posiadały majątek wystarczający do ich 
utrzymania. 

Do ubogich należeli ci, którzy nie mieli żadnych środków utrzymania, 
a także samotni starcy. Wiek mężczyzn miał wynosić minimum 60 lat, a kobiet 
55 lat. Nie przyjmowano ciężko chorych. 

Sieroty i ubodzy pozostawali na całkowitym utrzymaniu zakładu. Tu się 
uczyli i zdobywali wykształcenie w zawodach rzemieślniczych. Po dziesięciolet-
nim pobycie w placówce absolwentom wydawano zaświadczenie o zdobytym 
wykształceniu.  

Funkcjonowała tutaj 4-letnia (później 6-letnia) szkoła elementarna, a także 
rzemieślnicza, w której chłopcy mogli zdobyć zawody ślusarza, bednarza, bla-
charza, stolarza, kowala, a dziewczęta nauczyć się szewstwa, krawiectwa lub 
zdobyć zawód guwernantki. 
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Szkolny program przewidywał naukę pisania, rachunków (arytmetyki), ję-
zyka polskiego, ruskiego (ukraińskiego), niemieckiego, historii, zasad geome-
trii, a w klasach starszych – elementarnych podstaw technologii, rysunku. Poza 
tym uczono tu śpiewu, muzyki oraz gimnastyki. Uczniowie pracowali w warsz-
tatach rzemieślniczych i prowadzili gospodarstwo. Do pracy dopuszczano 
chłopców w wieku od 14 lat, dziewczęta natomiast od lat 12. Starsi uczniowie 
pracowali pięć godzin dziennie, a uczyli się trzy do czterech. W taki sposób 
łączono nauczanie z pracą produktywną. Zakład był też wyposażony w bogatą 
bibliotekę, uczniowie mieli swój chór i orkiestrę dętą. 

W 1880 r. zakład dla ubogich i sierot w Drohowyżu odwiedził monarcha 
Austro-Węgier Franciszek Józef. Na dworcu w Mikołajowie został powitany 
przez mieszkańców okolicznych wsi, a także przedstawicieli katolickich 
i greckokatolickich parafii z ich kapłanami i rabinami, m.in. z Rozdołu, Mikoła-
jowa, Żurawna. Dziekan wielkorożański Jan Hrabowiecki, dający monarsze 
wysiadającemu z pociągu jaworowskiego krzyż do ucałowania, zapisał w swoim 
dzienniku, że Franciszek Józef złożył wizytę w Wojskowym Zakładzie Krajo-
wym w Drohowyżu, a także w sierocińcu im. Skarbka, po czym udał się w drogę 
powrotną do Lwowa.  

Czwarty rozdział regulaminu zakładu pt. Wychowanie sierot określał normy 
nauczania odpowiednio do ówczesnych programów szkolnych, uwzględniał 
również zasady przygotowania uczniów do dorosłego życia. W dokumencie 
akcentowano możliwość zdobycia odpowiedniego dla uczniów rzemiosła, któ-
rego powinni byli uczyć wyznaczeni przez zakład mistrzowie. Uczyć się rzemio-
sła wolno było zarówno w zakładzie, jak i poza nim – w pracowniach mistrzów. 
Niezbędne do pracy materiały i narzędzia dostarczał zakład. Ponadto admini-
stracja dbała o to, by chłopcy po egzaminach mogli ubiegać się o zatrudnienie 
w różnych miastach monarchii; pokrywała koszt podróży w tym celu i wyży-
wienia. 

Regulamin przewidywał desygnowanie odpowiedniej kwoty pieniędzy na 
utrzymanie i założenie własnego gospodarstwa dla sierot, które dobrze się uczy-
ły i sprawowały w ciągu całego okresu pobytu w zakładzie3. 

W 1896 r. zaczął obowiązywać regulamin uchwalony przez urząd admini-
stracyjny jeszcze w 1875 r. Zostały w nim uszczegółowione cele działalności 
zakładu, organizacja procesu nauczania, treść nauczania dla elementarnych 
szkół sześcioletnich i rzemieślniczych, do których można było dostać się po 
ukończeniu szkoły elementarnej. Również położono akcent na nauczanie 
i wychowanie dziewcząt oraz zachowanie uczniów. W regulaminie zapisano: 

                                                           
3 Dokumenta…, op. cit., s. 20. 
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Główną podstawą wychowania sierot będzie praca. Wszystkie urządzenia zakła-
du zmierzać mają ku temu, ażeby sieroty – ucząc się pewnych rzemiosł i oddane 
bezustannie pożytecznym zatrudnieniom, rozwijając i wzmacniając niemi stop-
niowo swe siły, nawykały do znoszenia trudów, do ładu i do wytrwałości w pracy. 
Wychowawczy wpływ kierowników budzić ma w sierotach istotne zamiłowanie 
do pracy, wpajać w nie bogobojność, poszanowanie prawa i poczucie ścisłego 
wykonywania obowiązków, przyzwyczajać do porządku, schludności i gospodar-
ności4. 

Mimo że praca w zakładzie była zasadniczym składnikiem wychowania, 
ważną rolę odgrywała też nauka. W punkcie piątym regulaminu znajdowała się 
następująca informacja: Prócz tego chłopcy w ciągu nauki szkolnej pobierać będą 
naukę zręczności – („slöjdu”), która w piątej klasie przechodzi w systematyczną 
naukę obróbki drzewa, a w szóstej klasie w takąż naukę obróbki metalu5. 

Oprócz szkoły rzemieślniczej zakład miał też szkołę ogrodniczą. Przygoto-
wanie fachowców składało się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Dla 
specjalności rzemieślniczych niezbędna była wiedza z zakresu geometrii, rysun-
ku, rachunków, materiałoznawstwa, podstaw technologii. Dla uczniów zdoby-
wających wiedzę w zakresie ogrodnictwa część teoretyczna zawierała ogólne 
podstawy nauk przyrodniczych, m.in. ogrodnictwo, kwiaciarstwo, rysunek, 
rachunki, planowanie ogrodów i klombów, gruntoznawstwo. Część teoretyczną 
realizowano z reguły zimą, natomiast część praktyczną w innych porach roku. 

W roku 1885 zmarł pierwszy kurator zakładu Karol Jabłonowski, nowym 
został przedstawiciel młodszego pokolenia Skarbków – Henrich Leon Skarbek 
(1839–1904). Ostatnim zaś – hrabia Fryderyk Franciszek Skarbek.  

Na początku XX w. koszt majątku zakładu wynosił 2,7 mln złotych reńskich. 
Instytucja posiadała dość duże gospodarstwo dające niezłe dochody. Najwięcej 
sierot przebywało w niej w 1890 r. – 400 osób, natomiast w 1939 r. około 500. 
Najmniej wychowanków znajdowało się tu w okresie pierwszej wojny świato-
wej (1914–1918), w czasie aktywnych operacji wojskowych i działalności ruchu 
narodowowyzwoleńczego w Galicji. W centrum operacji wojskowych Galicja 
znów znalazła się po wkroczeniu na jej tereny wojska bolszewickiego latem 
1920 r. 

Zwraca uwagę bezpośredni udział starszych wychowanków zakładu, jako 
członków Polskich Legionów i Wojska Polskiego, w wydarzeniach wojennych 
z lat 1915–1918–1920. 

                                                           
4 Ibidem, s. 35. 
5 Ibidem, s. 37. 
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Przed atakiem bolszewickiego wojska konnego Budionowa w drohowyzkim 
zakładzie powstał składający się z 30 osób oddział ochotniczy, który ruszył na 
front. Jeden z uczestników wspominał: W pochód ruszyliśmy ze śpiewem – od-
prowadzeni przez młodszych kolegów i miłe koleżanki – i tak doszliśmy do owej 
kapliczki. Tam wsiedliśmy na oczekujące na nas wozy – i wśród płaczu obecnych 
i obrzuceni kwiatami ruszyliśmy na stację Mikołajów. [...] Na dworcu we Lwowie 
oczekiwał nas ówczesny kurator Zakładu Fryderyk hr. Skarbek, który po przywi-
taniu zaprosił nas do Gmachu Skarbkowskiego przy pl. Gołuchowskich, – ustawi-
liśmy się w czwórki i pomaszerowaliśmy ulicą Grodecką (P. Hrabia szedł z nami 
pieszo), – przechodnie zwracali na nas uwagę ze względu na zwarty szyk 
i jednakowe ubrania zakładowe. W Gmachu Skarbkowskim Kurator osobiście 
wręczył każdemu po 25 Mkp., po czym odmaszerowaliśmy do koszar przy ulicy 
Zamarstynowskiej, gdzie Kurator oddał nas w opiekę dowódcy Oddziałów 
Ochotniczych, prosząc w naszym imieniu, abyśmy mogli być razem w jednej 
kompanii6. 
 

Zakończenie 

 
Sierociniec w Drohowyżu powstały z inicjatywy Stanisława Skarbka prze-

trwał do 1939 r. Absolwenci zakładu dla sierot i ubogich to grono około trzech 
tysięcy osób. Rozproszyli się po Polsce i świecie. Byli dobrymi obywatelami 
i wzorowymi patriotami. Natomiast imię fundatora zakładu hrabiego Stanisła-
wa Skarbka weszło do kulturalno-oświatowej historii Polski jako imię człowieka 
zdolnego przekształcić mit w rzeczywistość. 
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Summary 

 

The patronage of count Stanisław Skarbek  

in the educational tradition of Galicia 
 
During Age of Enlightenment, the so-called “pedagogical age” significant activity 

was demonstrated by philanthropists, who recognizing the necessity to teach every 
social class, including young people from poor families, set up schools for lower social 
classes, wanted to create a family atmosphere in teaching and education, combining 
these processes with productive work. 

The article analyzes the philanthropic activity of Count Stanisław Skarbek (1780–
1848), one of the largest magnates in Galicia, who undertook the implementation of 
a huge philanthropic project, which was the creation of a theater in Lviv and the 
establishment of a facility for the poor and orphans in Drogoviž. 

Unfortunately, Skarbek failed to completely implement his project, because modern 
people considered this undertaking a myth, a utopia. Nevertheless, the theater in Lviv 
was built in five years and it was thanks to the active activity of the originator. 

The theater was put into use in 1842. Six years later, in 1848, Stanisław Skarbek died 
without having completed the plans for setting up a charity, despite the fact that he 
made every effort to do so. With time, Skarbek donated all his assets to the institution 
along with the theater and the enterprises that were in it. Thanks to the efforts of 
Skarbek, the official opening of the plant for the poor and orphans in Drogoviž took 
place in August 1875. 
 

keywords: philanthropists, Stanisław Skarbek, Galicia, Lviv Theater, Department for 
the poor and orphans in Drogoviž 

słowa kluczowe: filantropiści, Stanisław Skarbek, Galicja, Teatr Lwowski, zakład dla 
ubogich i sierot w Drohowyżu 
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Działalność Eugeniusza Kwiatkowskiego  

na stanowisku ministra przemysłu i handlu  

w latach 1926–1930 
  
 
Eugeniusz Kwiatkowski tekę ministra przemysłu i handlu objął po Hipolicie 

Gliwcu (8.06.1926 r.). Zajmował to stanowisko w kolejnych gabinetach: 
1.10.1926 r. po ustąpieniu gabinetu Kazimierza Bartla Józef Piłsudski zatrzymał 
go jako szefa resortu przemysłu i handlu, 28.06.1928 r. wszedł ponownie do 
rządu Bartla, następnie kolejno był członkiem gabinetów Kazimierza Śwital-
skiego (od 14.04.1929 r.), znów Bartla (od 29.12.1929 r.) i Walerego Sławka (od 
31.03.1930 r.). Skończył karierę jako minister przemysłu i handlu 2.08.1930 r. 

Niezależnie od funkcji, jaką pełnił w rządzie, przodującą i niejako kierunku-
jącą rolę w całokształcie polityki państwa sprawował w tym czasie Józef Piłsud-
ski. Każdy kolejny premier, tym bardziej minister, musiał liczyć się z jego zda-
niem i poglądami. Nierespektowanie linii politycznej marszałka kończyło się – 
o czym przekonał się Kwiatkowski w sierpniu 1930 r. – ustąpieniem z rządu. 
Pozycja Kwiatkowskiego w nowej konfiguracji politycznej była jednak o tyle 
korzystna, iż moderator całokształtu polityki państwa w sprawach gospodar-
czych zabierał głos bardzo rzadko, a nawet niechętnie, pomijając zagadnienia 
budżetowe. Cechowała go tutaj duża ostrożność i umiar, przeciwny był rozwią-
zaniom skrajnym, bał się ryzyka. Dla Józefa Piłsudskiego pomyślność gospodar-
cza zarysowywała się jako funkcja dobrze zorganizowanego, silnego państwa. Nie 
w programie społeczno-politycznym lewicy czy prawicy upatrywał on drogę prze-
zwyciężenia nędzy, lecz w oczyszczeniu ogólnej atmosfery moralnej oraz w na-
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prawie ustroju państwowego1. Zawsze bronił prymatu interesów państwa przed 
interesami jednostki, na tej płaszczyźnie wygłaszał wiele sądów potępiających 
nadużycia gospodarcze poszczególnych obywateli. 

Mimo raczej intuicyjnego rozumienia przez niego gospodarki, prace resortu 
przemysłu i handlu musiały wychodzić naprzeciw ogólnym koncepcjom poli-
tycznym Piłsudskiego i musiały być im podporządkowane. Kierując tym mini-
sterstwem w latach 1926–1930 Kwiatkowski musiał popierać i rozumieć te za-
łożenia. Brak głębszego zainteresowania Piłsudskiego problemami gospodarki 
i handlu raczej ułatwiał sytuację nowemu kierownikowi tego resortu – mógł on 
wykazać się większą samodzielnością i kontynuując linię swoich poprzedników, 
nadać jej własny kształt. 

Jaką sytuację zastał Eugeniusz Kwiatkowski w czerwcu 1926 r.? Położenie 
gospodarcze II Rzeczypospolitej nigdy nie było pomyślne, można jedynie mó-
wić o okresach cechujących się ożywieniem gospodarczym. Start Kwiatkow-
skiego w nowej roli przypadł właśnie ma taki okres. Nastąpiła odczuwalna 
w stosunku do 1925 r. poprawa sytuacji gospodarczej w świecie kapitalistycz-
nym, co automatycznie wpłynęło na poprawę koniunktury w Polsce; rosła pro-
dukcja, powoli malało bezrobocie. Jedynie sytuacja budżetowa państwa była 
nadal ciężka, utrzymywał się niedobór dochodów. Gospodarka polska przysto-
sowała się również do narzuconej przez Niemcy wojny celnej. Strajk górników 
węglowych w Wielkiej Brytanii, trwający przez całe drugie półrocze 1926 r., 
w decydującym stopniu przyczynił się do ulokowania polskiego węgla na ryn-
kach skandynawskich, osłabiając tym samym ostrze wojny celnej. Wreszcie 
spadek kursu złotego wpłynął dodatnio na wzrost eksportu. Te wszystkie atuty 
starał się Kwiatkowski maksymalnie wykorzystać. 

Pierwsze kroki na ulicy Elektoralnej stawiał jednak bardzo ostrożnie. 
17.06.1926 r. przedstawił na konferencji prasowej program swojego resortu 
oparty na ustaleniach z posiedzenia Rady Ministrów, które odbyło się również 
tego dnia. Należy domniemywać, iż przygotowując exposé dla prasy korzystał 
z doświadczenia swojego szefa, premiera Bartla. Wystąpienie Kwiatkowskiego 
17 czerwca było pierwszą publiczną prezentacją programu gospodarczego rzą-
du po przewrocie majowym, spotkało się więc z dużym zainteresowaniem, 
szczególnie sfer gospodarczych. Z zasady świadczyło o chęci kontynuacji do-
tychczasowej polityki gospodarczej i socjalnej; poprawę sytuacji gospodarczej 
kraju nowy minister uzależniał głównie od przejawu woli i zdolności twórczej 

                                                           
1 J. Rakowski, Ideologia gospodarcza epoki Józefa Piłsudskiego, „Niepodległość” 1948, t. 1, 

s. 120. 
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samego społeczeństwa2. Myśl tę w przyszłości niejednokrotnie rozwijał, przy-
znając priorytet w walce o postęp cywilizacyjny całemu społeczeństwu, a nie 
elitarnym jego członkom. Kontynuując program poprzednich rządów, zapo-
wiadał, iż również obecny gabinet przywiązuje szczególną wagę do energicznej 
budowy i rozbudowy portu w Gdyni oraz do budowy linii kolejowych łączących 
centra przemysłowe z morzem3. Były to pierwsze słowa Kwiatkowskiego, przy-
szłego „budowniczego Gdyni”, na temat intensyfikacji budowy tego miasta 
i portu; w przyszłości wypowiedział ich bardzo wiele. W dziedzinie priorytetów 
na pierwszym miejscu wymienił przemysł związany z rolnictwem, a następnie 
wydobywczy z górnictwem węglowym na czele, ponadto hutnictwo, przemysł 
włókienniczy, drzewny i chemiczny. Kończąc swoje pierwsze exposè, podał 
w formie uogólnienia kilka „haseł na dziś”. Były to:  

1) wzmożenie produkcji i jej potanienie,  
2) stabilizacja we wszystkich dziedzinach życia ekonomicznego,  
3) walka z klęską bezrobocia,  
4) walka z inercją gospodarczą4.  
Drogą do realizacji tych wytycznych miało być rozwijanie konsumpcji spo-

łeczeństwa, rozwój eksportu oraz większe obciążenia podatkowe przedsię-
biorstw państwowych i monopoli. 

Osiem dni później, 25 czerwca, Kwiatkowski wygłosił przemówienie na po-
siedzeniu Rady Centralnego Związku Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu 
i Finansów, które było odpowiedzią na zgłoszone na tym zebraniu postulaty 
Lewiatana i częściowo polemiką z nimi. Twierdził, że wobec trudnej sytuacji 
ekonomicznej państwa należy zastanowić się nad źródłami tych niedomagań 
i znaleźć metodę poprawy istniejącego stanu. Takiej metody winien poszukać 
rząd z całym społeczeństwem, które rachuje [...] zbyt dużo na obowiązek rządu 
dostarczenia wszystkiego co wydaje się niezbędne5 bez własnego udziału w tym 
procesie. Niewykorzystanie w pełni możliwości produkcyjnych przemysłu po-
wodowało wzrost kosztów wyrobu i podwyżki cen artykułów przemysłowych, 
co z kolei powiększało anemię konsumenta i wywoływało żądania podwyżki 
zarobków, które następnie doprowadzą do zmniejszenia i podrożenia i dalszej 
podwyżki kosztów własnych6. Aby rozwiązać ten problem, minister Kwiatkow-
ski zaproponował w pierwszej kolejności odbudowanie „siły konsumenta”, czyli 
poprawę stopy życiowej i zdolności nabywczej szerokich rzesz ludzi pracy. Ape-

                                                           
2 Exposè Pana Ministra Przemysłu i Handlu, „Przemysł i Handel” 1926, z. 26, s. 757. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
5 E. Kwiatkowski, [przemówienie], „Przegląd Gospodarczy” 1926, nr 13, s. 639–641.  
6 Ibidem, s. 639. 
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lując do zgromadzonych przedstawicieli wielkiego kapitału i finansjery, zalecał 
w polityce socjalnej konieczność zastosowania norm, które są zdobyczą klasy 
robotniczej na Zachodzie. Kontynuując tę myśl, mówił: nie mogę nie powiedzieć, 
iż spotkałem kilka wypadków, w których elementarne prawa ludzkiej słuszności 
nie były uszanowane. Uważam np., że bezterminowe zwolnienie robotnika może 
być zastosowane tylko tam, gdzie to przewiduje prawo. Idzie dziś o to, by chcieć 
pracować i to pracować jak najwydajniej, jak najintensywniej. To zrozumienie 
ma klasa robotnicza. Rozwiązanie zagadnienia ich nędzy nie leży w samych 
podwyżkach. Sprawę taryfy płac powinno regulować samo życie gospodarcze – 
możliwie bez ingerencji władz. Obowiązkiem życia gospodarczego jest współdzia-
łanie z rządem w walce z klęska bezrobocia7. 

Zniknął bezpowrotnie ostrożny, jakby bojaźliwy minister przemysłu i han-
dlu z pierwszej konferencji prasowej na spotkaniu z przedstawicielami Lewiata-
na. Był to zupełnie inny Kwiatkowski – ofensywny, doskonały polemista, od-
ważnie przeciwstawiający się poglądom pracodawców, widzący z wysokości 
swojego stanowiska nie tylko bogatych i silnych, ale również tych, od których 
trudu i znoju zależało wiele, czyli klasę robotniczą. Kariera nowego ministra 
była nietypowa, nie wspinał się on po drabinie urzędniczej, nie był legionistą, 
nie był działaczem społecznym czy politycznym, natomiast po ukończeniu stu-
diów pracował zgodnie ze swoim wykształceniem i znał doskonale sytuację 
wielkoprzemysłowej klasy robotniczej. Dlatego właśnie był partnerem kompe-
tentnym i wymagającym wobec ludzi kierujących polskim przemysłem. Już 
w pierwszym miesiącu urzędowania dał się poznać jako człowiek chcący wywie-
rać wpływ na politykę gospodarczą, ale co jest szczególnie godne podkreślenia – 
na politykę socjalną państwa głównie poprzez zainteresowanie i ingerencję na 
rzecz poprawy sytuacji klasy robotniczej. W rządach pomajowych nie były to 
zjawiska zbyt częste – inne zagadnienia zaprzątały uwagę ówczesnych polity-
ków, spraw socjalnych jakby nie dostrzegano, uważając je faktycznie za zbyt 
trudne do rozwiązania. 

Kwiatkowski na początku swojej kariery politycznej, chociaż krytyczny wo-
bec prywatnego kapitału, szczególnie obcego, daleki był jednak od zbyt głębo-
kiej ingerencji państwa w sprawy gospodarcze. Wynikało to zapewne z ogólnej 
linii gabinetu Bartla, a po 1.10.1926 r. – J. Piłsudskiego, jak również z wpływów 
Lewiatana, z którym rząd nie tylko musiał się liczyć, ale także w nowej sytuacji 
politycznej okresu pomajowego starał się przyciągnąć związane z nim grupy do 
lojalnej współpracy. 25 czerwca na spotkaniu ze sferami prywatnego kapitału 
minister przemysłu i handlu mówił: musimy przełamać pociąg do etatyzmu 

                                                           
7 Ibidem, s. 641. 
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i kontynuował tę myśl 31 października, stwierdzając: chcę podkreślić najdobit-
niej, że nie pragniemy zwalczać kapitalizmu, bo stoimy wyraźnie i zdecydowanie 
na stanowisku kapitalistycznym. Jednak już 6.12.1926 r. nastąpiła częściowa 
zmiana poglądów Kwiatkowskiego w tej kwestii. Mówił on wówczas na posie-
dzeniu Komisji Budżetowej Sejmu: wobec związku problemów gospodarczych 
z zagadnieniami całokształtu polityki państwowej [...] ingerencja państwa 
w dziedzinę produkcji i zbytu stała się niezbędną i zdrową pod warunkiem swej 
bezstronności. Natomiast od kapitału zagranicznego wymagał samodzielności 
bilansowej, ujawniania wszystkich operacji handlowych i finansowych, a także 
niezajmowania się aktywnie działalnością polityczną. Również w tym przemó-
wieniu odszedł od tradycyjnego programu preferującego rozwój rolnictwa, 
stwierdzając: w państwie, które [...] nie może zatrudnić wszystkich obywateli, 
które eksportuje najdzielniejszy materiał ludzki, które posiada niską kulturę rol-
ną [...] musi być wysunięty na czoło [...] program szybkiego rozwoju przemysłu 
na zasadach kapitalizmu8. 

Dla usprawnienia pracy 10 listopada zreorganizował podległe sobie mini-
sterstwo. Uprawnienia ministra rozszerzono i umocniono. Dyrektorem Depar-
tamentu Organizacyjnego został mianowany Józef Kożuchowski, zarzewiak, 
przyjaciel z lat młodości. Już w czerwcu Kwiatkowski rzucił koncepcję uzupeł-
nienia i ujednolicenia prawodawstwa gospodarczego. Prace te w ciągu pozosta-
łych miesięcy 1926 r. były intensywnie prowadzone; przygotowywano projekty 
ustaw: górniczej, akcyjnej, przemysłowej, pobierczej i o izbach przemysłowo-
handlowych. 

Nowy minister zdawał sobie sprawę, iż przy pomocy samego aparatu urzęd-
niczego nie rozwiąże wszystkich spraw, potrzebne było również wsparcie od-
powiednich instytucji naukowych. W tym celu opracował i w październiku 
skierował do Komitetu Ekonomicznego Ministrów projekt Biura Badania Cen. 
W koncepcji MPiH – mówił – jest to instytut badawczy, który ma pozwolić na 
głębokie wniknięcie w istotę choroby produkcji, ma to być – powiedziałbym le-
karz domowy życia gospodarczego. […] Bez możliwości stałego śledzenia rozwoju 
kosztów własnych, bez obiektywnego badania tych podstawowych zagadnień nie 
ma mowy o realizacji pomocy rządowej dla modernizacji produkcji i organizacji 
zbytu9. W grudniu 1926 r. Ministerstwo Przemysłu i Handlu (MPiH) podjęło 
również wstępne prace koncepcyjne na temat zorganizowania Instytutu Eks-
portowego, mającego pełnić rolę doradczą i informacyjną. 

                                                           
8 Przemówienie E. Kwiatkowskiego w Komisji Budżetowej Sejmu d. 6 grudnia 1926 r., [w:] Po-

lityka gospodarcza. Zagadnienia administracyjne, Warszawa 1928, s. XVII. 
9 Przemówienie P. Min. PIH na konferencji gospodarczej wygłoszone 31 października 1936 r., 

„Przemysł i Handel” 1926, z. 26, s. 791. 
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Ze szczególną energią Kwiatkowski kontynuował nakreślony wcześniej pro-
gram rozwoju gospodarki morskiej. Jak już powyżej zaznaczono, o potrzebie 
intensyfikacji budowy portu gdyńskiego wypowiedział się publicznie po raz 
pierwszy 17 czerwca, a już 20 czerwca odwiedził Gdynię i badał na miejscu za-
awansowanie prac przy budowie portu10. Było to pierwsze jego bezpośrednie 
zetknięcie się z Morzem Bałtyckim; po raz pierwszy zobaczył żywioł morski 
w okresie studiów, zwiedzając Wenecję. 

Od czerwca do grudnia 1926 r. kierowany przez Kwiatkowskiego resort pod-
jął lub zakończył następujące prace dotyczące szeroko pojętej problematyki 
morskiej: 

1) Zawarto mową umowę z konsorcjum francusko-polskim na budowę portu 
handlowego w Gdyni. 

2) Wybudowano nowe [...] urządzenia mechaniczne dla przeładunku węgla 
i rudy w Gdyni. 

3) Rozpoczęto budowę portu rybackiego w Gdyni. 
4) Przygotowano plany do rozbudowy składów towarowych w Gdyni. 
5) Opracowano do decyzji KEM zasady eksploatacji portu w okresie jego bu-

dowy. 
6) Opracowano statut starostwa morskiego. 
7) Rozpoczęto budowę 2 statków pasażerskich w stoczni gdańskiej. 
8) Zakupiono 5 statków handlowych po 2850 t każdy i zorganizowano odpo-

wiednie przedsiębiorstwo. 
9) Poparto rozwój portu morskiego w Tczewie oraz zakup flotylli handlowej 

przez Tow. <Wisła–Bałtyk>. 
10) Załatwiono szereg zatargów z ludnością miejscową na wybrzeżu. 
11) Ustalono wytyczne w programie pracy portu gdańskiego i gdyńskiego 

z punktu widzenia potrzeb życia gospodarczego Polski. 
12) Opracowano wskazania dla KEM do poparcia rozwoju prywatnej floty 

handlowej. 
13) Poparto wydawnictwa morskie. 
14) Poparto renowację Komitetu Floty Narodowej11. 
To wyliczenie obrazuje najlepiej intensywność prac i działań MPiH w dru-

giej połowie 1926 r. w zakresie spraw morskich. Szczególnym zainteresowaniem 
społeczeństwa cieszyły się prace związane z budową portu gdyńskiego. Woje-
woda pomorski doktor Stanisław Wachowiak, wspominając pierwsze kroki 
Kwiatkowskiego na terenie Gdyni, pisał: Nie brakło wśród pionierów Gdyni 

                                                           
10 „Przemysł i Handel” 1926, z. 26, s. 791. 
11 Przemówienie E. Kwiatkowskiego w Komisji Budżetowej …, op. cit., s. XXXIV. 
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ludzi o zupełnie wyjątkowych zdolnościach i walorach [...] Ale był jeden, który 
wszystkich prześcignął, był nim minister Kwiatkowski. W pierwszej chwili ze-
tknięcia się z ministrem Kwiatkowskim wyczułem, że jest to człowiek, który łączy 
w sobie jasność celów i fanatyzm wykonania tego, co przedsięwziął. Z jego to 
nazwiskiem złączona jest ściśle nowa era rozkwitu Gdyni12. Bardzo niezależny 
w głoszonych opiniach Napoleon Korzon wręcz stwierdzał, iż do 8.06.1926 r. 
istniała tylko idea – postanowienie budowy niezależnego polskiego portu, lecz nie 
było propagatora tej budowy. Dopiero minister Kwiatkowski porwał za sobą cały 
naród, zdobył dla Gdyni zapał i uwagę społeczeństwa13. W podobnym duchu 
wypowiedział się również były naczelnik budowy portu w Gdyni inżynier Ta-
deusz Wenda14. 

Jednocześnie z intensyfikacją budowy portu gdyńskiego Kwiatkowski posta-
nowił przełamać impas w dziedzinie tworzenia floty handlowej, gdyż dotych-
czasowe próby oparte na kapitale prywatnym nie dały rezultatu; znalazł środki 
z budżetu państwa i kupił we Francji pięć rudowęglowców. Dyrektorem zarzą-
dzającym przedsiębiorstwa państwowego Żegluga Polska mianowano Juliana 
Rummla. Było to przedsięwzięcie w warunkach polskich bardzo ryzykowne, 
a w wypadku niepowodzenia mogło odbić się niekorzystnie na dalszej karierze 
Kwiatkowskiego. Przyjmując 21 listopada nowo mianowanego dyrektora Że-
glugi Polskiej, Kwiatkowski był bardzo zainteresowany – wspomina Julian 
Rummel – powstającym przedsiębiorstwem, obiecał osobiście wszelką pomoc 
i prosił, abym mu pisał o swoich poczynaniach i o sprawach przedsiębiorstwa, 
zwłaszcza w pierwszym okresie jego działalności, a również abym utrzymywał 
kontakt z J. Kożuchowskim. Minister nie ukrywał, że podejmując trud utworze-
nia przedsiębiorstwa żeglugi, przyjmuje na siebie wielką odpowiedzialność [...] 
Żegnając mnie minister Kwiatkowski wydawał się być wzruszony, serdecznie 
ściskał mi rękę, życząc powodzenia15. 

Kwiatkowskiemu, gdy tworzył Żeglugę Polską, przyświecały nie tylko cele 
gospodarcze związane z chęcią poprawienia krajowego bilansu płatniczego 
przez aktywne włączenie się polskiej floty handlowej do przewozów własnego 
handlu zagranicznego, czyli zmniejszenie olbrzymich kwot płaconych obcym 
armatorom za frachty, ale również chciał przez powstanie polskiej floty han-
dlowej stworzyć związek wielkiej szkoły dla narodu [...], który potrafi opanować 

                                                           
12 S. Wachowiak, Pierwsze poczynania Polski nad Bałtykiem, [w:] XV lat polskiej pracy na mo-

rzu, Gdynia 1935, s. 150. 
13 N. Korzon, Wywóz węgla polskiego czynnikiem rozwoju portu gdyńskiego, [w:] XV lat pol-

skiej …, op. cit., s. 60. 
14 T. Wenda, Dzieje budowy portu gdyńskiego, [w:] XV lat polskiej …, op. cit., s. 66. 
15 J. Rummel, Narodziny żeglugi, Gdańsk 1980, s. 89, 90. 
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handel zewnętrzny, który potrafi eskadrą swoją wyjść na morze, będzie narodem 
innym aniżeli to pokolenie, które zostało wychowane w małych i drobnych za-
gadnieniach w atmosferze ustawicznych sporów politycznych16. 

Rozpoczęte i nakreślone zadania starał się Kwiatkowski kontynuować w na-
stępnych latach. W ówczesnych tzw. rządach pracy wykazywał się niebywałą 
pracowitością, nie ograniczał się tylko do kierowania powierzonym mu resor-
tem, dużo pisał, przemawiał do różnych kręgów społeczeństwa. Nie należał do 
żadnej partii politycznej, natomiast walczył o przełamanie wzajemnych nieuf-
ności i sprzeczności tkwiących w ówczesnym społeczeństwie polskim, o zjedno-
czenie społeczeństwa wokół programu politycznego i gospodarczego rządu. Był 
zwolennikiem linii środka i w tym względzie jego stosunek do otaczającej rze-
czywistości polskiej można określić jako raczej idealistyczny. Kwiatkowski wie-
rzył w możliwość przełamania na płaszczyźnie demokratycznej istniejących 
sprzeczności społecznych. Wierzył też, że dokonać tego można w ramach ist-
niejącego układu społecznego, w którym znajdą możliwość rozwoju wszystkie 
klasy i warstwy społeczeństwa polskiego. Poglądy tego rodzaju głosił w różnych 
wystąpieniach i przemówieniach; szczególnie wyraźnie wyraził je w wydanej 
w 1930 r. broszurze pt. Istotne założenia w walce o nowy ustrój. 

Poglądy Kwiatkowskiego idealisty i w pewnym sensie romantyka rozmijały 
się z szarą rzeczywistością polską. W istniejących warunkach wizja bezkonflik-
towego społeczeństwa była niemożliwa do zrealizowania. Dopiero groźba wy-
buchu wojny z Niemcami w 1939 r. skonsolidowała społeczeństwo wokół pro-
gramu rządu walki o obronę niepodległości. 

Kwiatkowski był jednak, jak już zaznaczono, politykiem głoszącym i realizu-
jącym cele gospodarcze państwa w warunkach pokoju wewnętrznego i ze-
wnętrznego. Zdawał sobie sprawę z opóźnień cywilizacyjnych społeczeństwa 
i państwa, możliwość ich nadrobienia widział tylko w wytrwałej i długiej pracy 
w warunkach pokoju. Wojna oznaczała dla niego katastrofę, patrzył na nią bo-
wiem przez pryzmat potęgi gospodarczej, która dawała szansę zwycięstwa sil-
niejszemu. Słaba gospodarczo Polska takich szans nie miała. Możemy – pisał – 
z całą jasnością stwierdzić wobec społeczeństwa i przestrzec je, że państwo 
w takim położeniu geograficznym i politycznym – w jakim znajduje się Polska – 
może się utrzymać na poziomie życia i zmierzać do pełnego rozkwitu wszystkich 
sił i wartości w atmosferze pokoju17. Jeszcze wyraźniej na ten temat wypowie-
dział się w Poznaniu 26.05.1929 r., stwierdzając: nikt w całej Polsce nie może 
żywić innego pragnienia, jak tylko pragnienia pokoju, pokoju bezwzględnego  
                                                           

16 Przemówienie P. Min. PIH …, op. cit., z. 26, s. 791. 
17 Exposè E. Kwiatkowskiego wygłoszone na plenarnym posiedzeniu sejmu 4.02.1929 r.: 

E. Kwiatkowski, Sytuacja gospodarcza w 1928 roku, „ Przemysł i Handel” 1929, z. 6, s. 238. 
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[podkreślenie – Z.M.], bez zastrzeżeń trwałego. Tylko bowiem w tej atmosferze 
zasadniczy cel Państwa może być zrealizowany, a celem tym jest rozwój produk-
cji i konsumpcji, rozwój pracy produktywnej, zdolności zaabsorbowania wszyst-
kich rąk roboczych i mózgów w granicach własnego Państwa18. 

Pokój nie był dla Kwiatkowskiego zrządzeniem losu, niejako samoistnie da-
nym społeczeństwu i państwom; uważał on, że trzeba o niego walczyć, używał 
nawet w tym celu pojęcia „zagadnienie organizacji pokoju”, które wskazywało, 
jakiej koncentracji sił, jakiej jednolitości linii i działań wymaga polska racja sta-
nu19. 

W okresie tzw. wojny celnej z Niemcami używał również terminu „pokój 
gospodarczy” będącego synonimem kompromisu i rozsądnych ustępstw przy 
zachowaniu jednak takich samych praw przez obu partnerów. 

Przezwyciężenie olbrzymich dysproporcji między niezbędnymi konieczno-
ściami a stanem faktycznym polskiej rzeczywistości łączył z dogmatem polityki 
pokojowej Polski [...] zarówno w znaczeniu politycznym, jak i ekonomicznym. 
Słowo „dysproporcje” zaczęło się coraz częściej pojawiać w pisarstwie politycz-
nym Kwiatkowskiego. 

Tak mocne podkreślenie znaczenia pokoju dla teraźniejszości i przyszłości 
Polski w warunkach II Rzeczypospolitej bezwzględnie należało do rzadkości. 
W wypadku Kwiatkowskiego wynikało jednak z głębokiego przeświadczenia 
o priorytecie odrodzenia ekonomicznego mogącego stać się katalizatorem 
wszelkiego innego odrodzenia. Nowy minister przemysłu i handlu widział wy-
ścig pracy i ciągły postęp cywilizacyjny innych narodów oraz państw i w tym 
kontekście oceniał sytuację swojego kraju. Był w tym względzie realistą. Lata 
zaborów, pierwszej wojny światowej, trudny start odrodzonego państwa pol-
skiego pogłębiły jego zdaniem dystans między Polską a Zachodem, a szczegól-
nie sąsiadami Niemcami i Czechosłowacją. Nie widział więc innej alternatywy, 
jak tylko wyścig pracy w warunkach pokoju wewnętrznego i zewnętrznego. 
Polska w pokoju zachowa swoją całość i niezależność i prawo do postępu, da 
pracę i dobrobyt gospodarczy wszystkim obywatelom20. 

Jako minister i publicysta dostrzegał dysproporcje wewnętrzne i zewnętrzne. 
Są okolice w Polsce – pisał – nie używające węgla [...]. Jest to w pierwszym rzę-

                                                           
18 Odczyt wygłoszony w Poznaniu 26.05.1926 r.: idem, Prawo zwycięstwa, Warszawa 1929, 

s. 28. 
19 Odczyt wygłoszony 24.07.1928 r. w auli Uniwersytetu Poznańskiego: idem, Współczesne za-

gadnienia ekonomiczne na tIe zagadnień politycznych, Warszawa 1928, s. 16. 
20 Ibidem, s. 17. 
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dzie rezultat panującej biedy21. Biorąc pod uwagę zaszłości historyczne, brak 
wiary we własne siły, trudną teraźniejszość, Kwiatkowski chciał rozegrać prze-
łamanie kryzysu między innymi na płaszczyźnie psychologicznej społeczeń-
stwa. W tym celu proponował zarysować przed społeczeństwem współczesnym 
wielkie zadania, wielkie i trudne cele i wsparcie do realizacji. Naród, który nie 
ma treści życia, który nie realizuje nowych koncepcji, który nie czuje rezultatu 
swoich wysiłków, który walczy i nie zwycięża – musi cofać się w rozwoju, musi 
być zepchnięty przez inne narody na niższy stopień cywilizacji22. Była to propo-
zycja pracy i walki w warunkach pokoju. 

Realizację tego zadania Kwiatkowski w latach 1926–1929 widział między in-
nymi poprzez wzmocnienie władzy wykonawczej państwa, roli rządu. W tym 
miejscu Europy, miejscu krzyżowania się najsilniejszych a sprzecznych planów 
politycznych, może istnieć tylko państwo silne23. 

Idea państwa silnego w sensie politycznym zdaniem Kwiatkowskiego była 
obca polskiej psychice. Inne narody ukształtowały ją w okresie, kiedy naród 
polski żył pod zaborami. Te, które posiadały w tym czasie niepodległość, utrwa-
liły autorytet władzy państwowej, zaszczepiły również, oprócz praw, poczucie 
obowiązków obywateli wobec państwa. Natomiast nowa Polska, Polska roku 
1918 stanęła wobec braku tradycji władzy wykonawczej, władzy czynnie i konse-
kwentnie organizującej życie polityczne, oparte o zrozumienie szeregu ciągłych 
obowiązków wobec państwa24. Zarówno okres tzw. sejmowładztwa polskiego, 
jak i zaborów ugruntowały negatywny stosunek do obowiązków obywatela 
względem państwa. 

Silne państwo winno posiadać program żywy, nawet zmienny, ale podpo-
rządkowany określonej idei i dyscyplinie. Kwiatkowski nazywał go programem 
zasad ważnych zarówno dla Rządu Państwa, jak i całego społeczeństwa [...] Pro-
gram tych zasad to podstawowe prawo zwycięstwa wszelkich trudności25. Oprócz 
niego przedstawiał również cel. W wypadku Polski celem głównym była ciągła 
walka o utrwalenie niepodległego bytu państwa. Kwiatkowski sądził, iż w men-
talności przeciętnego Polaka niepodległość spowszedniała, zatarła się, zapo-
mniano o okolicznościach, w jakich odrodziła się Polska. W odniesieniu do 
kompleksu zagadnień wewnętrznych za główny cel uważał przezwyciężenie 
istniejących w Polsce dysproporcji potencjalnych bogactw, wartości i sił ziemi 

                                                           
21 Exposė ministra przemysłu i handlu wygłoszone na plenarnym posiedzeniu sejmu 

8.02.1927 r.: idem, Bilans roku koniunktury, „Przemysł i Handel” 1927, z. 7, s. 199. 
22 Ibidem, s. 200. 
23 Idem, Prawo zwycięstwa..., op. cit., s. 7. 
24 Ibidem, s. 8. 
25 Ibidem, s. 27. 
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i społeczeństwa polskiego oraz możliwości przetworzenia, przewartościowania 
ich na dobra użyteczne26, jak również dysproporcji między odczuwalnymi po-
trzebami i środkami stojącymi do dyspozycji dla ich realizacji27. Wyraźnie roz-
różniał, ale i doceniał, traktował równolegle dysproporcje gospodarcze i spo-
łeczne. Twierdził, że realizację tych celów może spełnić tylko państwo silne, 
dlatego musimy stworzyć organizację państwową, nie najbardziej luźną, ale jak 
najbardziej spoistą, zwartą i jednolitą, zapewniającą „spieszniejszy” marsz 
w wyścigu pracy. 

Polska jako państwo silne powinna kierować się określonymi zasadami dzia-
łania. Kwiatkowski, nawiązując do poglądów głoszonych już w 1926 r., jako 
pierwszą zasadę wysunął potrzebę szybkiego wzrostu produkcji przemysłowej, 
która jest prawie jedynym miernikiem siły i znaczenia politycznego państwa. 
Doceniał znaczenie rolnictwa, ale jednocześnie był świadom jego słabości wy-
nikającej głównie z rozdrobnienia własności ziemskiej – licznych małych go-
spodarstw i przeludnienia wsi. Uważał, że zmiana struktury własności i oddzia-
ływanie przemysłu na rolnictwo poprzez dostarczanie środków chemicznych 
i nowoczesnych narzędzi produkcji może spowodować intensyfikację produkcji 
rolnej. Główne możliwości uprzemysłowienia widział w ekspansji prywatnego 
kapitału krajowego i obcego. 

Drugą naczelną zasadą organizacji Państwa – pisał – musi być silne, spręży-
ste i wierzące we własne siły kierownictwo28, czyli rząd walczący nie o własny 
prestiż z pobudek egoistycznych, niezwalczający podstawy demokracji, ale 
sprawujący władzę w imię odpowiedzialności historycznej oraz potrzeby po-
prawy sytuacji politycznej i gospodarczej państwa, a więc i społeczeństwa. Rząd 
silny postulowałby zarazem silne i dobrze zorganizowane państwo, zdolne do 
społecznych i wewnętrzno-politycznych kompromisów w oparciu o autorytet 
Rządu, reprezentujący całość interesów Państwa, nie zaś oddzielne, a zwalczające 
się partie29. Jako przykład rządów „poniewieranych” przez sejm podał gabinety 
przedmajowe, często zmieniane, niepotrafiące w tych okolicznościach spełnić 
swojej roli. Widać tu wyraźny, chociaż niedosłowny wpływ linii politycznej 
Józefa Piłsudskiego realizowanej po maju 1926 r. Zasada dyscypliny społecznej, 
wymieniona jako następna, dotyczyła świadomego wypełniania obowiązków 
przez jednostki, grupy i partie polityczne na rzecz interesów wyższego rzędu. 

Czwarta zasada to sprawiedliwe obiektywne postępowanie. Chodziło tu 
Kwiatkowskiemu o wdrożenie społeczeństwu, sferom rządzącym i gospodar-

                                                           
26 Ibidem. 
27 Idem, Sytuacja gospodarcza..., op. cit., s. 239. 
28 Idem, Prawo zwycięstwa..., op. cit., s. 30. 
29 Ibidem. 
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czym oraz partiom politycznym zasad sprawiedliwego działania i oceny postę-
powania. W odniesieniu do rządu wymienił tu głównie równomierne obciąże-
nie ludności, w stosunku do zarobków, podatkami i właściwy stosunek do 
mniejszości narodowych. Natomiast od społeczeństwa domagał się sprawiedli-
wej oceny poczynań rządu oraz wzajemnego życzliwego traktowania się przez 
różne grupy i klasy społeczne. Były to stwierdzenia o charakterze teoretyczno-
etycznym, trudno je było zastosować w konkretnej polskiej praktyce życia zbio-
rowego. 

Wreszcie jako ostatnią wymieniał zasadę zdrowego sądu o rzeczach i spra-
wach. Odnosiła się ona głównie do przejawów życia gospodarczego. 

Mimo trudnej sytuacji, szczególnie gospodarczej, minister przemysłu i han-
dlu był optymistą. Wierzył, że Polska ma wielką przyszłość przed sobą. Wierzył, 
że drugie dziesięciolecie będzie lepsze. Chciał, aby jego kraj leżący w środku 
Europy odgrywał znaczącą rolę w rozwoju kultury, cywilizacji i postępu, aby był 
stabilizatorem pokoju europejskiego. Ale mówił: prawo zwycięstwa wymaga 
przede wszystkim wiary we własne siły. Dla Kwiatkowskiego przełamanie barie-
ry nieudolności, słabości gospodarczej, nawet nędzy, leżało w sferze psychicz-
nej, w sferze poczucia zwycięstwa z rezultatów pracy. Bądźmy – pisał – jak do-
brzy, wytrawni gospodarze we własnym kraju. Zasiejemy oziminę wytrwałej 
i usilnej pracy, przeczekajmy cierpliwie i czujnie zimę trudów i niedoli odbudo-
wania, przetrwajmy słoneczną, ale głodną wiosnę, a doczekamy tak obfitych 
żniw, że sami zdumiewać się będziemy nad ciężarem i obfitością plonów30. 

Wiele miejsca w działalności państwowej i publicystyce Kwiatkowskiego 
w latach 1926–1930 zajmował problem zagranicznej wymiany handlowej Pol-
ski. I tu wyraźnie widać pokojowy charakter jego myśli, koncepcji i działalności. 
Prezentował się on jako polityk rozumiejący nie tylko interesy własnego kraju, 
ale i partnera. Nie była to cecha często spotykana, nawet wśród polityków. 
Omawiając skutki wojny gospodarczej z Niemcami, pisał o Europie potrzebują-
cej nieodzownie spokoju a nie wojny, współpracy a nie zatargów, rozwoju han-
dlu, a nie prohibicji, akumulacji dobrobytu, a nie pauperyzacji, wzajemnej wyro-
zumiałości, a nie posiewu nienawiści31. Zawarcie traktatu handlowego z Niem-
cami i przełamanie zarazem wojny gospodarczej uważał za proces o wręcz bio-
logicznym znaczeniu dla stosunków w tej części Europy. W 1928 r. po kilku la-
tach utrzymywania sankcji stwierdził, że wojna celna nie przynosi ani Polsce 
poważniejszych strat, ani Niemcom poważniejszych korzyści32. Dostrzegał nawet 

                                                           
30 Idem, Współczesne zagadnienia ekonomiczne …, op. cit., s. 29. 
31 Ibidem, s. 16. 
32 Przemówienie wygłoszone na komisji budżetowej sejmu w grudniu 1929 r.: idem, Zagad-

nienie traktatów handlowych, „Przemysł i Handel” 1929, z. 1, s. 4. 
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jej pozytywne skutki w postaci rozwoju w kraju nowych działów produkcji. We 
wszystkich wystąpieniach w sejmie i na konferencjach prasowych podkreślał 
trudny przebieg tych rokowań, obciążając winą stronę niemiecką. Trudności te 
nie wynikały z płaszczyzny „merytorycznej” czyli gospodarczej, ale „metodycz-
nej” czyli politycznej. Mimo to – pisał – jesteśmy przygotowani na udzielenie 
równowartościowych ustępstw w każdej ustalonej koncepcji33. W początkach 
1930 r. podpisano układ handlowy z Niemcami, nie zakończył on jednak kon-
fliktu zwanego wojną gospodarczą.  

Dużą wagę przywiązywał Kwiatkowski do zawierania układów handlowych 
ze Związkiem Radzieckim, Czechosłowacją i Litwą. Szczególnie wiele inicjatywy 
wykazywał, aby doprowadzić do zawarcia takiego układu z ZSRR. Stosowne 
rokowania toczyły się od jesieni 1925 r. Dopiero pod koniec 1928 r. – pod naci-
skiem strony radzieckiej i w wyniku starań ministra przemysłu i handlu 
E. Kwiatkowskiego – rząd polski zdecydował się podjąć rozmowy na wiosnę 
1929 r. Strona polska proponowała udzielenie kontyngentów na wwóz towarów 
polskich do ZSRR oraz wolność tranzytu. Strona radziecka odrzucała kontyngen-
ty i postulowała klauzulę najwyższego uprzywilejowania (mało korzystną dla 
Polski, gdyż w ZSRR obowiązywał monopol handlu zagranicznego) oraz zawar-
cie długoterminowych umów między radzieckimi i polskimi firmami handlowy-
mi. Do zawarcia porozumienia nie doszło wobec znacznej różnicy stanowisk 
pertraktujących stron34.  

Na skutek ograniczenia wymiany handlowej z Niemcami szukano rekom-
pensaty w obrotach z innymi krajami, między innymi z Czechosłowacją. Z tym 
państwem – pisał Kwiatkowski – z którym przyjazna współpraca ekonomiczna 
po prostu wskazana jest przez samą naturę35.  

W omawianych kwestiach związanych ze wzrostem produkcji i handlu za-
granicznego, zwalczaniem bezrobocia itp. Eugeniusz Kwiatkowski, będąc po-
słuszny koncepcji Piłsudskiego, musiał w swoich działaniach również uwzględ-
niać przesłanki polityczne. Jednocześnie jednak sukces czy porażka wynikały 
z międzynarodowej koniunktury gospodarczej, bardzo silnie oddziałującej na 
słabą przecież gospodarczo Polskę. Przełamanie tych barier przez kierownika 
resortu przemysłu i handlu było niemożliwe, musiał się z nimi liczyć, jego za-
danie mogło polegać jedynie na wykorzystaniu sprzyjającej sytuacji politycznej 

                                                           
33 Przemówienie wygłoszone na posiedzeniu komisji budżetowej sejmu 24.04.1928 r.: idem,  

Rozwój budżetu i prac Ministerstwa Przemysłu i Handlu, „Przemysł i Handel” 1928, z. 18, s. 728. 
34 Z. Landau, J. Tomaszewski, Gospodarka Polski międzywojennej 1918–1939, t. 2, Od Grab-

skiego do Piłsudskiego. Okres kryzysu poinflacyjnego i ożywienia koniunktury 1924–1929, War-
szawa 1971, s. 290. 

35 E. Kwiatkowski, Bilans roku koniunktury..., op. cit., s. 198. 
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czy międzynarodowej koniunktury gospodarczej lub w wypadku jej osłabienia 
– na ograniczeniu do minimum jej ujemnych skutków dla gospodarki polskiej. 
Wobec załamania się koniunktury światowej pod koniec 1929 r. Kwiatkowski 
i jego resort byli oczywiście bezradni. 

W jednym tylko dziale swej pracy, mianowicie w dziedzinie gospodarki 
morskiej, Kwiatkowski wykazał się szczególną inwencją, energią, wręcz entuzja-
zmem i żarliwością. W polskiej historiografii toczy się spór na temat jego roli 
w rozwoju tej gospodarki. Padają pytania, czy był autorem, czy kontynuatorem 
realizowanego programu. Bezsprzecznie był kontynuatorem wysiłków po-
przednich rządów, ale również bezspornie był tym człowiekiem, który zdołał 
nakreślony wcześniej program w poważnym stopniu zrealizować i na tym pole-
ga jego historyczna zasługa jako „budowniczego Gdyni". Tak mówią fakty. Na-
wet krytycznie oceniający działalność Kwiatkowskiego historyk Bogdan Dopie-
rała wręcz stwierdza, że w latach, w których kierował on Ministerstwem Przemy-
słu i Handlu, gospodarka morska II Rzeczypospolitej weszła w okres bezspornych 
osiągnięć, będących skutkiem znacznego wysiłku finansowego państwa. I tak, jeśli 
w latach 1925 i 1926 rząd wydatkował na budowę portu gdyńskiego 2,8 i 3,7 mln 
zł, to w ciągu pierwszego roku budżetowego, kiedy resortowym szefem gospodarki 
morskiej był Kwiatkowski, wydatki te wynosiły 9,8 mln zł, by w rok później wzro-
snąć do 25 mln zł. W okresie, kiedy Kwiatkowski był ministrem przemysłu i han-
dlu, wartość robót inwestycyjnych w porcie gdyńskim wyniosła 88 mln zł. Już 
nigdy później, nawet w latach, kiedy – poczynając od października 1935 r. – 
Kwiatkowski był jednocześnie ministrem skarbu i wicepremierem gospodarczym 
dwóch ostatnich rządów II Rzeczypospolitej, państwo nie wydawało tyle pienię-
dzy na inwestycje w porcie gdyńskim36. 

Budując Gdynię, odnosił się pozytywnie do Gdańska, podzielał pod tym 
względem poglądy Komisarza Generalnego Rzeczypospolitej w Gdańsku Hen-
ryka Strasburgera i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wypowiadał się nie-
jednokrotnie za uspokojeniem kontaktów z Wolnym Miastem Gdańskiem. Na 
plenarnym posiedzeniu sejmu 8.02.1927 r., poruszając sprawę stosunku rządu 
do Gdańska, mówił, iż wspiera się on coraz mocniej na zrozumieniu wielkich 
i wspólnych interesów gospodarczych [...]. Toteż pozytywnie ustosunkujemy się 
do wszelkich racjonalnych projektów rozbudowy portu gdańskiego37. Poruszając 
problem Gdańska, jako minister przemysłu i handlu koncentrował się głównie 
na zagadnieniach współpracy gospodarczej, podkreślał korzyści materialne 

                                                           
36 B. Dopierała, Wokół polityki morskiej Drugiej Rzeczypospolitej, Poznań 1978, s. 290. 
37 E. Kwiatkowski, Bilans roku koniunktury..., op. cit., s. 201. 
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Wolnego Miasta wynikające ze współpracy z Polską, nawiązywał w tym wypad-
ku do wielowiekowych doświadczeń. 

Wiele inicjatywy jako minister przemysłu i handlu przejawiał Kwiatkowski 
w dziedzinie organizowania floty handlowej. Po powstaniu Żeglugi Polskiej 
w 1927 r. utworzono z inicjatywy rządu prywatne przedsiębiorstwo żeglugi 
trampowej Polsko-Skandynawskie Towarzystwo Transportowe Polskarob. To-
warzystwo to powstało na podstawie kapitału śląskiego koncernu węglowego 
Robur. W następnym roku kierowany przez Kwiatkowskiego resort przystąpił 
do utworzenia Polsko-Brytyjskiego Towarzystwa Okrętowego Polbryt (PBTO). 
W roku 1929 zakupiono cztery statki pasażersko-towarowe; udziałowcami tego 
przedsiębiorstwa w momencie zakupu statków w 75% był kapitał polski, 
a w 25% angielskie Towarzystwo Ellerman Wilson Line. W podobny sposób 
w połowie 1930 r. jako spółka akcyjna powstało Polskie Transatlantyckie Towa-
rzystwo Okrętowe (PTTO). W ogólnej sumie 9 mln zł kapitału zakładowego 
Żegluga Polska jako mandatariusz rządu polskiego partycypowała w kwocie 
4 mln 700 tys. zł, a duńskie towarzystwo okrętowe The East Asiatic Company 
pokryło 4 mln 300 tys. zł. Towarzystwo dysponowało w momencie powstania 
trzema statkami pasażersko-towarowymi o pojemności od 6345 do 7500 brutto 
RT. 

W sumie do momentu odejścia Kwiatkowskiego z Ministerstwa Przemysłu 
i Handlu polska flota handlowa łącznie ze statkami Polskarob osiągnęła no-
śność 75 910 t. W latach następnych nastąpił spadek tonażu, co wynikało głów-
nie z pogarszania się ogólnej sytuacji Polski; powolny wzrost dał się zauważyć 
dopiero w 1936 r. 

Jako minister przemysłu i handlu Kwiatkowski w swoich działaniach w la-
tach 1926–1930 z zasady nie wychodził poza problematykę gospodarczą. Pew-
nym wyjątkiem są kroki, które podjął jesienią 1927 r., zmierzające do pojedna-
nia Piłsudskiego z Sikorskim. Inicjatywa ta zakończyła się niepowodzeniem. 

Niejako na marginesie pracy na ulicy Elektoralnej Kwiatkowski zaczął inte-
resować się polską myślą morską i ją rozwijać. W tym zakresie na szczególną 
uwagę zasługują jego dwa artykuły opublikowane w 1930 r.: Powrót nad Bał-
tyk38 i Trzymajmy się morza39. 

                                                           
38 Odczyt wygłoszony w Toruniu 7.01.1930 r. na dotyczącym Pomorza kursie akademickim 

dla publicystów i dziennikarzy: idem, Powrót Polski nad Bałtyk, [w:] Obrona Pomorza, Toruń 
1930, s. 1–20. 

39 Referat wygłoszony 10.02.1930 r. w Warszawie na uroczystej akademii z okazji 10. rocznicy 
uzyskania przez Polskę dostępu do morza: idem, Trzymajmy się morza, [w:] Kronika o polskim 
morzu. Dzieje walk, zwycięstw i pracy, red. C. Peche, Warszawa 1930, s. 9–22. 
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Bilans pracy i działalności Kwiatkowskiego, w okresie, w którym zajmował 
stanowisko ministra przemysłu i handlu, należy ocenić pozytywnie, mimo iż 
pod koniec 1929 r. nastąpiło załamanie koniunktury światowej, co bardzo nie-
korzystnie odbiło się na gospodarce polskiej i spowodowało spadek produkcji, 
wzrost bezrobocia i w ogóle obniżenie stopy życiowej, szczególnie ludności 
rolniczej i mas pracujących. Pomijając inne względy, o których poniżej, fakty te 
mogły wpłynąć na niezadowolenie z poczynań ministra przemysłu i handlu 
nieznającego się na problematyce gospodarczej Józefa Piłsudskiego, który – jak 
napisał Pobóg-Malinowski  – uważał Kwiatkowskiego za świetnego organizato-
ra takich akcji jak Chorzów, Gdynia czy Mościce, odmawiał mu jednak zdolności 
do działalności w państwowej skali i gospodarcze jego tezy nazywał absurdami40. 
Był to sąd bardzo krzywdzący Kwiatkowskiego, nieobiektywny i stronniczy. 
Wzrost lub spadek produkcji i handlu, szczególnie krajów słabo rozwiniętych 
gospodarczo, do których należała II Rzeczpospolita, zależny był od międzyna-
rodowej koniunktury. Trudno wiec winić Kwiatkowskiego za spadek produkcji, 
który nastąpił począwszy od ostatniej dekady 1929 r. Bezpośrednio po jego 
odejściu jeszcze się zwiększył. W przeciwieństwie do lat 1935–1939, kiedy był 
wicepremierem, Kwiatkowski na stanowisku ministra przemysłu i handlu nie 
stworzył i nie realizował własnej koncepcji rozwoju gospodarczego; można 
w jego działaniach widzieć kontynuację polityki poprzednich gabinetów. 
W sytuacji, w której zdecydowana większość przemysłu znajdowała się w rę-
kach kapitału prywatnego krajowego i zagranicznego, a z drugiej strony możli-
wości inwestycyjne państwa były ograniczone, faktyczna rola kierownika resor-
tu przemysłu i handlu w dziedzinie wpływania na rozwój przemysłu była ogra-
niczona i sprowadzała się do funkcji pośrednich, realizowanych głównie po-
przez politykę podatkową. Bardzo konstruktywnie i aktywnie działał Kwiat-
kowski na polu handlu zagranicznego, jednak i tu ze względów politycznych 
rezultaty tych działań często były ograniczone. Szczególną uwagę przykładał do 
rokowań gospodarczych z Niemcami, Związkiem Radzieckim i Czechosłowa-
cją. Bezsprzecznie największym sukcesem Kwiatkowskiego jako ministra była 
niezwykle sprawna i odważna realizacja programu morskiego. Józef Piłsudski 
na jednym z posiedzeń rady ministrów swoją bardzo pozytywną ocenę w tym 
zakresie wyraził w charakterystyczny dla siebie sposób mówiąc: Patrzcie, to 
trzeba być takim wariatem jak Kwiatkowski, żeby móc stworzyć w tak krótkim 
czasie Gdynię41. 

                                                           
40 W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski, t. 2, Londyn 1967, s. 776. 
41 I. Mościcki, Autobiografia, „Niepodległość”, 1981, t. 14, s. 81. 
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Przyczyny odejścia Kwiatkowskiego z ulicy Elektoralnej przedstawiane są 
i oceniane bardzo różnie. 

Prezydent Mogielnicki w swoich wspomnieniach napisał: nadużywając 
nadmiernie swojej siły, zapadał coraz bardziej na zdrowiu, zmuszony byłem 
z żalem przyjąć jego rezygnację, bo nie mogłem pozwolić na zupełne zniszczenie 
zdrowia tak utalentowanego i pracowitego męża stanu42. 

Pobóg-Malinowski przedstawił tę kwestię zupełnie inaczej, stwierdzając: 
w przededniu Brześcia wybuchnął Piłsudski gniewem na Kwiatkowskiego, za jego 
za daleko idące flirty z opozycją. Stało się to jednym z głównych powodów do 
usunięcia Kwiatkowskiego z rządu43. 

Janusz Rakowski za głównego inicjatora tego odejścia również uważał Pił-
sudskiego, pisząc: myślę, że były po temu dwa powody: po pierwsze Piłsudski 
chciał mieć gabinet silnej ręki i Kwiatkowskiego nie uważał za odpowiedniego do 
politycznej rozgrywki z Sejmem; po drugie, Kwiatkowskiemu musiały być znane 
zamiary Piłsudskiego aresztowania opozycyjnych polityków […] czego nie po-
chwalał44. Marian Marek Drozdowski odejście Kwiatkowskiego traktuje jako 
wypływające prawdopodobnie z jego woli ustąpienia, czym manifestował za-
strzeżenia wobec metod walki z opozycją45. 

Moim zdaniem ustąpienie Kwiatkowskiego było wymuszone presją Józefa 
Piłsudskiego i tzw. grupy pułkowników niezadowolonych z liberalnych poglą-
dów ministra przemysłu i handlu oraz w pewnym stopniu pogorszeniem się 
sytuacji gospodarczej kraju, co pogłębiło niechęć Komendanta do niego. 
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Summary 

 

Activity of Eugeniusz Kwiatkowski 

as minister of industry and trade in the years 1926–1939 

 
 Eugeniusz Kwiatkowski held the position of minister of industry and trade from 
8 June  1926 to 2 August 1930. The greatest success of Kwiatkowski as the minister of 
trade was the unusually efficient and courageous implementation of the maritime 
economy development program with particular emphasis on the construction of the 
Gdynia port. 
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Meandry polityki historycznej  

w jednostkach samorządu terytorialnego III RP 
  
 

Wstęp 

 
O polityce historycznej w 2014 r. pisał Wojciech Materski: Mniej czy bar-

dziej zmanipulowany sposób przedstawiania roli własnego państwa (narodu) 
w kluczowych momentach dziejów, jak też korzystnej dla celów bieżących inter-
pretacji – czy raczej reinterpretacji – własnej historii państwowej (narodowej) 
pozostaje jednym z narzędzi polityki. Kształtuje pożądane przez władze typy 
identyfikacji, postawy społeczne, wzmacnia czy też narzuca określone poglądy, 
doktryny polityczne, interpretacje, a nawet światopogląd1. W 2017 r. w książce 
Od cara do „cara” sformułował z kolei następujący pogląd: Państwo, posługując 
się polityką historyczną, przesądza spory wokół historii, ma monopol na ustala-
nie prawdy. Panowanie państwa nad przeszłością poprzez odpowiednią regla-
mentację wiedzy na jej temat, odpowiednie komentarze wiedzy tej towarzyszące, 
to zarazem forma politycznej kontroli – tym skuteczniejsza, im słabiej jest rozwi-
nięte w danym państwie społeczeństwo obywatelskie. Spreparowana z pomocą 
usłużnych historyków wiedza o przeszłości ułatwia państwu przekonywujące 
wyjaśnienie obywatelom aktualnych problemów i oswajanie ich z przyszłymi 
ewentualnościami2.  

W literaturze przedmiotu jednocześnie pojawiają się stwierdzenia, że polity-
ka historyczna wyznacza horyzont działań państwa, dzięki którym zrealizowana 

                                                           
∗ Dr Marcin Wałdoch, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 
  e-mail: waldoch@ukw.edu.pl  
 

1 W. Materski, Polityka historyczna Federacji Rosyjskiej po 2000 r., „Dzieje Najnowsze” 2014, 
nr 4, s. 93.  

2 Idem, Od cara do „cara”. Studium rosyjskiej polityki historycznej, Warszawa 2017, s. 8.  
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ma zostać pożądana jego wizja. W tym kontekście należy zatem stwierdzić, że 
jest ona zamanipulowana. Politykę historyczną wspiera systematyczność dzia-
łań instytucji publicznych, władzy politycznej. Uznaje się, że to w systemach 
totalitarnych jest ona prowadzona najefektywniej, sprzęga się ją bowiem z ce-
lami państwa i narodu. Narzędzia polityki historycznej mogą umożliwiać dys-
kryminację całych grup społecznych, państw, a nawet narodów. Najważniejszą 
jej funkcją zdaje się od dawna pozostawać kreowanie w obywatelach posłuchu 
i zgody na realizację zamysłów władz3. Prowadzenie polityki historycznej należy 
postrzegać przez pryzmat pojęcia prezentyzmu, bowiem wiąże się ono z mani-
pulacją wydarzeniami historycznymi i dostosowywaniem ich do poglądów po-
siadających władzę jej kreowania. Niewątpliwie postawy takie rezonują w toż-
samości narodowej oraz lokalnej czy regionalnej4, podobnie zresztą jak „cen-
tralne” wizje polityki historycznej kształtowane (np. w Polsce) głównie przez 
partie polityczne – tzw. partie władzy. W następstwie polityka historyczna uzy-
skuje różne zabarwienia, jest nieco bardziej konserwatywna, liberalna, krytycz-
na lub nawet totalitarna5.  

Odwrót Polaków od zainteresowania kwestiami historii był szczególnie od-
czuwalny po fali zmian wynikających z tzw. Planu Balcerowicza. Program ten 
realizowany był od 1.01.1990 r. przez 111 dni i polegał na szokowej transforma-
cji od centralnego planowania do gospodarki wolnorynkowej.  Wówczas to 
społeczeństwo – nie tylko w wymiarze lokalnym, ale i ogólnopolskim – było 
pochłonięte walką o byt. Niemniej po 1989 r. nastąpił konsensus elit politycz-
nych co do ustrojowego i ideowego odcięcia się państwa polskiego od przeszło-
ści związanej z PRL6. Choć więc społeczeństwo dokonało swoistego odwrotu od 
historii tuż po zainicjowaniu transformacji systemowej, to jednak zagadnienie 
polityki historycznej było jednym z najczęściej występujących w dyskursie pu-
blicznym III RP7.  
                                                           

3 Ibidem, s. 8–10.  
4 M. Wałdoch, Bariery konsolidacji demokracji lokalnej: prezentyzm i recentywizm, „Świat Idei 

i Polityki” 2016, t. 15, passim.  
5  E. Olszewski, Pamięć społeczna i polityka historyczna w programach polskich partii politycz-

nych, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2013, nr 2, s. 67–72.  
6 Ibidem, s. 74, 77–78. Interesujące mogą być dla badaczy polityki historycznej postawy Polo-

nii i Polaków za granicą. Autor niniejszego artykułu w swej dysertacji doktorskiej wykazał między 
innymi, że „bardzo dumnych” lub „raczej dumnych” z polskiej historii w 2014 r. było 91,66% 
ankietowanych Polaków żyjących w Nowej Zelandii. Zob. M. Wałdoch, Polacy w Nowej Zelandii 
w procesie globalizacji i dywersyfikacji świata, praca doktorska, Wydział Humanistyczny Uniwer-
sytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2016. (Praca napisana  pod kierunkiem 
prof. Andrzeja Chodubskiego).   

7 P. Wawrzyński, R. Shattkowsky, M. A. Muszyński, G. Czarnek, Postawy wobec polskiej poli-
tyki historycznej: wyniki eksperymentu, „Polityka i Społeczeństwo” 2015, nr 4(13), s. 135. 
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Stwierdzić też należy, że oceny polskiej przeszłości, prawdopodobnie jak 
każdego innego państwa, uzależnione są od pozycji ideologicznych podmiotów 
je formułujących. W rezultacie zarówno przynależność partyjna, korzenie ide-
ologiczne czy afiliacje polityczne mają silny wpływ na to, jakie wydarzenia są 
kultywowane w sferze publicznej8. Nie bez znaczenia dla rozpatrywania zagad-
nień polityki historycznej w tej rzeczywistości może być rozumienie racji stanu 
w polskiej tradycji myślenia politycznego.  

Na gruncie polskim scentralizowana polityka historyczna i postawy wobec 
niej na poziomie jednostek samorządu terytorialnego mogą być łączone z od-
czuwaną w przeszłości niechęcią do centralizacji władzy politycznej. Ta swoista 
niechęć w różnych obszarach jest konsekwencją obrony postaw wolnościowych, 
które uważało się za „kwintesencję Rzeczypospolitej”9.  

W ujęciu krytycznym wykorzystywanie narzędzi polityki historycznej (ad-
ministrowania historycznością, historią) prowadzone jest w zgodzie z interesa-
mi i tożsamością grupy posiadającej władzę, która w ten sposób, przy wykorzy-
staniu instrumentarium władzy, w tym aparatu państwowego, dąży do repro-
dukcji swej dominacji10. Dominacja elit władzy może być więc zabezpieczana 
poprzez kreowanie polityki historycznej nie tylko w wymiarze państwowym, ale 
też lokalnym. 

Polityka z założenia jest sztuką osiągania celów, a dla kreatorów polityki hi-
storycznej celem zdaje się być integracja narodu, etni, grup społecznych oraz 
klas wobec zmitologizowanego obrazu przeszłości, który staje się pasmem suk-
cesów i nieprzerwanej chwały. Drugą stroną polityki historycznej będzie dla 
każdego reżimu politycznego zagadnienie tzw. czarnych i białych plam w dzie-
jach swego państwa.  

Celem analizowanego w niniejszym artykule badania jest ukazanie, w wy-
miarze jednostek samorządowych III RP, zjawisk i zdarzeń politycznych zwią-
zanych z polityką historyczną.  

Problemem badawczym było wypełnienie luki poznawczej związanej z nikłą, 
a do tego rozproszoną obecnie, wiedzą na temat zdarzeń i zjawisk życia poli-
tycznego w samorządach III RP związanych z polityką historyczną.  
 

 

 

                                                           
8 Przykładem może być polityka historyczna Chojnic. Zob. M. Wałdoch, O znakach postko-

munizmu w postawach lokalnych aktorów politycznych w Chojnicach, „Studia Polityczne” 2016, 
nr 3(43), s. 190–193.  

9 Zob. A. Rzegocki, Racja stanu a polska tradycja myślenia o polityce, Kraków 2008, s. 105.  
10 Zob. A. Touraine, O socjologii, przeł. M. Warchala, Warszawa 2010, s. 70.  
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Centrum – peryferie 

 

Zastosowano klasyczne ujęcie teoretyczne wskazujące na konflikt, jaki po-
wstaje między centrum a peryferiami Wykorzystano więc teorię centrum – 
peryferii w odniesieniu do pola polityki, szczególnie koncentrując się na zależ-
nościach pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego (dalej: JST) a władzą 
państwową w III RP i wskazując przy tym na postawy elit lokalnych, które po-
sługują się językiem „peryferyjnym”, kontrastowym wobec języka elit państwo-
wych. W odniesieniu do świata polityki zależności między centrum a peryfe-
riami będą rozpatrywane zgodnie z propozycją Steina Rokkana, w której cen-
trum to ośrodek dominujący, a opór działaniom unifikującym i integrującym 
stawiają peryferia. Centra narzucają swoją ideologię, normy, wartości, a nawet 
język, przedstawicielom elit lokalnych. Wymuszają funkcjonowanie instytucji 
odpowiadających swoim standardom. Peryferia z kolei, wskutek zależności 
kapitału kulturowego – tak jak w przypadku Polski na arenie międzynarodowej 
– mogą szukać drogi kompensacji swej pozycji poprzez dowartościowanie kapi-
tału politycznego, czyli np. ideę silnego państwa11, a w kontekście niniejszego 
studium – osiągnięcie pozycji samorządu o jak najwyższym stopniu politycznej 
samodzielności, wręcz autonomii w określonych obszarach, w których kontrola 
centrum jest dość nikła.  

Takim obszarem jest polityka historyczna w III RP. Prowadzona w jednost-
kach samorządu terytorialnego wywiera silny wpływ na kształtowanie tożsamo-
ści narodowej i lokalnej. Podmiot prezentowanych rozważań można też okre-
ślić jako analizę rdzeń – peryferie. Choć jest to teoria przede wszystkim za-
czerpnięta z teorii stosunków międzynarodowych, to stanowi doskonałe narzę-
dzie analityczne i tworzy ramy teoretyczne problemu polityki historycznej 
w polskich samorządach po 1990 r. Wyjaśnia bowiem, jak procesy integracyjne 
scalają centrum i jego instytucje oraz to, jak peryferia podlegają dezintegracji 
w różnych sferach.  

Drugą koncepcją, dzięki której w omawianym aspekcie można interpreto-
wać rzeczywistość, jest teoria dyskursywnej konstrukcji podmiotu. Zakłada ona 
wpływ procesu socjalizacji, habitusu i pola kulturowego na postawę polityczną. 
Odwołać należy się także do teorii legitymizacji władzy, więc do założenia, że 
aby władzę spełniać i wypełniać, należy mieć do tego mandat społeczny, który 
w rozpatrywanym kontekście wiąże się z uznaniem pewnych zdarzeń histo-
rycznych za ważne, a nawet za takie, które przechodzą do narodowego pante-

                                                           
11 T. Zarycki, Interdyscyplinarny model stosunków centro-peryferyjnych. Propozycje teoretycz-

ne, „Studia Regionalne i Lokalne” 2007, nr 1(27), s. 5–26.  
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onu, są elementem publicznego sacrum. Dzięki teorii elit i teorii ich cyrkulacji 
można z kolei odnieść się do kwestii wiązania się elity z dominującym dyskur-
sem publicznym o zdarzeniach historycznych, a następnie – w sprzężeniu 
zwrotnym – „zabezpieczaniu” tego dyskursu jako jednego z symbolicznych 
siłowników systemu władzy. Wiadomo przecież, jak silne będzie przywiązanie 
do polityki historycznej w takim ujęciu; atak na nią – na główną interpretację 
przyjętą w dyskursie to atak na daną elitę i jej rdzeń, czyli tożsamość, która 
spaja ją i daje jej „paliwo ideologiczne”. Dla wskazanych zjawisk nie bez zna-
czenia pozostaje duch czasów, swoista atmosfera intelektualna wiązana z post-
modernizmem, który, choć mało znany w lokalnych społecznościach, przez 
wytwory kultury masowej dociera do najdalszych zakamarków zachodniej cy-
wilizacji, relatywizując znane wcześniej prawdy i implikując jednocześnie pod-
ważanie uznanych dotąd autorytetów.  

 

Hipoteza, pytania badawcze i metoda 

 
Hipotezą prowadzonego badania jest przypuszczenie, że w zakresie polityki 

historycznej występuje duże zróżnicowanie postaw w polskich jednostkach 
samorządu terytorialnego, a jej realizacja jest skutecznym narzędziem władzy 
i polem walki politycznej – konfliktu pomiędzy próbami integracji (dzięki na-
rzędziom polityki historycznej, przez centrum – państwo) i dezintegracji (przez 
jednostki samorządu terytorialnego).  

W doborze tych jednostek przyjęto metodę randomizacji (dobór jednostek 
samorządowych za pomocą wyszukiwarek internetowych, który nazwać można 
doborem losowym), dlatego należy uznać, że jest to badanie częściowe i nie 
będzie być może w pełni odzwierciedlać cech badanego zjawiska. Jako źródła 
wiedzy wykorzystano przede wszystkim nowe media oraz akta prawa miejsco-
wego. Zastosowano także obserwację wskazanych zjawisk od 2007 r.  

W celu rozwiązania powyższej hipotezy postawiono następujące pytania ba-
dawcze: 

1. W jakim stopniu polityka historyczna prowadzona przez władze samo-
rządowe jest zróżnicowana? 

2. Jak elity polityczne w społecznościach lokalnych odnoszą się do wyda-
rzeń historycznych ważnych w dziejach państwa i narodu polskiego? 

3. Jaka jest rola kultury politycznej i jej jakości dla polityki historycznej 
w wymiarze lokalnym?  

W ujęciu metodologicznym wyodrębniono następujące zdarzenia i zjawiska 
historyczne, wobec których w jednostkach samorządu terytorialnego badano 
postawy polityczne i kreowanie polityki historycznej:  
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− włączanie syren 1 sierpnia o godzinie 17:00 dla upamiętnienia godziny 
„W” – wybuchu Powstania Warszawskiego;  

− włączanie syren w dniu rocznicy wybuchu II wojny światowej;  

− organizacja oficjalnych uroczystości w związku z rocznicą wybuchu 
II wojny światowej;  

− organizacja obchodów Dnia Flagi RP oraz Dnia Polonii i Polaków za 
Granicą;  

− przejawy dekomunizacji życia publicznego – wdrażanie zapisów tzw. 
ustawy dekomunizacyjnej;  

− ocena okresu reżimu komunistycznego w Polsce (1944–1989);  

− odniesienia do przełomu w 1989 r.;  

− działalność Żołnierzy Wyklętych (Żołnierzy Niezłomnych). 
Interesującym punktem odniesień jest też wiedza o świadomości historycz-

nej Polaków. Jak bowiem wynika z badań TNS Polska przeprowadzonych 
w 2014 r., około 1/3 Polaków (35%) wykazuje zainteresowanie historią12. Jest to 
więc dziedzina życia ciesząca się najwyższym zainteresowaniem – wyprzedza 
muzykę disco polo, jak i kino hollywoodzkie. Czy jednak te deklaracje idą 
w parze z wiedzą? Spośród zagadnień historycznych Polaków najbardziej inte-
resują przebiegi bitew i wojen oraz militaria, a także epoki historyczne. Przy-
kładowo, datę wybuchu Powstania Warszawskiego znało 58% badanych przez 
TNS, datę wybuchu II wojny światowej podało prawidłowo 90% respondentów, 
a obrad Okrągłego Stołu 46%. Natomiast datę wstąpienia Polski do NATO zna-
ło zaledwie 27% pytanych. Interesująco na tym tle prezentują się wyniki badań 
nad postawami wobec udziału państwa w kreowaniu polityki historycznej, 
w których dostrzeżono dodatnią korelację pomiędzy stopniem zainteresowania 
historią a zgodą na udział państwa w kreowaniu polityki historycznej. Co wię-
cej, badani wskazywali na pierwszeństwo instytucji państwa przed społeczeń-
stwem obywatelskim w kreowaniu polityki historycznej13. Należy poddać re-
fleksji pytania, czy to zjawisko ma charakter pozytywny, czy negatywny oraz 
jakie skutki dla społeczeństwa może nieść promowanie instytucji państwa jako 
szczególnie uprawnionych do prowadzenia polityki historycznej przed organi-
zacjami pozarządowymi? 

Masowość udziału w niektórych uroczystościach o charakterze historycz-
nym, memoratywnym jest ponadto w dużej mierze związana z ideą naśladow-
nictwa i powszechnego odbioru tego co wypada i nie wypada – co jest trendy, 

                                                           
12 TNS Polska, Polacy wobec historii – zainteresowanie a wiedza, http://docplayer.pl/24834714 

-Polacy-wobec-historii-zainteresowanie-a-wiedza.html (dostęp: 12.12.2017). 
13 P. Wawrzyński, R. Shattkowsky, M. A. Muszyński, G. Czarnek, op. cit., s. 138, 143.  
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a co jest passé. W niektórych też praktykach występuje zwyczajny przymus, np. 
w wypadku gromadzenia dzieci szkolnych na uroczystościach związanych 
z wybuchem II wojny światowej. Czy dobrowolny udział w tego typu uroczy-
stościach nie byłby odpowiednim miernikiem sukcesów edukacyjnych?  

 

Podstawy prawne działań jednostek samorządu terytorialnego  

w ramach polityki historycznej 

 
Idee rewolucji francuskiej stały się zarzewiem rozwoju samorządu teryto-

rialnego w Polsce. Pierwszym aktem prawa odnoszącym się do samorządu była 
uchwała sejmowa, tzw. ordynacja miejska z 18.04.1791 r. Została włączona do 
konstytucji z 3.05.1791 r. jako „prawo samorządowe”. To dzięki uchwaleniu 
praw miejskich mieszczanie uzyskali prawa publiczne14. W trakcie zaborów nie 
było mowy o samorządności na terenach polskich, a po odzyskaniu niepodle-
głości państwo borykało się ze spuścizną po zaborcach. Konstytucja marcowa 
z 1921 r. gwarantowała samorządom samodzielność decydowania i działania. 
Od 1935 r. trwała centralizacja władzy i postępowało zyskiwanie przez państwo 
kolejnych elementów kontroli nad działalnością samorządów w Polsce. Nastą-
piło to między innymi w wyniku zapisów o braku decentralizacji państwa 
w konstytucji kwietniowej z 1935 r. (w konstytucji marcowej z 1921 r. takich 
zapisów nie było). Po II wojnie światowej do 1950 r. przyjęto zapisy o adaptacji 
rozwiązań ustrojowych samorządów według konstytucji marcowej, ale był to 
tylko formalizm nieznajdujący odzwierciedlenia w praktyce życia. Prawne pod-
stawy samorządu obejmował Manifest PKWN z 22.07.1944 r. Samorząd teryto-
rialny stał się trzecim członem władzy. Po 1950 r. jego system został całkowicie 
zniesiony. Pozorna reaktywacja miała miejsce na podstawie ustawy 
z 20.07.1983 r.; samorząd ten jednak nie miał mienia, osobowości prawnej ani 
własnych kompetencji.  

Faktyczna reaktywacja samorządu nastąpiła dopiero na podstawie Usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym oraz Ustawy z dnia 
27 września 1990 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

 W Polsce funkcjonuje trójszczeblowy podział terytorialny państwa. Spo-
łeczności lokalne mają pełną swobodę działania w każdej sprawie, która leży 
w ich kompetencji lub nie leży w kompetencji innych organów władzy. Co 
istotne, samorząd wykonuje część administracji publicznej niezastrzeżonej 
ustawowo jako kompetencje administracji rządowej. 

                                                           
14 Kuźnica Kołłątajowska. Wybór źródeł, red. S. Sierpowski, Wrocław 2010, s. VIII.  
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W zakresie gminy, zgodnie z artykułem 7. Ustawy z 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym15, realizuje on zadania własne w zakresie: edukacji publicznej, 
kultury, kultury fizycznej i turystyki. Natomiast w 1998 r. ustawodawca określił 
dla powiatów między innymi zadania w sferze edukacji publicznej i kultury. 
Samorząd województwa zaś określa strategię rozwoju województwa realizowa-
ną w ramach programów wojewódzkich, uwzględniając np. pielęgnowanie pol-
skości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej 
i kulturowej mieszkańców. W zakresie zadań samorządu województwa leży 
m.in. wspieranie rozwoju kultury oraz ochrona i racjonalne wykorzystywanie 
dziedzictwa narodowego.  

Po 1990 r. doszło do systematycznej decentralizacji i dewolucji władzy 
w Polsce. Pamiętać należy, że w Polsce jednostki samorządu terytorialnego nie 
są sobie hierarchicznie podporządkowane, dlatego duża autonomia działalności 
samorządów może służyć kreowaniu samodzielnych postaw, stanowisk, nawet 
różniących się od przyjętego na szczeblu państwowym kanonu.  

Pochylając się nad praktyką życia samorządowego – politycznego w Polsce, 
wskazać należy, że w zasadzie na poziomie samorządów inicjatywa leży w za-
kresie tzw. polityki historycznej, którą na użytek niniejszego artykułu określa 
się jako zespół postaw i zachowań prezentowanych przez aktorów politycznych 
i opinię publiczną w ocenie przeszłości i próbie kształtowania w odniesieniu do 
tej przeszłości zdarzeń i zjawisk życia politycznego w teraźniejszości. Śledząc 
proces decyzyjny, należy stwierdzić, że inicjatywa ta leży po stronie ogólnych 
zebrań mieszkańców – jednostek pomocniczych samorządów terytorialnych 
(osiedla, sołectwa), rady gminy (miasta) i wójta (burmistrza, prezydenta), znaj-
duje się w rękach starostów oraz zarządów powiatów i rad powiatów, a dalej – 
sejmików wojewódzkich i marszałków województwa.  

Duża autonomia polskich samorządów umożliwia im nawet lekceważenie 
uchwał sejmowych odnoszących się do ocen przeszłości, co tylko może pogłę-
biać proces dezintegracji państwa w optyce polityki historycznej.  

Z historycznego punktu widzenia zwrócić należy uwagę, że władza pań-
stwowa zawsze musiała konfrontować się ze wspólnotami lokalnymi i odwrot-
nie16. Przykładem może być problem, jaki napotykali komuniści po 1944 r., 
budując nowy system władzy w Polsce, z czym wiązała się między innymi kwe-
stia likwidacji polskiego ziemiaństwa i arystokracji, czemu w środowiskach 

                                                           
15 Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, DzU 1990, nr 16, poz. 95.  
16 F. Fukuyama, Historia ładu politycznego. Od czasów przedludzkich do rewolucji francuskiej, 

przeł. N. Radomski, Poznań 2012, passim.  
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lokalnych stawiano opór17, który trwał nawet do czasów „polskich miesięcy” 
i ostatecznego upadku reżimu komunistycznego w Polsce.  

Według obecnego stanu prawnego w zasadzie nie istnieją żadne bariery dla 
samorządów terytorialnych w swobodnym kreowaniu polityki historycznej, 
która może nie być zbieżna z polityką elit politycznych i władzy państwowej. 
Swoistą i tylko wycinkową ingerencją w ten stan rzeczy jest tzw. ustawa deko-
munizacyjna18.  
 

Konflikt centrum – peryferie i walka ideologiczna. Przykłady 

 
W 2017 r. w Oławie dla upamiętnienia godziny „W” włączono syreny i za-

apelowano o minutę ciszy19, ale nastąpiło to po wystosowaniu przez wojewodę 
dolnośląskiego pisma do tamtejszych samorządów. Podobnie zresztą tego roku 
w wielu innych samorządach – syreny zawyły. W tej mierze dochodzi też do 
głosu zwykła proza życia, bowiem mieszkańcy w tego typu gestach doszukują 
się czasami czynników politycznych. Przykładem może być Toruń, gdzie 
w 2015 r. syren nie włączono, co wzburzyło część mieszkańców20. Natomiast 
w Warszawie w 2015 r. nie włączono aż 133 syren spośród około 350, które 
winny były zostać uaktywnione21. 

Włączenie syren dla upamiętnienia godziny „W” następuje od kilku lat na 
wyraźną prośbę bądź zarządzenie wojewodów, ale wcześniej nie było po-
wszechnym zwyczajem w Polsce. Istnieje więc w tej dziedzinie proces, który 
można nazwać centralizacją praktyk o pamięci historycznej. Ma on z pewnością 
narzucać postawy polityczne wobec historii elitom lokalnym nie zawsze pozy-
tywnie nastawionym do choćby tak symbolicznej daty dla narodu polskiego jak 
1 sierpnia. Niekiedy brak głosu syren o godzinie 17:00 tego dnia jest silnie ata-

                                                           
17 M. Wałdoch, Polityka faktów dokonanych: Chojnice od 15 lutego do 9 maja 1945 roku we 

władzy Armii Czerwonej i Polskiej Partii Robotniczej, „Zeszyty Chojnickie” 2016, nr 32.  
18 Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju tota-

litarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gmin, budowli, obiektów 
i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki, DzU 2017, poz. 1389.  

19 (WOKL), Gazety zawyją o godzinie „W”, 31.07.2017, http://gazeta–
olawa.pl/informacje/65569-syreny-zawyja-o-godzinie/ (dostęp: 22.12.2017). 

20 mf, Toruń. Dlaczego w mieście o godzinie 17 nie zawyły syreny?, 1.08.2016, 
http://www.nowosci.com.pl/wiadomosci/a/torun-dlaczego-w-miescie-o-godzinie-17-nie-zawyly-
syreny,10804822/ (dostęp: 29.11.2017). 

21 Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Wiemy dlaczego syren nie było słychać w ca-
łym mieście, 4.08.2015, https://wiadomosci.wp.pl/rocznica-wybuchu-powstania-warszawskiego-
wiemy-dlaczego-syren-nie-bylo-slychac-w-calym-miescie-6027725561664129a (dostęp: 
14.12.2017). 
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kowany przez społeczności lokalne i uważany za akt niegodny, a winę za taki 
stan rzeczy zrzuca się na lokalne elity i wskazuje wówczas ich pochodzenie ide-
ologiczne, jak to miało miejsce w 2016 r. w Jarocinie22.  

Na drugim biegunie takich postaw jest prezydent Stalowej Woli Andrzej 
Szlęzak, który uznał, że Powstanie Warszawskie było największą porażką naro-
du polskiego, a tożsamość narodową winno się budować na sukcesach, a nie 
klęskach. Znana posłanka prof. Krystyna Pawłowicz tytułem komentarza zapy-
tała go publicznie na Facebooku, czy Stalowa Wola jest miastem polskim. Pre-
zydent ten, który jest blisko związany ze środowiskiem Kongresu Nowej Prawi-
cy, tworząc mit na temat Powstania, utrwala obraz Polaków jako narodu irra-
cjonalnego23.  

Interesujący jest też przykład z Siedlec, gdzie ujawnił się wielki rozdźwięk 
między rzeczywistymi postawami obywateli a potrzebą godnego odbioru waż-
nych wydarzeń i ich gloryfikacji. W 2017 r., kiedy włączono tam syreny i jedno-
cześnie w tej samej chwili zapaliły się zielone światła ruchu drogowego dla sa-
mochodów a pojazdy ruszyły, jedna z kobiet za kierownicą postanowiła na tę 
minutę zatrzymać auto. W reakcji na to zachowanie pozostali zniecierpliwieni 
kierowcy uruchomili klaksony samochodów – każda zyskana w ruchu ulicznym 
minuta zdawała się dla nich być cenniejsza niż pamięć o Powstaniu Warszaw-
skim24.  

Obchody odzyskania niepodległości organizowane są przez władze miejskie 
i gminne w całej Polsce. Konwencja jest stała, a elity lokalne 11 listopada raczej 
powszechnie w święcie biorą udział. Taką postawę narzuca zapewne konstytu-
cja i rozumienie tego święta jako nienaruszalnego rdzenia tożsamości współcze-
snych Polaków. Wskazać należy nową formułę obchodów, która na zasadzie 
antysystemowej narodziła się w wyrazie protestu wobec władzy Platformy 
Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jest to marsz niepodległości, 
który nie zaszczepił się jeszcze na prowincji, a w Warszawie od 2015 r. wytracił 
swój impet przez brak „wroga u władzy”. W centrach regionów i stolicach wo-
jewództw przeprowadzono takie marsze już kilkakrotnie. Przykładami mogą 
być zarówno Gdańsk, jak i Bydgoszcz, w których organizują je środowiska 

                                                           
22 B. Nawrocki, Jarocin nie uczcił godziny „W”. Syren nie było. „Dno. Wstyd”. Starosta: awaria, 

2.08.2016, http://www.jarocinska.pl/artykuly/jaroci-nie-uczcil-godziny-w-syren-nie-bylo-dno-
ws,58576.htm (dostęp: 22.12.2017). 

23 J. Noch, W Stalowej Woli nie zawyły syreny ku czci ofiar Powstania Warszawskiego. Krysty-
na Pawłowicz: Czy to polskie miasto?, 1.08.2014, http://natemat.pl/112121,w-stalowej-woli-nie-
zawyly-syreny-ku-czci-ofiar-powstania-warszawskiego-krystyna-pawlowicz-czy-to-jeszcze-
polskie-miasto (dostęp: 22.12.2017). 

24 Eurypides, Siedlce się nie zatrzymały, 2.08.2017, http://tygodniksiedlecki.com/t40968–
siedlce.sie.nie.zatrzymaly.htm (dostęp: 22.12.2017). 
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skrajnie prawicowe, związane z Obozem Narodowo-Radykalnym czy Młodzie-
żą Wszechpolską; uroczystości te stoją w kontrze do obchodów lokalnych esta-
blishmentów o proweniencji lewicowej lub liberalnej.  

Organizacją obchodów Dnia Flagi RP oraz Dnia Polonii i Polaków za Grani-
cą w większości ośrodków w Polsce zajmują się środowiska prawicowe. Flagi są 
rozdawane, także rozkładane (o znacznej wielkości) w centrach miast czy two-
rzone przez ubranych na biało i czerwono mieszkańców dla manifestowania 
masowego poparcia idei suwerenności RP. Działania te jednak nie są inicjaty-
wami tylko oddolnymi, a wokół nich odbywa się też walka wewnątrzorganiza-
cyjna lub wewnątrzpartyjna, bowiem publiczna identyfikacja z tym świętem 
daje poważną legitymację do uczestnictwa w życiu publicznym. Flaga RP deno-
tuje bowiem niewątpliwie całość dziejów polskich i jest symbolem narodowym 
prawnie chronionym. 2.05.2009 r. w Bytomiu flagę niosło ponad 500 osób25. Co 
dzieje się później z takimi flagami o znacznych rozmiarach, trudno stwierdzić – 
jest to na pewno widowiskowe, skupia uwagę opinii publicznej, co jest skutecz-
ne w erze kultury obrazkowej.  

Zmiany nazw ulic wywoływały w Polsce dychotomiczne reakcje lokalnych 
społeczności. Pierwszy przykład pochodzi z dwóch miast w gminie miejsko-
wiejskiej Czersk. W samym Czersku mieszkańcy zgadzali się na zmianę nazwy 
ulicy 21 lutego – upamiętniającej wejście do miasta Armii Czerwonej – na na-
zwę niewzbudzającą żadnych emocji, czyli Młyńska. Natomiast w Rytlu miesz-
kańcy wyrazili swój sprzeciw wobec zmiany nazwy 22 lutego, nadanej na cześć 
walki Armii Czerwonej w 1945 r. w tej miejscowości, który zresztą burmistrz 
gminy Jolanta Fierek uszanowała26.  

W grudniu 2017 r. w Chojnicach Rada Miejska wraz z burmistrzem miasta 
zdecydowała, aby odwołać się od decyzji wojewody o zmianie nazwy ulicy Sta-
nisława Rolbieckiego (m.in. aktywny członek PZPR i burmistrz miasta w okre-
sie reżimu komunistycznego) na Witolda Pileckiego. Radni i burmistrz podkre-
ślali, że S. Rolbieckiego znały i pamiętają starsze pokolenia chojniczan, a jako 
włodarz przyczynił się on do industrializacji miasta od lat 70. XX w.27 Dla tutej-

                                                           
25 2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, 28.04.2017, http://www.powiat.limanowa.pl 

/pl/1631/24358/2-maja-dzien-flagi-rzeczypospolitej-polskiej.html (dostęp: 6.12.2017). 
26 A. Klaman, Rytlanie nie zgadzają się na zmianę nazwy. Czerszczanie zmienią?, 9.06.2017, 

http://www.pomorska.pl/wiadomosci/chojnice/a/rytlanie-nie-zgadzaja-sie-na-zmiane-nazwy-
czerszczanie-zmienia,12161808/ (dostęp: 18.12.2017). 

27 M. Szymecka, Pilecki zamiast Rolbieckiego. Będzie skarga na decyzję wojewody, 26.12.2017, 
http://chojnice24.pl/artykul/26229/pilecki-zamiast-rolbieckiego-bedzie-skarga-na-decyzje-
wojewody/ (dostęp: 28.12.2017). 
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szych środowisk prawicowych był to akt hańby dobitnie wskazujący na korze-
nie ideologiczne władz miasta28.  

W innej miejscowości – Myślachowicach mieszkańcy również wystąpili 
przeciwko zmianom nazw niektórych ulic, w tym Partyzantów, wobec której 
uwagi krytyczne przedstawił IPN. Jeden z mieszkańców, komentując zmiany 
nazw ulic w tej miejscowości, w kwietniu 2017 r. stwierdził: […] Dziwię się, że 
ktoś nam narzuca teraz swoje zdanie. Niech Kaczyński rządzi w Warszawie, nie 
u nas […] ta ulica upamiętnia tych, którzy zginęli za wolność ojczyzny, a nie 
komunistów29.  

Bardzo silny spór narósł także pomiędzy mieszkańcami a wojewodą pomor-
skim o nazwę ulicy Dąbrowszczaków30. W kontekście postawy części mieszkań-
ców ulicy starły się środowiska polskiej prawicy i lewicy. Wojewoda pomorski, 
członek Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Drelich występował za zmianą nazwy, 
zgodnie z tzw. ustawą dekomunizacyjną. Stanowisko lokalnych mieszkańców 
wspierane było przez ideologicznie przeciwną stronę reprezentowaną przez 
lewicę, ale i środowiska tzw. gdańskich liberałów z prezydentem Gdańska 
Pawłem Adamowiczem. W jednym z komentarzy tutejszy radny należący do 
PO powiedział: Po raz kolejny Dariusz Drelich okazał się wiernym sługą własnej 
partii […]31. Choć więc litera prawa w aspekcie nazwy ulicy, a szczególnie uza-
sadnienie jej nadania, przemawiały za zmianą jej nazwy, to wnioskować należy, 
że prezydent Gdańska opowiedział się po stronie mieszkańców z dwóch powo-
dów: po pierwsze, aby dokonać politycznej mobilizacji przeciwko rządom PiS; 
a po drugie, w celu legitymizacji swej władzy w przestrzeni lokalnej, jako że był 
przeciwny „autorytarnym” decyzjom władzy państwowej (centralnej).  

                                                           
28 Wstyd, hańba, żenada! Radni Chojnic nie chcą ulicy rotmistrza Witolda Pileckiego, 

19.12.2017, https://wpolityce.pl/polityka/372619-wstyd-hanba-zenada-radni-chojnic-nie-chca-
ulicy-rotmistrza-witolda-pileckiego-wideo (dostęp: 28.12.2017). 

29 A. Jarguz, Mieszkańcy nie zgadzają się na zmianę nazw ulic, 4.04.2017, http://przelom.pl/ 
20097-mieszkancy-nie-zgadzaja-sie-na-zmiane-nazw-ulic.html (dostęp: 28.12.2017).  

30 M. Sandecki, Mieszkańcy ulicy Dąbrowszczaków nie chcą zmiany nazwy ulicy. Spór histo-
ryczny trafi do sądu?, 8.02.2017, http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,21348131, 
mieszkancy-ulicy-dabrowszczakow-nie-chca-zmiany-nazwy-ulicy.html (dostęp: 29.12.2017).  

31 R. Daszczyński, IPN: „Trzeba zdekomunizować kilka ulic”. Prezydent Adamowicz: „Nie zro-
bię tego”, 31.08.2017, http://www.gdansk.pl/wiadomosci/IPN-Trzeba-zdekomunizowac-kilka-
ulic-Prezydent-Adamowicz-Nie-zrobie-tego-7-NAZW-SPRAWDZ-KTORE,a,86926 (dostęp: 
30.12.2017); E. Andruszkiewicz, E. Oleksy, Ustawa dekomunizacyjna w Gdańsku. Wojewoda 
pomorski Dariusz Drelich zmienił nazwy siedmiu gdańskich ulic, 13.12.2017, 
http://www.dziennikbaltycki.pl/wiadomosci/gdansk/a/ustawa-dekomunizacyjna-w-gdansku-
wojewoda-pomorski-dariusz-drelich-zmienil-nazwy-siedmiu-gdanskich-ulic,12764578/ (dostęp: 
30.12.2017).  
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Negatywne nastawienie wobec decyzji władzy państwowej było tak silne, że 
w styczniu 2018 r. wywołało protesty i demonstracje społeczne w Gdańsku32. 
Można stwierdzić, że przeciwko dekomunizacji protestowały w swoistym soju-
szu wobec polityki historycznej tej władzy politycy i zwolennicy zarówno lewicy 
postkomunistycznej, lewicy tzw. postępowej, jak i liberałowie w całej Polsce. 
Tego typu sytuacja zaistniała w Lublinie, gdzie przeciwko dekomunizacji wy-
stąpili politycy Sojuszu Lewicy Demokratycznej33. Według „Gazety Wyborczej” 
98% mieszkańców Ursynowa w listopadzie 2017 r. opowiedziało się na war-
szawskim Bemowie przeciw dekomunizacji przestrzeni publicznej34. W tym 
kontekście swoistym wymiarem konfliktu politycznego o politykę historyczną 
na linii samorządy – władza centralna były protesty przeciwko działaniu woje-
wodów będących przedstawicielami władzy rządowej, jak to miało miejsce mię-
dzy innymi w Warszawie35.  

Faktem jest różnoraka ocena okresu reżimu komunistycznego w polskich 
przestrzeniach lokalnych. Przykład kontrastowych postaw dają mieszkańcy 
i władze z Olkusza oraz Bydgoszczy. W Olkuszu, który jest niewielkim śląskim 
miastem, w 2011 r. powstała inicjatywa budowy pomnika ofiar komunizmu, 
która została zrealizowana w 2015 r. przy wsparciu lokalnej elity politycznej, 
w tym burmistrza36. Odmienne zaś podejście miało miejsce w Bydgoszczy, gdzie 
komitet społeczny składający się w dużej mierze albo z członków, albo stronni-
ków partii rządzącej (PiS) już w 2016 r. zamierzał doprowadzić do budowy 
pomnika poświęconego pamięci Żołnierzy Wyklętych37, ale spotkało się to 
z poważnym sprzeciwem Rady Miejskiej. 18 radnych nie zgodziło się na budo-

                                                           
32 bas, „Nie dla ulicy Kaczyńskiego”. Demonstracja w Gdańsku przeciwko decyzji wojewody, 

22.01.2018, http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-01-22/nie-dla-ulicy-kaczynskiego-
demonstracja-w-gdansku-przeciwko-decyzji-wojewody/ (dostęp: 7.03.2018).  

33 Przeciwko dekomunizacji. Nie zgadzają się na zmiany nazw, 22.01.2018, 
https://lublin.tvp.pl/35708499/przeciwko-dekomunizacji-nie-zgadzaja-sie-na-zmiany-nazw 
(dostęp: 7.03.2018).  

34 http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/51,54420,22710434.html (dostęp: 7.03.2018). 
35 R. Biskupski, Warszawa: Bunt przeciwko wojewodzie w sprawie zmian nazw ulic, 

20.11.2017, http://www.rp.pl/Warszawa/311199949-Warszawa-Bunt-przeciwko-wojewodzie-w-
sprawie-zmian-nazw-ulic.html (dostęp: 7.03.2018).  

36 pap, Olkusz buduje Pomnik Ofiar Komunizmu, 12.03.2011, https://www.wprost.pl/zycie/ 
235365/Olkusz-buduje-Pomnik-Ofiar-Komunizmu.html (dostęp: 17.12.2017); K. Ponikowska, 
Olkusz. Postawili pomnik ku czci ofiar komunizmu, 9.12.2015, 
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/9166378,olkusz-postawili-pomnik-ku-czci-ofiar-
komunizmu,id,t.html (dostęp: 17.12.2017).  

37 H. Sowińska, W Bydgoszczy postawią pomnik „Żołnierzom Wyklętym”, 14.11.2016, 
http://www.pomorska.pl/wiadomosci/bydgoszcz/a/w-bydgoszczy-postawia-pomnik-zolnierzom-
wykletym,11454779/ (dostęp: 17.12.2017).  
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wę pomnika w Bydgoszczy, a tylko 11 poparło tę inicjatywę. Pomysł zaaprobo-
wali przede wszystkim radni PiS, a sprzeciwił się bydgoski establishment poli-
tyczny związany z PO i szeroko pojętą lewicą38.  

Działania podobnego komitetu społecznego budowy pomnika Żołnierzy 
Wyklętych zostały przyjęte z życzliwością przez różne ugrupowania polityczne 
w Gdańsku, gdzie w 2016 r. jej dokumentację przekazano przewodniczącemu 
Rady Miasta39. W tym samym roku podjęła ona uchwałę o jego budowie40. Po-
dobnie upamiętnianie Żołnierzy Wyklętych spotkało się z przychylnością władz 
Wrocławia41. Można dostrzec zależność, że prawdopodobnie im większy ośro-
dek miejski, tym łatwiej jest tam realizować politykę historyczną państwa.  

Niejednoznaczna ocena wyborów czerwcowych 1989 r., które były pierw-
szymi częściowo wolnymi wyborami w Polsce po II wojnie światowej, ma swe 
odzwierciedlenie w reakcjach na kolejne ich rocznice. Geneza różnic w postrze-
ganiu wagi i istoty przełomu politycznego 1989 r. leży w rozbieżnościach ide-
ologicznych polski partii politycznych i rozmaitych środowisk opiniotwór-
czych. Prezydent RP powołał nawet Archiwa Przełomu, instytucję, która ma 
wspomagać dokumentowanie działań dotyczących wyborów czerwcowych 
1989 r. w Polsce42. W 25. rocznicę tego przełomu politycznego inicjowane były 
w środowisku lokalnym uroczystości i akcje memoratywne (przez władze sa-
morządowe), np. w Olsztynie43, Starachowicach44 i zapewne w wielu innych 
polskich miejscowościach. Oczywiste jest, że wywodzący się z kręgów byłego 
premiera Jana Olszewskiego (rząd obalony w 1992 r.) rocznicę wyborów czerw-

                                                           
38 K. Rymaszewska, Pomnika „Żołnierzy Wyklętych” w Bydgoszczy nie będzie, 4.10.2017, 

https://bydgoszcz.tvp.pl/34258940/pomnika-zolnierzy-wykletych-w-bydgoszczy-nie-bedzie 
(dostęp: 17.12.2017).  

39 Uroczystości wręczenia dokumentów budowy Pomnika Żołnierzy Wyklętych w Gdańsku, 
19.05.2016, https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/34495,Uroczystosc-wreczenia-
dokumentow-budowy-Pomnika-Zolnierzy-Wykletych-w-Gdansku-19.html (dostęp: 17.12.2017).  

40 Uchwała nr XXIX/784/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 września 2016 r. w sprawie 
wzniesienia Pomnika Żołnierzy Wyklętych, http://bip.gdansk.pl/subpages/akty_prawne/pliki/2016 
/URM_2016_7_784.pdf (dostęp: 17.12.2017).  

41 T. Pajączek, Pomnik Żołnierzy Wyklętych stanie we Wrocławiu. Będzie konkurs na projekt, 
1.03.2017, https://wroclaw.onet.pl/pomnik-zolnierzy-wykletych-stanie-we-wroclawiu-bedzie-
konkurs-na-projekt/0lyghh3 (dostęp: 17.12.2017). 

42 http://www.archiwaprzelomu.pl/ (dostęp: 18.12.2017). 
43 wb, Olsztyńscy radni uczcili 25. rocznicę czerwcowych wyborów, 4.06.2014, 

https://www.olsztyn24.com/news/23344-olsztyscy-radni-uczcili-25-rocznic-czerwcowych-
wyborw.html (dostęp: 24.12.2017).  

44 (An), Uczcili ćwierćwiecze wolności. Wybory, które zmieniły oblicze Polski, [b.d.], 
https://www.starachowicka.pl/artykul/11418-uczcili-cwiercwiecze-wolnosci.html  
(dostęp: 24.12.2017). 
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cowych próbują dewaluować, stawiając znak zapytania przy określającym je 
przymiotniku „wolne”. Widoczne są więc wyraźne różnice w ocenie tego wyda-
rzenia w centrum, co powodować może coraz silniejsze zróżnicowanie postaw 
peryferii45. W aspekcie pamięci o wyborach czerwcowych należy wskazać, że 
w centrum toczy się walka polityczna o interpretację tego przełomu polityczne-
go. 

 

Zakończenie 

 
W niniejszym artykule potwierdzono hipotezę, że w zakresie polityki histo-

rycznej w polskich jednostkach samorządu terytorialnego występuje duże zróż-
nicowanie postaw, a jej realizacja jest skutecznym narzędziem władzy i polem 
walki politycznej – konfliktu pomiędzy próbami integracji dzięki narzędziom 
polityki historycznej dokonywanymi przez centrum (państwo) i dezintegracji 
podejmowanymi przez te jednostki.  
 
Tabela 1. Wymiary polityki historycznej 
 

Polityka historyczna 

Okoliczności warunkujące 
Procesy polityczne związane 

z polityką historyczną 

ideologie 

walka polityczna o kształt polityki 
historycznej na poziomie centrum 

i jej implementację na poziomie 
peryferii jako narzędzia do pozy-

skiwania legitymizacji władzy 
konflikt centrum – peryferie 

(na przykładzie relacji: państwo – 
 jednostki samorządu terytorialnego) 

integracja vs. dezintegracja 

 
Podsumowując należy stwierdzić, że:  

1) Polityka historyczna jest w państwie narzędziem walki politycznej 
w wymiarze ideologicznym, a w drugiej kolejności wiąże się z istniejącym 
napięciem pomiędzy centrum a peryferiami.  

                                                           
45 K. Lewicka, IPN nie będzie świętować rocznicy wyborów 4 VI. „Bo nie jest okrągła”. Prezy-

dent na festynie, 1.06.2017, http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,102433,21895911,ipn-nie-bedzie-
swietowac-rocznicy-4-czerwca-bo-rocznica-nie.html (dostęp: 24.12.2017); Jarosław Kaczyński 
mści się na Polsce, 1.06.2017, https://www.tvn24.pl/wideo/z-anteny/jaroslaw-kaczynski-msci-sie-
na-polsce,1630379.html?playlist_id=25000 (dostęp: 24.12.2017). 
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2) Istnieje rozdźwięk w praktykach i postawach między centrum a peryfe-
riami. Jednak peryferie, choć wykazują odmienne postawy wobec polityki 
historycznej, to też dychotomicznie się w nią włączają, bo to gwarantuje 
im uczestnictwo w dyskursie, który inicjuje centrum. 

3) Pamięć zbiorowa jest rozczłonkowana, rozdrobniona, zależna od róż-
nych przestrzeni społecznych i uwarunkowań lokalnych.  

4) Pamięć zbiorowa może ulec „prywatyzacji i indywidualizacji” w związku 
z rozwojem informacjonizmu i technologizacji.  
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Summary 

 

The meandres of politics of history in the III Polish Republic territorial 

self-governments units 

 
The politics of history is an object of viral studies, and researches about this phe-

nomenon of political life is constantly deepen. In relations to the international space 
there are plenty of studies about individual states politic of history, but there are no 
such studies about local politics, and local societies in relation to the centres of political 
life. Author highlighted some phenomenon of politics of history of the III Polish Re-
public’s self-government in the perspective of the theory of centre-periphery. Some 
conclusions after research make it possible to show some phenomenon of political life 
such as: political fight between local and national political elites on politics of history; 
tensions between centre and periphery; shredded collective memory which is depend-
ent of different spaces of local life; collective memory is overcomed by “privatisation 
and individualisation”.  
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Молодежная работа в Украине:  

новейшие подходы к стратегическому 

направлению социальной политики  
  

 

Введение 

 

Современная молодежь – это поколение людей, которые в своем 

большинстве поддерживают процессы формирования демократического 

независимого государства, возрождение Украины; генерация, которая 

требует более конструктивных и динамических эволюционных шагов по 

развитию общества; поколение людей, которые хотят учиться, работать, 

собственными силами обеспечивать свою жизнь; наконец, генерация 

людей горячих, радикально настроенных, которые не воспринимают 

любую фальшь, неискренность, пустые обещания относительно своего 

настоящего и будущего. Поэтому одна из основных задач целостной 

социальной политики заключается в создании и обеспечении реальных 

условий для всестороннего развития каждого молодого человека, 

максимальном ее привлечении к политической, социально-

экономической и духовной жизни общества. Задача же педагогической 

науки, высшей школы – актуализация многоаспектной проблемы 

молодежной работы как нового стратегического направления социальной 

политики – и не только на концептуальном уровне. 

Современность предъявляет ряд требований по повышению 

эффективности социальной работы с молодежью, среди которых – 
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обновление содержания подготовки, сосредоточение внимания на 

осознании опыта прошлых лет учета возрастных особенностей и прав 

молодых людей, формирование умений выбора содержания работы, 

планирования и т.п. Поэтому на повестке дня – формирование 

настоящего социально компетентного организатора молодежной работы, 

разработка эффективных моделей и механизмов подготовки кадров для 

указанной сферы социальной работы с учетом адекватных особенностям 

времени ориентаций и интересов молодежи, а также социально-

политической ситуации в стране и мире (Генеральная Ассамблея 

Общественного Cоюза „Национальная Молодежная Рада Украины”, 

гoрoд Киев, 3–4.02.2018 г.)1 . 

Современная практика свидетельствует об актуальных проблемах, 

связанных с подготовкой и формированием профессиональных качеств 

и социальных компетенций социальных работников – будущих реали-

заторов молодежной политики. В частности, практика свидетельствует 

о недостаточности существующих форм профессиональной подготовки, 

которые сегодня в основном ограничены академической подготовкой 

специалистов социальной и социально-педагогической сферы в вузе. 

Современность требует более широкого распространения нетради-

ционных, инновационных форм формирования кадрового потенциала 

в области молодежной работы. 

Актуальность научной проблемы подтверждается целым рядом 

исследований по развитию социальной политики, социальной 

молодежной политики, молодежного движения с точки зрения 

различных гуманитарных наук: социологии – Владимир Барабаш, 

Николай Головатый, Юрий Криворучко, Николай Перепелица, Александр 

Яременко и др.; истории – Инна Дутчак, Елена Зинько, Александр 

Корниевский, Руслан Пальчевский, Виктор Прилуцкий, Игорь Шуйский 

и др.; политологии – Виталий Головенько и др. Однако большинство 

научных работ только косвенно касаются исследуемой темы, имеют 

фрагментарный характер и требуют всестороннего анализа. 

 

Методы исследования 

 

В исследовании использованы общенаучные методы (исторический, 

логический, научной классификации, теоретического анализа и синтеза – 

                                                           
1 Генеральна Асамблея ГС „Національна Молодіжна Рада України”, http://nycukraine. 

org/news/generalna-asambleya-gs-natsionalna-molodizhna-rada-ukrayini.html (доступ: 27.02.2017). 
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для аналитической обработки источников исследования и обоснования 

его теоретико-методологических основ); педагогические методы 

(структурный, историко-типологический, проблемно-хронологический) 

и др. 

Цель статьи – раскрыть новые подходы к молодежной работе, 

процессу подготовки молодежных работников в качестве стратегического 

направления социальной политики. 

Примером инновационного подхода к молодежным проблемам 

в целом и процессу подготовки молодежных кадров является новый 

реформаторский проект закона Украины О молодежи, разработанный 

группой народных депутатов совместно с Министерством молодежи 

и спорта, UNICEF и экспертами Реанимационного пакета реформ. Проект 

закона о молодежи был внесен на рассмотрение Верховной Рады 

в декабре 2015 г. После рассмотрения народные депутаты пришли 

к выводу, что этот законопроект нуждается в значительной доработке. 

В частности, главная проблема этого проекта была в том, что он 

разрабатывался для молодежи без участия самой молодежи. 

Министерство молодежи и спорта совместно с Реанимационным пакетом 

реформ и при поддержке UNICEF провели широкое общественное 

обсуждение законопроекта, в частности – среди студентов. Как результат 

– предварительный проект закона изменился на 60 процентов2 . 

Новая редакция закона Украины О молодежи разрабатывалась 

в течение 2016 г. народными депутатами Украины, специалистами 

Министерства молодежи и спорта, Реанимационного пакета реформ, 

членами молодежных общественных объединений, общественными 

деятелями. 

В течение 2016 г. состоялся ряд общественных обсуждений в регионах, 

в которых приняли участие несколько сотен активистов, представителей 

молодежного движения, местной власти и др. Для разработки 

законопроекта были проведены его региональные обсуждения 

с молодежью в Днепре, Одессе, Львове, Харькове и Краматорске. 

24.11.2016 г. в помещении Украинского национального информацион-

ного агентства Укринформ министр молодежи и спорта И. Жданов 

представил новый законопроект О молодежи: Мы увидели, что молодежь 

хочет перемен, требует новых механизмов и инструментов, а не те 

советские методы реализации государственной политики в молодежной 

                                                           
2 Я. Ткачук, Новий закон про молодь: гроші для юнацьких ідей, http://styknews.info 

/novyny/sotsium/2016/11/30/novyi-zakon-pro-molod-groshi-dlia-iunatskykh-idei  

(доступ: 14.12.2016). 
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сфере. А для этого нужно активно использовать совещательные и 

консультативные органы и привлекать молодежь3. Он рассказал, что 

этому законопроекту предшествовал еще один, вынесенный на 

рассмотрение в Верховную Раду еще в 2015 г. Но тогда не был соблюден 

принцип европейской молодежной политики – привлечение самой 

молодежи. Поэтому в министерстве решили провести предварительные 

общественные слушания. К разработке обновленного законопроекта 

привлекли около 200 молодых экспертов, а также проанализировали опыт 

различных стран ЕС. 

Министр молодежи и спорта выразил надежду, что в Верховной Раде 

новый законопроект О молодежи не вызовет никаких вопросов, 

поскольку он разработан по лучшим европейским стандартам (для его 

разработки использовали наработки специалистов 40 стран и Евро-

пейскую хартию молодежи). К тому же новая редакция этогo закона 

Украины – подготовлена украинской молодежью для самой молодежи4. 

По мнению современников, новый законопроект способен 

существенно изменить молодежную политику Украины. Он может 

изменить философию молодежной политики Украины, начиная от 

структуры молодежных организаций, заканчивая вопросами финанси-

рования5 . 

Украинский законопроект о молодежи разрабатывали на основе 

молодежных законов европейских стран. И поэтому он может изменить 

ситуацию. Чтобы определить, насколько приоритетной является 

молодежная политика для государства, достаточно посмотреть, как она 

финансируется. Например, в Германии, где почти сто лет назад был 

принят закон о молодежи, который действует до сих пор, только из 

федерального бюджета выделяется более 400 миллионов евро в год – это 

примерно по 33 евро на одного молодого человека. Примерно так же – 

в Великобритании или Финляндии. У нас ситуация такова, что в год 

выделяется менее одной гривны на го молодого человека. Это не 

образовательные средства, а именно те, которые идут на реализацию 

молодежных инициатив. По мнению современников, новый законопроект 

способен существенно изменить молодежную политику в Украине6. 

                                                           
3 Презентація Закону України „Про молодь”, c. 1, https://www.ukrinform.ua/rubric-press 

hall/ 2125660-prezentacia-zakonu-ukraini-pro-molod.html (доступ: 26.11.2016). 
4 Ibidem. 
5 Я. Ткачук, op. cit. 
6 Ibidem. 
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Проект закона Украины О молодежи определяет основные понятия, 

цели и задачи, основные принципы и направления реализации 

молодежной политики в Украине, основные правовые процедуры 

и гарантии реализации прав молодежи, основы государственной 

поддержки молодежи и ее участия в жизни государства, участие 

молодежи в разработке и реализации молодежной политики, особенности 

организационных и правовых основ создания и деятельности 

организаций, работающих с молодежью, основные подходы к изучению, 

разработке и реализации молодежной политики на всех уровнях 

и определяет мероприятия для ее осуществления, создание условий для 

поддержки молодежи и развития ее потенциала, инфраструктуру 

молодежной политики и общие принципы ее финансирования 

и реализации. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 1 указанного проекта молодежная 

политика – это составляющая политики государства, совокупность 

социальных, национальных, социокультурных идей, принципов и моделей 

развития, направленная на создание благоприятных условий для 

полноценного становления личности молодого человека, его успешной 

интеграции в общественную жизнь, а также на его привлечение 

к управлению на местном, региональном и национальном уровне; 

основывается на модели открытого развития, побуждает молодых людей 

проявлять инициативу, самостоятельно определять собственные цели 

и ценности, быть вовлеченными и иметь возможность определять 

приоритеты и методы осуществления молодежной политики7. 

Ключевые направления законопроекта такие: занятость, молодежное 

жилье и строительство, поддержка молодежи в сложных обстоятельствах, 

культурное развитие, здоровье и физическое развитие, правовая защита 

и т.п. 

Наряду с традиционными для предыдущих законодательных 

документов в области молодежной политики, таких как неформальное 

молодежное объединение, молодежная организация, национально-

патриотическое воспитание молодежи и др. В проекте появляется ряд 

терминов, которые вносят инновационный потенциал в содержание 

социальной политики в отношении молодежи (физические лица 

в возрасте от 12 до 28 лет, базовая стратегическая ценность государства 

и общества, субъект социальной и экономической политики), а именно: 

                                                           
7 Закон України „Про молодь” (проект), c. 2, http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc 

(доступ: 26.11.2016). 
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уязвимые группы молодежи (уязвима молодежь), молодежная работа, 

участие молодежи, молодежный совет, молодежный консультативный 

совет, молодежный работник, молодежный центр, неформальное 

образование молодежи и др. 

В контексте предметного поля нашего исследования заслуживают 

внимания новейшие подходы к молодежной работе – комплекс 

мероприятий молодежной политики, который ориентированный на 

молодежь и проводится вместе с молодежью и для молодежи средствами 

неформального образования в свободное для молодежи время, направлен 

на предоставление возможности молодежи развиваться самостоятельно; 

эти меры также нацелены на улучшение условий личного и социального 

развития молодых людей в соответствии с их потребностями 

и возможностями, способствуют их духовному и физическому развитию8. 

С целью реализации заявленных новшеств в разделе V законопроекта 

Инфраструктура молодежной работы предусмотрен целый ряд 

мероприятий, направленных на обеспечение организованного досуга 

молодежи (статья 22). 

Особая роль в повышении эффективности молодежной работы 

отводится подготовке специалистов нового времени – молодежных 

работников (статья 23 законопроекта). Предполагается, что органы 

государственной власти и местного самоуправления для развития на 

местах молодежной инфраструктуры оказывают всестороннюю 

поддержку учреждениям и организациям, которые готовят молодежных 

работников и других специалистов по работе с молодежью, в частности 

членов молодежных советов, руководителей молодежных центров 

и организаций, которые играют важнейшую роль в жизни общества на 

местном и региональном уровне9. 

Такая поддержка регулируется Положением о подготовке молодежных 

работников, которое утверждается центральным органом 

исполнительной власти по вопросам молодежи, и включает: 

1) создание экспертного совета по развитию молодежной работы, 

который формируется из компетентных представителей 

молодежных организаций, рассматривает и утверждает типовые 

программы и стандарты оценки качества обучения молодежных 

работников; 

                                                           
8 Ibidem. 
9 Ibidem. 
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2) введение трехуровневой системы подготовки молодежных 

работников по программам базового и специализированного 

обучения, а также программы обучения тренеров; 

3) определение критериев сертификации национальным экспертным 

советом тренеров молодежной работы учреждений и организаций, 

имеющих право осуществлять подготовку молодежных работников; 

4) ведение реестра сертификатов молодежных работников, которые 

успешно прошли обучение молодежного работника в соответствии 

с требованиями настоящего Положения10. 

В проекте Закона Украины О молодежи именно кадровую поддержку 

реализации молодежной политики признано важнейшей системой мер по 

развитию молодежной инфраструктуры для органов государственной 

власти и местного самоуправления. Она направлена на развитие системы 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов 

органов управления в сфере молодежной политики, а также на 

обеспечение регулярного обучения своих работников, деятельность 

которых связана с реализацией молодежной политики11. 

Среди основных направлений реализации кадровой поддержки 

процесса реализации молодежной политики предусмотрены такие: 

1) совершенствование программ по подготовке, переподготовке 

и повышению квалификации молодежных работников (например, 

программы стажировки молодых государственных служащих, 

учебные визиты и международные учебные программы для 

сотрудников молодежных организаций); 

2) учета предыдущего опыта обучения; развитие навыков ведения 

молодежной работы, которые включают проведение обучения для 

молодежных работников и признание этого обучения; внесение 

в перечень специальностей среднего и высшего образования новых 

специальностей в сфере молодежной политики; 

3) утверждение государственных образовательных стандартов; 

программы повышения квалификации по вопросам молодежной 

политики должны включать методологию и процесс эффективной 

разработки и выполнения политики, а также обмен опытом 

и лучшими практиками (в Украине и за рубежом); 

4) разработку нормативных документов, определяющих статус, 

систему социальных гарантий и поощрений для работников 

                                                           
10 Ibidem. 
11 Ibidem. 
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бюджетных учреждений, органов по делам молодежи и работников 

молодежных организаций; 

5) формирование на основе долгосрочного планирования 

государственного заказа учебным заведениям, научно-

исследовательским учреждениям, временным творческим 

коллективам на разработку и осуществление программ подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации специалистов в сфере 

молодежной политики; 

6) развитие системы переподготовки молодежных работников, 

организацию практик и стажировок, разработку учебно-

методического обеспечения на основе конкурсов программ 

и методик; 

7) обеспечение молодежных работников в различных сферах 

специализированной научно-методической и информационной 

литературой; 

8) внесение предложений о степени социальной защиты 

и стимулирования оплаты труда молодежных работников, 

работающих в коммунальных учреждениях; 

9) привлечение молодежи к молодежной работе (доподготовки, 

планирования, выполнения и оценки деятельности); молодежные 

работники должны владеть навыками и методами для того, чтобы 

разделить свои полномочия с молодежью и обеспечить ее активное 

участие в молодежной работе12. 

Не забыли разработчики законопроекта и о повышении квалификации 

молодежных работников. Так, согласно пункту 4, статьи 23 организации 

и организации, работающие с молодежью, должны предоставлять 

возможность своим членам и волонтерам проходить обучение 

в программах подготовки молодежных работников. В свою очередь, 

молодежные работники оказывают молодежным организациям 

и организациям, работающим с молодежью, помощь в анализе, 

планировании, организации, мониторинга и оценке молодежной 

политики основываясь на индивидуальном подходе и оценке 

специфических потребностей молодых людей13. 

Примером такой работы является программа „Молодежный 

работник”, реализация которой началась в 2014 г. при поддержке 

Программы развития ООН Украина и в сотрудничестве с Министерством 

                                                           
12 Ibidem, c. 50.  
13 Ibidem. 
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молодежи и спорта Украины и Государственным институтом семейной 

и молодежной политики. Внедрение программы „Молодежный работник” 

в Украине – это уникальная возможность повысить профессиональный 

уровень представителей государственных служащих и общественных 

объединений, работающих с молодежью, которая способствует 

увеличению количества молодежи, участвующей в формировании 

молодежной политики и усилит на общегосударственном уровне 

взаимодействие государственных и молодежных общественных 

институтов по социальному становлению молодежи14. 

Цель программы – повышение квалификации молодежных лидеров 

и специалистов молодежной отрасли в условиях децентрализации для 

повышения эффективности разработки и реализации обоснованной 

молодежной политики на локальном и региональном уровнях. 

Основные задачи программы: повышение теоретических знаний 

и практических навыков молодежных лидеров и специалистов 

молодежной отрасли по отдельным составляющиv формирования 

и реализации обоснованной молодежной политики путем проведения 

обучающих тренингов; формирование базы данных специалистов 

молодежной сферы и лучших практик реализации молодежной политики 

на локальном и региональном уровнях; предоставление консультаций по 

вопросам формирования местной молодежной политики: определение 

тем тренингов; построение программ базовых исследований 

и исследований по мониторингу и оценке местной обоснованной 

молодежной политики; выбор критериев эффективности; построение 

отдельных проектов и программ15. 

В целом деятельность по поддержке повышения квалификации 

и специализированной подготовки молодежных работников, 

осуществляются в тесном взаимодействии с Национальным агентством 

поддержки молодежных инициатив, центральным органом 

исполнительной власти по делам молодежи и согласно установленных 

ими стандартов качества подготовки молодежных работников – все эти 

вопросы являются составными общегосударственных и местных 

программ по реализации Национальной молодежной стратегии16. 

Указанные выше функциональные обязанности молодежных 

работников определены в рамках реализации задач основных учреждений 

молодежной инфраструктуры, таких как: молодежные центры, 

                                                           
14 Програма Молодіжний працівник, http://youth-worker.org.ua/about (доступ: 28.02.2017). 
15 Ibidem. 
16 Закон України Про молодь…, op. cit.  
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Национальная волонтерская служба, Фонд молодежного жилищного 

кредитования и др. Например, молодежный центр (заведение, 

молодежный клуб) – одна из форм групповой работы, направленная на 

развитие знаний, умений, навыков, повышение осведомленности 

молодежи, расширение кругозора, сети социальных контактов и т.п. 

Национальные, местные и лагерные молодежные центры могут 

создаваться органами исполнительной власти и местного 

самоуправления, осуществляющих молодежную политику, молодежными 

организациями или организациями, которые работают с молодежью, так 

и в рамках уже действующих внешкольных учреждений, учреждений 

культуры и в рамках центров социальных служб (через выделение 

необходимого помещения – „открытых пространств” – и кадровой 

поддержки из числа штатных работников указанных учреждений или 

центров) (пункты 1–4, статья 24)17. 

Не менее важны и другие статьи нового законопроекта, 

предусматривающие различные аспекты организации молодежной 

работы. Разработчики законопроекта надеются, что он будет вынесен на 

рассмотрение в ближайшее время. И что произойдет ситуации, когда 

Министерству финансов считать эти расходы неприоритетными. Ведь 

молодежь в Украине есть, она требует определенных затрат со стороны 

налогоплательщиков. И именно эти плательщики заинтересованы в том, 

чтобы поддерживался потенциал нашей молодежи. И чтобы благодаря 

внедрению нормально действующей молодежной политики мы перешли 

от советско-пропагандистской системы к независимой украинской 

работе с молодежью18. 

 

Выводы 

 

Современность выдвигает ряд требований по повышению 

эффективности подготовки современных молодежных работников, среди 

которых: обновление содержания подготовки (общефилософские основы, 

психолого-педагогические основы, технологии, методики и т.п.); 

сосредоточение внимания на осознании опыта прошлых лет; учет 

возрастных особенностей и прав молодежи; формирование умений 

выбора содержания работы, планирования и т.п. 

                                                           
17 Ibidem. 
18 Я. Ткачук, op. cit., c. 3.  
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На повестке дня – формирование настоящего социально 

компетентного организатора жизнедеятельности молодежи – 

молодежного работника. Современность требует разработки 

эффективных моделей и механизмов подготовки кадров для молодежной 

работы с учетом адекватных особенностям времени ориентаций 

и интересов молодежи, а также социально-политической ситуации. 
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Summary 

 

Youth work in Ukraine: new approaches  

to the strategic sector of social policy 

 
The article highlights new approaches to youth work, training of youth workers as 

strategic direction of social policy reform in the context of the draft Law of Ukraine On 

Youth. 

Current practice indicates a number of topical issues related to the preparation and 

formation of professional skills and social competencies of social workers – future im-
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plementers of youth policy. In particular, the practice demonstrates the failure of exist-

ing forms of training, which are now mostly limited academic training specialists in the 

social and socio-educational fields in universities. Modernity requires wider distribu-

tion of non-traditional and innovative forms of formation of personnel potential in the 

field of youth work. 

An example of an innovative approach to youth issues in general and youth training 

personnel reform is a new draft Law of Ukraine On Youth, developed by a group of 

MPs, together with the Ministry of Youth and Sports, and experts UNICEF resuscita-

tion reform package. Key areas of the bill are: employment, housing and youth building 

support young people in difficult circumstances, cultural development, health and 

physical development, legal protection. 

Along with the traditional preliminary legal instruments in the field of youth policy, 

such as informal youth associations, youth organizations, national-patriotic education 

of youth and others. The draft appears a number of terms that make the content inno-

vative potential of social youth policy, namely vulnerable young people, youth work, 

youth participation and the Council, Youth Advisory Council, a youth worker, youth 

center, informal education of young people and others. 
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Problemowe nauczanie  

wiedzy o społeczeństwie a kształtowanie 

społeczeństwa obywatelskiego 
 
 

Wstęp 
 

Poczynając od rozważań Arystotelesa, kategoria społeczeństwa obywatel-
skiego wciąż stanowi niezwykle istotny aspekt rozważań filozofów, politologów, 
socjologów, a także reprezentantów wielu innych dziedzin. Złożoność i hetero-
geniczność tego pojęcia nie pozwalają na wyodrębnienie jednoznacznej jego 
definicji. Niemożliwe wydaje się również opracowanie w pełni obiektywnego 
i mierzalnego systemu wskaźników, pozwalającego na zbadanie poziomu 
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w poszczególnych państwach, co nie 
znaczy, że w literaturze przedmiotu nie dokonano wielu prób zmierzenia tego 
zjawiska. Niemniej jednak w przypadku wielu definicji nietrudno dostrzec 
wspólne elementy, które pozwalają uchwycić specyfikę prezentowanego 
przedmiotu badań. Chodzi tu o następujące kategorie: wspólnotowość, 
aktywność społeczną i dobrowolny charakter uczestnictwa w życiu społecznym.  

Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy istnieje zależność pomiędzy 
problemowym nauczaniem wiedzy o społeczeństwie a kształtowaniem 
powyższego modelu życia zbiorowego, stanowi problem badawczy tego 
artykułu. W toku niniejszej pracy zostanie zbadana słuszność hipotezy, w myśl 
której w procesie kształtowania społeczeństwa obywatelskiego istotną rolę 
odgrywa stosowanie metod i technik nauczania problemowego podczas lekcji 
wiedzy o społeczeństwie. Do tego celu zostaną wykorzystane następujące 
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metody badawcze: analiza treści oraz badanie dokumentów i materiałów. Na 
potrzeby niniejszych rozważań, przeprowadzonych na podstawie metodologii 
badań pedagogicznych, stosowana będzie definicja społeczeństwa 
obywatelskiego w ujęciu jednostkowym. 

 

Społeczeństwo obywatelskie 

 

 Istnieje wiele definicji terminu „społeczeństwo obywatelskie”. Można je 
rozumieć między innymi jako przestrzeń rozciągającą się między rodziną, 

państwem i rynkiem, w której działają oddolne organizacje społeczne1. W niej 
obywatele prowadzą wolną debatę zmierzającą do wypracowania rozwiązań 
społecznych, które można następnie traktować jako dobro wspólne. W ujęciu 
liberalnym, eksponującym relację pomiędzy obywatelami a państwem, 
społeczeństwo obywatelskie postrzegane jest jako sfera solidarności i nieza-
kłóconego współdziałania wspomaganego przez instytucje państwa2. 

 Z kolei w aspekcie roli jednostki jako obywatela, czyli członka pewnej 
wspólnoty politycznej, który – pozostając w relacji do państwa – nie tylko 
korzysta z przysługujących mu praw, lecz również wywiązuje się ze swoich 
obowiązków w sferze publicznej, termin „społeczeństwo obywatelskie” należy 
definiować jako sferę życia człowieka – obywatela, jego publiczne postawy, 
cnoty, opinie i działania, a zwłaszcza wszelkie przejawy jego aktywnego 
uczestniczenia w życiu politycznym postrzegane w kategorii troski o dobro 
wspólne3. Przytoczona powyżej definicja teoretyczna stanowi właśnie punkt 
wyjścia do dalszych rozważań. 

 Dla uzyskania pełniejszej gamy definicji badanego pojęcia należy dodać, iż 
w świetle polityki prowadzonej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
społeczeństwo obywatelskie obejmuje w Polsce dwa obszary: obywatelską 

aktywność grupową – działalność organizacji pozarządowych, wspólnot 

lokalnych i samorządowych, nieformalnych grup i ruchów społecznych oraz 

świadomość obywatelską Polaków4. 

                                                           
1 I. Medel, M. Macełko, Miejsce i rola społeczeństwa obywatelskiego w regionalnych 

(eko)systemach innowacji, s. 2, http://delibra.bg.polsl.pl/Content/27345/BCPS31065-Miejsce-i-
rola-spole0000.pdf (dostęp: 23.09.2017). 

2 D. Pietrzyk-Reeves, Współczesny kształt idei społeczeństwa obywatelskiego, [w:] Czas 

społeczeństwa obywatelskiego, red. B. Krauz-Mozer, P. Borowiec, Kraków 2006, s. 14. 
3 Ibidem, s. 14–15. 
4 Strategia wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na lata 2009–2013, Warszawa 

2008, s. 14, https://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/pozytek/SWRSO%202009-2015.pdf, s. 14 
(dostęp: 23.09.2017).  
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 Organizacje społeczeństwa obywatelskiego są powszechnie uznawane za 
najlepsze podłoże rozwoju współczesnej demokracji. Stanowią one nie tylko 
wzmocnienie i urzeczywistnienie prawa obywateli do uczestnictwa w życiu 
publicznym, ale również umożliwiają właściwe wypełnianie ról społecznych 
oraz samorealizację we wszystkich sferach życia. Państwo konstytucyjne 
i praworządne powinno dopełniać społeczeństwo obywatelskie poprzez 
gwarantowanie mu podstawowych praw: własności, wolności i równości wobec 
prawa5. 

 Powszechnie funkcjonujący w polskiej debacie publicznej od czasów 
dokonującej się w Polsce po upadku komunizmu transformacji systemowej 
termin „budowa społeczeństwa obywatelskiego” jest odzwierciedleniem 
pożądanego kierunku zmian społecznych prowadzących do osiągnięcia 
doskonalszej formy zorganizowania się obywateli. Piotr Borowiec słusznie 
zauważa w tym przypadku, iż: Termin ‘budowa’ jednoznacznie świadczy o tym, 

że wprowadzamy nowe rozwiązania, do tej pory nieistniejące w społeczeństwie, 

ale również, że mamy do czynienia z planowym racjonalnym działaniem 

człowieka, wykonywanym według pewnego wcześniej przyjętego projektu6. 
 Za główne przeszkody stojące na drodze wcielenia w życie idei 

społeczeństwa obywatelskiego należy uznać: 

− polityzację społeczeństwa; 

− deficyt aktywności społecznej; 

− przeszkody organizacyjno-prawne; 

− kwestie bytowe i oświatowe; 

− niedostatek kapitału społecznego7; 

− etatyzm (tendencja do jednostronnego dzielenia rządzących); 

− konfrontacyjność relacji; 

− niski poziom wiedzy analitycznej8. 
 

 
 
 
 

                                                           
5 Ibidem. 
6 P. Borowiec, Główne przeszkody w realizacji idei społeczeństwa obywatelskiego, [w:] Czas 

społeczeństwa…, op. cit., s. 147. 
7 Ibidem, s. 149–159. 
8 A. Zybała, Społeczeństwo i polityka, 

http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/kppb/katedra/sklad/Documents/obywatelskie%20i%2
0public%20policy-2015.pdf (dostęp: 23.09.2017). 
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Cele kształcenia w obszarze wiedzy o społeczeństwie  

w świetle aktualnej podstawy programowej 
 

Aktualna podstawa programowa przedmiotu wiedza o społeczeństwie, przy-
jęta przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, stawia następujące cele kształce-
nia: 

− wykorzystywanie informacji na temat życia publicznego, ich krytyczne 
analizowanie, wnioskowanie oraz wyrażanie i argumentowanie własnego 
zdania dotyczącego wybranych kwestii publicznych; 

− rozpoznawanie problemów życia społecznego w skali lokalnej, krajowej, 
europejskiej i globalnej oraz odnajdywanie sposobów ich rozwiązania; 

− współpraca z otoczeniem w sprawach publicznych; 

− znajomość zasad i procedur demokratycznych oraz stosowanie ich w ży-
ciu codziennym; 

− znajomość podstaw ustroju RP oraz identyfikowanie przypadków łama-
nia prawa; 

− rozumienie zasad gospodarki rynkowej na poziomie lokalnym i global-
nym. 

 

Pedagogika krytyczna 

 

Przytoczone wyżej cele kształcenia wiedzy o społeczeństwie, stanowiące 
treść uchwalonej przez MEN podstawy programowej nauczania tego 
przedmiotu, w dosyć znaczący sposób pokrywają się z analogicznymi celami 
definiowanymi przez przedstawicieli nurtu pedagogiki krytycznej. 

W ujęciu profesora Tomasza Szkudlarka pedagogikę krytyczną można 
interpretować jako wyzwanie rzucone pedagogice sensu largo. Omawiany nurt 
pedagogiki w znaczący sposób podważa możliwość poprzestawania na dobrze 
znanych odpowiedziach, nie uznając ich za wystarczające i stawiając tym 
samym nowe pytania, na które oczekuje odpowiedzi. Drugim wymiarem 
pedagogiki krytycznej według wspomnianego autora jest jej funkcja 
demaskująca, która przejawia się w odsłanianiu i unaocznianiu ukrytych 
wymiarów procesów edukacyjnych, z których – ze względu na dalszy tok 
niniejszych rozważań – należy podkreślić promowanie uległej bezmyślności 
oraz zabijanie indywidualności i niezależności9. 

                                                           
9 T. Szkudlarek, B. Śliwerski, Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki, Kraków 2010, 

s. 11. 
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Ciągły proces szukania nowych rozwiązań, leżący u podstaw założeń 
pedagogiki krytycznej, w połączeniu ze sposobem myślenia problemowego, 
konsekwentnie ćwiczonym na kolejnych etapach edukacji, może okazać się 
pewnego rodzaju furtką na drodze wspomnianego wyżej procesu budowania 
społeczeństwa obywatelskiego opartego na niezależnych organizacjach 
obywateli będących w stanie bez pomocy instytucji państwowych zrealizować 
potrzeby własne i całego społeczeństwa lokalnego, w którym funkcjonują. 
W toku wcielania w życie idei społeczeństwa obywatelskiego, nierozerwalnie 
związanej z założeniami teoretycznymi nurtu pedagogiki krytycznej, niezwykle 
przydatne mogą okazać się metody nauczania problemowego, których 
zastosowanie ma na celu rozwinięcie u uczniów zdolności myślenia 
problemowego przy jednoczesnym zwiększeniu ich aktywności. 

 

Nauczanie problemowe 

 

Istotą nauczania problemowego, w przeciwieństwie do powszechnie 
stosowanych metod podających, nie jest przekazywanie gotowych wiadomości, 
lecz stymulowanie uczniów do samodzielnego uzyskiwania nowych 
wiadomości i sprawności poprzez rozwiązywanie problemów dostarczanych 
przez nauczyciela na kolejnych etapach procesu edukacji. U podstaw 
powyższego sposobu postrzegania procesu edukacji leży pajdocentryzm10. 
Samodzielnie rozwiązujący problemy uczeń w tym ujęciu pełni rolę 
pierwszoplanową. Pozostającego na drugim planie nauczyciela można obsadzić, 
stosując terminologię teatralną, w roli suflera udzielającego uczniom 
podpowiedzi niezbędnych do rozwiązania problemów, które uprzednio sam 
sformułował, bądź celowo umiejscawiającego ich w sytuacji problemowej. 
Osiągnięcie przez ucznia sukcesu edukacyjnego zależy w tym wypadku od jego 
postawy badawczej umiejętnie kreowanej przez nauczyciela w toku 
rozwiązywania kolejnych, inicjowanych przez niego, zadań problemowych11. 

Dużym uproszczeniem jest utożsamianie idei nauczania problemowego 
z metodą pytań i odpowiedzi. Jego koncepcja znacznie przekracza bowiem 
ramy tej metody, tworząc sytuacje problemowe, pozwalając uczniom na 
samodzielne poszukiwanie ich rozwiązań, a także umożliwiając im sprawdzenie 

                                                           
10 Pogląd, zgodnie z którym proces wychowania powinien być podporządkowany 

nieskrępowanemu rozwojowi dziecka, utożsamiający wychowanie z dostosowaniem się 
wychowawcy do toku tego rozwoju oraz opieką nad nim. 

11 H. Ladyca, Ranga metod problemowych w szkole współczesnej, 
http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/GPE/davBinary/ranga_metod_problemowych_w_szkole
_spolczesnej.pdf  (dostęp: 31.03.2015). 
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trafności swoich pomysłów. Kolejnym, niezwykle powszechnym w literaturze 
przedmiotu błędem jest utożsamianie wszystkich pytań z sytuacjami 
problemowymi. Obie tendencje w znaczący sposób przyczyniają się do 
tworzenia błędnego, znacznie uproszczonego obrazu nauczania proble-
mowego12. 

Za twórcę idei nauczania problemowego uważany jest John Dewey, 
w którego ujęciu głównym celem szkoły było pobudzanie wrodzonych 
zdolności i zainteresowań uczniów, a także wzbogacanie ich doświadczeń 
poprzez samodzielną pracę. Zdobywanie czysto teoretycznej wiedzy 
w koncepcji Deweya odgrywało natomiast rolę drugoplanową. W toku swoich 
rozważań nad ideą myślenia problemowego wyodrębnił on następujące etapy 
tego procesu: 

− odczucie trudności; 

− wykrycie i określenie owej trudności; 

− sformułowanie możliwego rozwiązania; 

− wyprowadzenie wniosków z przypuszczalnego rozwiązania; 

− dalsze obserwacje i ekspertyzy prowadzące do przyjęcia lub odrzucenia 
przypuszczenia13. 

Z kolei D. J. Treffinger analogicznie wyróżnił następujące etapy twórczego 
rozwiązywania sytuacji problemowych w pracy z uczniami: 

− ustalenie trudności i określenie problemu; 

− podejmowanie przez uczniów prób rozwiązań i ustalenia odpowiedzi; 

− eliminacja błędnych prób, przyjęcie ostatecznego rozwiązania 
i ewentualne zastosowanie go14. 

Do niewątpliwych korzyści płynących z zastosowania technik i metod 
nauczania problemowego w toku procesu edukacji należy przede wszystkim 
zaliczyć wzrost aktywności i samodzielności ucznia, zwiększenie jego motywacji 
do nauki, a także dynamiczny rozwój jego funkcji poznawczych powodujący 
większą efektywność stosowania przez niego zdobywanej w ten sposób wiedzy 
w nowych sytuacjach15.  

 

 
 

                                                           
12 W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 2003, s. 213–214. 
13 J. Dewey, Jak myślimy?, Warszawa 1988, s. 98–102. 
14 D. Bernacka, Od słowa do działania. Przegląd współczesnych metod kształcenia, Warszawa 

2001, s. 95–96. 
15 Ibidem, s. 101. 
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Wybrane techniki i metody nauczania problemowego 

 
 Do najważniejszych należy zaliczyć następujące techniki nauczania 

problemowego: 

− wskazówek słownych; 

− stymulacji pytań ucznia; 

− zadania pomocniczego; 

− odroczonego wartościowania pomysłów; 

− łączenia odległych elementów i przeciwieństw; 

− zasadę trzech „j”, tzn. jak najszerzej myśleć o problemie, jak najkrócej go 
wyrazić i jak najpozytywniej ująć ten problem w zapisie; 

− sześciu pytań, tzn. kto? co? kiedy? gdzie? dlaczego? jak?; 

− porównania rzeczywistości ze stanem pożądanym; 

− wyszukiwania i grupowania tzw. hitów, czyli najatrakcyjniejszych 
pomysłów; 

− eliminacji informacji niepotrzebnych; 

− zabaw słownych czyli przygotowania grup wyrazów na dany temat; 

− poszukiwania metafor i analogii poprzez łączenie przeciwieństw; 

− MOC, czyli poszukiwania mocnych stron, ograniczeń i cech szczegól-
nych kolejnych rozwiązań; 

− rankingu pomysłów, czyli analizę par pomysłów, rozwijanie ich za 
pomocą tzw. macierzy kryteriów oraz tworzenie listy dodatnich i ujemnych 
cech poszczególnych pomysłów16. 

Z kolei wśród metod stosowanych w nauczaniu problemowym należy 
wyodrębnić następujące: 

− dyskusję; 

− metodę sześciu kapeluszy Edwarda de Bono; 

− burzę mózgów; 

− metodę drzewa decyzyjnego; 

− analizę SWOT17. 
Podczas pracy metodą dyskusji uczniowie w toku zainicjowanej przez 

nauczyciela wymiany zdań mają okazję nauczyć się sztuki argumentowania 
własnych poglądów. W obrębie tej metody można wyróżnić dyskusję 
wielokrotną, punktową oraz panelową. 

 

                                                           
16 Ibidem, s. 99–101. 
17 Ibidem, s. 102–145. 
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 W nauczaniu problemowym niezwykle przydatna może okazać się również 
metoda sześciu kapeluszy, której pomysłodawcą jest Edward de Bono. 
W ramach zajęć prowadzonych tą metodą uczestnicy wcielają się w różne 
ustalone role, zmieniając co jakiś określony czas swój punkt widzenia 
na rozpracowywany problem czy pomysł. Cała idea polega na sztucznym 
przyjęciu określonego stanowiska w danej sprawie, które symbolizują właśnie 
wspomniane kapelusze: 

− biały – płaszczyzna rzeczowa; 

− czerwony – płaszczyzna emocjonalna; 

− czarny – myślenie krytyczne; 

− żółty – mocne strony sytuacji; 

− zielony – podejście twórcze; 

− niebieski – chłodny dystans18. 
 Metoda burzy mózgów pozwala w krótkim czasie uzyskać od uczniów wiele 

propozycji rozwiązania postawionego wcześniej problemu, pobudzając tym 
samym ich aktywność. Zainicjowana przez nauczyciela w ten sposób sytuacja 
problemowa, w której uczestnicy zajęć są zobligowani do grupowego wyboru 
optymalnego rozwiązania, skłania uczniów do wykazania się zdolnością 
myślenia krytycznego. W pracy dydaktycznej tego typu można wyróżnić 
następujące etapy: 

− zdefiniowanie problemu; 

− poszukiwanie rozwiązań; 

− wybór rozwiązania optymalnego w danych warunkach; 

− zastosowanie rozwiązania; 

− ewaluacja19. 
Graficzną metodą wspomagania procesu decyzyjnego jest drzewo decyzyjne, 

które pozwala skonstruować model planu rozwiązania problemu. W toku pracy 
realizowanej tą metodą należy zdefiniować następujące elementy: sytuację 
wymagającą podjęcia decyzji, cele i wartości, możliwe rozwiązania oraz 
pozytywne i negatywne skutki każdego z nich20. 

 Praca za pomocą analizy SWOT stwarza natomiast uczniom okazję do 
ćwiczenia własnych zdolności kreatywnego i krytycznego myślenia w toku 
procesu identyfikacji mocnych oraz słabych stron, a także szans i zagrożeń 
wcielania w życie danego pomysłu. 

 

                                                           
18 B. Kubiczek, Metody aktywizujące. Jak nauczyć uczniów uczenia się?, Opole 2007, s. 97–105. 
19 Ibidem. 
20 http://www.ceo.org.pl/pl/koss/online/1/drzewo-decyzyjne (dostęp: 2.04.2015). 
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Zakończenie 

 
Termin „społeczeństwo obywatelskie” w polskiej debacie publicznej wciąż 

postrzegany jest jako swoisty ideał życia zbiorowego, do którego realizacji 
wspólnymi wysiłkami powinni dążyć wszyscy obywatele. W toku tych 
zbiorowych dążeń na drodze efektywnej realizacji potrzeb własnej grupy 
społecznej, niezwykle istotną rolę pełni problemowe nauczanie wiedzy 
o społeczeństwie stwarzające uczniom przestrzeń edukacyjną dla kształtowania 
oraz rozwijania własnych zdolności i kompetencji niezbędnych do 
funkcjonowania w strukturze społeczeństwa obywatelskiego. Stymulowanie 
uczniów do samodzielnego uzyskiwania nowych wiadomości i sprawności 
poprzez rozwiązywanie problemów ma bowiem znaczny potencjał 
wychowawczy w zakresie oddziaływania na publiczne postawy, cnoty, opinie 
i działania podejmowane przez uczniów na płaszczyźnie życia społecznego. 
Rozbudzoną za pomocą wspomnianych metod nauczania problemowego 
naturalną potrzebę aktywnego działania odpowiednio ukierunkowani 
uczniowie mogą bowiem realizować w przestrzeni politycznej, aktywnie 
działając na rzecz dobra wspólnego w ramach różnego rodzaju organizacji 
pozarządowych, stanowiących fundament omawianego ideału życia 
zbiorowego. 
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Summary 

 

Problem teaching of civic education and creation of civil society 

 

 This article is devoted to the analysis of the role of the use of methods of 
teaching civics problem. In the early parts of the study showed a relationship 
between learning outcomes that bring these methods and competencies and 
abilities, which in accordance with theoretical considerations should be 
characterized by any member of the civil society, is considered to be the ideal of 
collective life. The next part of the article is a description of the techniques and 
methods of teaching problem with guidelines for their effective use.  
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Nature therapy  

as health improving technology  

in the educational process of primary school 
 

 

Introduction 

 

Development of the Ukrainian state, democratization of public life, revival 
of national culture, strengthening of integration processes modernize and in-
tensify the attention to education. It should be a priority, continuous, person-
oriented, humanistic-value, it should ensure the self-development of the pupil’s 
personality. 

Changing the philosophy of a human requires changes in the philosophy of 
education, personal development. Modern society is now in the process of up-
dating the concept of human capabilities, potential and goals. Thus, the task of 
understanding and cognizing new pedagogical realities, creating the new phi-
losophy of education, open to the aspirations of a human, his life and spiritual 
world, has been actualized. On such principles, the new pedagogy should be 
formed, the center of which is the pupil with his or her needs, capabilities, po-
tential. 

Therefore, the school is called upon to educate the individual, who aspires to 
constant self-development, self-improvement, realization of the own potential, 
capable of realizing and being responsible for his or her activity. However, as 
the results of psycho-pedagogical and medical-sociological researches show, 

                                                           
∗ Ph.D., Assoc. Kristina Ševčuk, Černìvecki Nacìonal’ni Unìversitet ìmenì Ûrìâ Fed’koviča,  

Černìvcì, Ukraina 
e-mail: 30.chriss@gmail.com 

 



 
Kristina Ševčuk 

 94

any social and educational reforms will not be effective until the pupils are 
healthy, developed, preferring deliberately healthy lifestyle. 

 

Statement of the main theses 

 

The main goal of environmental education today is not only the awareness 
of the latest scientific-ecological developments and achievements, but the need 
to form the new ecological thinking that will be able to synthesize scientific 
knowledge and aesthetic attitude to the environment, the need to “teach to live” 
the modern public in the realities of today1. 

This approach requires from education the overcoming established stereo-
types regarding the perception of the child as a passive object of educational 
influence, searching for effective technologies for restoring the physical, mental, 
spiritual health of junior pupils, making maximum use of the positive influence 
of all natural objects on his or her personality both during and after school. 

All mentioned above illustrates the urgent need to fill the content of primary 
education with the concern for the health of children. It involves the introduc-
tion of the system of pedagogical, medical, social measures, aimed at restoring, 
correcting or compensation of the disturbed psychophysical functions, states, 
personal and social status of children. It is about helping the child in crisis situ-
ations, in the optimal adaptation to the new socio-economic and political con-
ditions. 

Thus, today the main task of pedagogical collectives of the primary level of 
education is the creation and use of the set of health-educational activities 
aimed at strengthening and preserving the health of a junior schoolchild. 

However, nowadays, scientists still pay little attention to the positive impact 
of nature on the development of the personality of the pupil and the role of 
environmental education in this process. Therefore, it is necessary to rethink 
the content of the school’s teaching and upbringing work, to introduce new 
teaching technologies that provide for the positive influence of nature as 
a whole and its individual objects on the psycho-physiological state of younger 
schoolchildren, and to promote the development of children’s life activity 2. 

Thus, one of the priority tasks of modern higher pedagogical education is 
the formation of the new generation of teachers capable of systematically cor-
recting the education and upbringing of children, relying on the living nature. 
                                                           

1 Koncepcìâ neperervnoì ekologìčnoї osvìti Ukraїni. Ìnformacìjni zbìrnik Mìnìsterstva  osvìti 
ì naukì Ukraìni, „Pedagogìčna Presa” 2002, no. 7, p. 4–23.   

2 M. Ì. Drobnohod, Konceptual'nì osnovi formuvannâ ekologìčnogo mislennâ ta zdìbnostej 
lûdini buduvati garmonìjnì vidnosini z prirodoû, MAUP, Kiїv 2006, p. 76.  



 
 Nature therapy as health improving technology in the educational process of primary school  

 
 95

Theoretical provisions of environmental education are actively developed by 
modern and foreign pedagogues. Ecological preparation of the future teacher 
has been studied by Elena Beda, Mariâ Bočeva, Sergej Ivaŝenko, Ivan Matrusov, 
Tat'âna Ninova, Vitaliâ Slastënin, Vera Transkaâ, Galina Tarasenko, Eva Flečar, 
Alevtina Černikova, Natal’â Âsinskaâ. The analysis of the state of preparation of 
the future teachers by means of local lore and tourism has been carried out by 
Taras Vajda, Mihail Kostryca, Vasilij Oboznij, Svetlana Sovgira, Alexander 
Timec. 

An important place in the system of continuous environmental education 
belongs to the primary school. At the same time, the peculiarities of the positive 
influence of various natural objects on younger schoolchildren have been stu-
died superficially, and most of the questions of this direction remained without 
due attention of specialists. But the need for such research is now urgent, pri-
marily because of the significant increase of the attention of modern scientists 
to the study of such a phenomenon as the positive impact of natural objects on 
the mental and physical state of children, which is called “nature therapy”. 

In modern scientific-methodological literature, the expediency of using the 
combination of forms, methods, models, and technologies for the formation of 
the fully developed personality has been grounded. 

At the present time, the terms-synonyms “eco-therapy” and “nature thera-
py” are used to determine the therapeutic effect of nature on the human body, 
however little attention is paid to their use in the educational context. Given the 
relevance of the above mentioned, let us dwell in more detail on the definitions 
of “therapy” and “nature therapy”. 

Therapy or therapeutics is a healing medical art, treatment3. Therapy (ther-
apeutics) – is a direction in medicine, associated with various conservative 
methods of treating diseases and treating the body (therapy), with the use of 
medicinal substances4.  Therapy (Greek: therapeia – treatment) is the area of 
medicine that studies internal diseases, one of the most ancient and basic medi-
cal specialties. Other than surgical methods of treatment are also called thera-
py5.  

The natural environment (water, air, sun, cold, smells, noise of the forest, 
etc.) has been used by different peoples for healing and disease prevention since 

                                                           
3 Tolkovyj slovar' V. Dalâ, http://vidahl.agava.ru (access: 12.02.2009). 
4 Slovar' medicynskih terminov, http://www.menshealth.kiev.ua/glossary.php (access: 

15.11.2009).   
5 Bolšoj êncyklopedičeskij slovar', [in:] Bolšaâ kollekcyâ èlektronnyh slovarej, disc 3, Mnogo-

predmetnye slovari. Spravočniki: Kollekcyâ slovarej, èncyklopedij i spravočnikov v elektronom vide, 
2010.    
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ancient times. Folk nature therapy is a combination of folk knowledge,      
methods and means of using curative factors of nature for the prevention and 
treatment of diseases, for maintaining and strengthening human health. Nature 
therapy, in our understanding, is, first of all, health-enhancing effect on the 
human body by means of nature. 

As we can see, the term “nature therapy” belongs to the medical sphere. 
However, let us examine the studied definition from the psychological-
pedagogical point of view.  

In this sense, it is advisable to consider the process of learning through the 
prism of the child’s recovery by influencing the environment. Thus, the Russian 
scientist Tatiana Rezer concludes that the success of solving problems of mod-
ern humanist-oriented pedagogy is possible only if the medical and pedagogical 
sciences are integrated. At the present stage of the development of the society 
such mutual penetration should be recognized as a priority, oriented towards 
ensuring self-determination and self-realization of the personality6. So, the pe-
culiarity of the use of nature therapy is to provide the pedagogical actions of 
health-improving, therapeutic sense. 

The idea of using various natural means, laws and forms of organizing the 
educational process in pedagogy appears even in ancient times of Ancient Chi-
na, India, Greece. The great importance of the didactic natural material, the 
purposeful use of natural resources by the pedagogue in the organization of the 
educational process, was provided by Rudolf Steiner, Jan Amos Komensky, 
Stanislav Šackij, Vasilij Suhomlinskij, Aleksander Zaharenko7.  

The powerful effect of nature therapy – the restoration of health through 
communication with nature – is not only to significantly improve the physical 
and mental state, but also to enhance the intellectual abilities of the child. The 
French scientist Claude Bernard noted that the constancy of the internal envi-
ronment is an important hereditary feature of a healthy organism. He argued 
that this protects the human body from the physical and chemical influences of 
the external environment8. 

It has now been proven that communication with nature has the powerful 
therapeutic effect on a human. Studies of the UK scientists have shown that 

                                                           
6 T. M. Rezer, Medicina i pedagogika na puti integracii, „Pedagogika” 2007, no. 7, p. 83–90. 
7 O. Fedìj, Prirodnì zasobi estetoterapìї y profesìjnìj dìâl'nostì sučasnogo včitelâ, 

www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pednauk/2009_1/256.pdf (access: 15.01.2011).  
8 Èkoterapiâ, ili nazad k prirode!, http://nnpctokz.ru/zdorove/ekoterapiya-ili-nazad-k-

prirode.php (access:  15.12.2009).  
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long walks in nature help to get rid of the symptoms of depression, and besides 
medicine people should receive eco-therapy (nature therapy) sessions9. 

The most healing and effective factors in harmonizing the spiritually aes-
thetic world of the child of the era of urbanization and man-made disasters are 
natural resources. The therapeutic-corrective meaning of this influence on the 
emotional-sensory sphere of a man, according to Olga Fedij, is considered to-
day in two directions: nature therapy as the independent psychotherapeutic 
method, use of the curative influence of nature on the human condition as 
a background component of other rehabilitation methods10. 

Valuable for our study is the thesis proposed by Natalâ Bezlûdna11 that the 
activation of the joint work of the right and left brain hemispheres of the pupil 
contributes to the development of his or her learning activity through the com-
prehensive approach to the perception of the phenomena of nature. 
   Vasilij Suhomlinskij warned against excessive verbal-conceptual influence, 
causing rapid brain fatigue and poor academic performance. Rest in the midst 
of nature and “absorption with the whole heart” of sounds, colors, fragrances, 
fairy tales with their intonation variety (music therapy, color therapy, 
aromatherapy, word therapy) – all these pedagogical techniques he proposed to 
use to strengthen the immune system of children, care for their body and soul 
balance12. The pedagogue saw the way of development of a healthy child in the 
emotional, valeological and cultural-health components of the teaching 
content, taking into account the functional asymmetry of the brain 
hemispheres. 

The study of the functional characteristics of the human brain showed that 
the left hemisphere performs speech functions. It is more adapted to analytical 
thinking and operations with sequential signals, whereas the right hemisphere – 
to synthesis and associative activity. The cells of the children’s brain are so ten-
der, so responsive to the objects of perception that they can work normally only if 
the object of perception, reflection is the image that can be seen, heard, which one 
can touch13. 

                                                           
9 Parki i lesa – horošee sredstvo od depressii, http://life.trend.az/index.shtml?newsid= 

926226&catid=697 (access: 15.12.2009). 
10 Èkoterapiâ, ili nazad…, op. cit. 
11 N. V. Bezlûdna, Ìdeї rozvival’nogo navčannâ molodših školârìv u tvorčìj spadŝinì 

V. O. Suhomlins'kogo, Kiїv 1998, p. 21.    
12 V. A. Suhomlinskij, Pavlyšskaâ srednââ škola: izbrannye pedagogičeskie sočineniâ, vol. 2, 

red. O. S. Bogdanova, V. Z. Sol', Pedagogika, Moskva 1980, p. 374.  
13 V. A. Suhomlinskij, O vospitanii, Politizdat, Moskva 1982, p. 270.  
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The left hemisphere of the brain acts on the discrete basis, analyzing infor-
mation flows (verbal, sensory, structural). It is leading in the implementation of 
the processes of abstract, symbolic, intellectual activity. The structures of the 
left hemisphere predict the behavior of the organism in the future. The “left 
hemisphere” personality can be quite talented, but due to the loss of prosodic 
components of speech, intonation coloring, the voice of such a person becomes 
unattractive. The sounds of nature seem to him or her monotonous and unin-
teresting noise. This person is indifferent to singing, to music, this individual 
loses a musical ear. 

The right hemisphere forms single equipotential structure due to well-
developed internal associative connections (Valery Balanov, Vadim Deglina). 
Its full development is crucial for the adaptation of the child to the external 
environment; saving himself or herself as a personality; protection against 
harmful effects of the external environment. The right hemisphere dominates 
in the process of concrete-figurative thinking, in the course of activities related 
to the activation of the emotional sphere of the spiritual life of the personality. 
The hemisphere of the artistically-shaped perception of the world (right) fun-
ctions in real time and reflects the irritation of the current moment or impres-
sion of the past. It is with the activation of the right hemisphere that the deve-
lopment of figurative memory (eidetics) is connected14. 

Now the teaching-methodological components for primary school pupils 
are developed mainly with the support on the “left hemisphere”, verbal-
conceptual perception of information. The same functional areas of the cere-
bral cortex become active and work intensively, which affects the nervous state, 
stability of the pupils, and leads to the weakening of the body’s immune system. 
The purposeful activation of the activity of the right, artistically-imaginative 
hemisphere of sensory information will promote the disclosure of those re-
serves of health and activity that remain untapped in the left hemisphere state 
(under the condition of prevalence of verbal influence). Normal mental activity 
involves the joint work of the two hemispheres, since the unification of the 
mechanisms of figurative and abstract thinking provides comprehensive (con-
crete and theoretical) approach to the perception of environmental phenome-
na15. 

Interesting, in our opinion, is another, informational, approach to the sub-
ject of our study. As noted above, therapy has the corresponding effect on   

                                                           
14 O. V. Skripčenko, L. V. Dolins'ka, Z. V. Ogorodnìjčuk, Vìkova ta pedagogìčna psihologìâ: 

navčalnij posobnik,  Prosvìta, Kiїv 2001, p. 416.  
15 O. M. Kudrâvceva, Pro deâkì psihologìčnì principi ì umovi ekologìčnoì osvìti, [in:] 

Pedagogìčnì principi ì umovi ekologìčnoì osvìti, Pedagogika, Moskva 1983, p. 20–26. 
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various human sensory systems. Consequently, it is logical to assume that it is 
the polytypic information coming to the person from the environment that 
causes positive (therapeutic) effect and involves incentive functions to perform 
any (including educational) activity with increased internal motivation. 

Any information, coming to a person from the environment, forms the sin-
gle resonant field, and it is instantly recognized by the laws of analogy. Such 
a field of information perception in the pupil’s personal information environ-
ment consists of: visual or color-graphic information (visible objects), sound 
information (speech, music, noise), olfactory information (volatile substances), 
taste information (nutrients), tactile-kinesthetic information (spatial subjects). 

Adaptation of this approach to the essence of the concept of nature therapy 
as a means of influence of nature on the pupils of the junior classes, in the con-
text of our work, allowed us to formulate the investigated definition as a posi-
tive influence of natural information on the pupil with the goal of forming the 
active operational-activity life position and preserving his or her personal 
health16. 

Let us consider the types of nature therapy as a means of forming personal 
information environment of the pupil of primary classes, within the framework 
of which the realization of health goal of the educational process of the primary 
school is realized. 
 

Olfactory natural information 

Aromatherapy (from the Greek: aroma – aromas & therapy) – a variant of 
alternative medicine, which uses the impact on the body of volatile aromatic 
substances derived from plants. The growth of chronic diseases of people is 
associated with the ecological state of the environment, as well as with an in-
crease in the allergic reaction of the body to healthcare products and medicines. 
Aromatherapy (therapy by scents) can overcome this situation. Aromatic   
therapy is a method of influencing a person’s state of feeling with the help of 
odors. The term “aromatherapy” was proposed by the French chemist and per-
fumer René-Maurice Gattefosse17. Natural aromas regulate the physiological 
systems of every living organism. At the same time, no artificial flavor is capa-
ble of performing such a function. 

                                                           
16 Ì. A. Mališevs'ka,  Prirodoterapìâ u robotì z učnâmi počatkovoї školi. Navčal'no-metodičnij 

posìbnik dlâ  včitelìv ì studentìv, Almì, Uman' 2009, p. 162.  
17 Netradicionnye metody v korrekcionnoj pedagogike, ed. M. A. Povalâeva, Feniks, Rostov na 

Donu 2006, p. 349. 
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Thalassotherapy (from the Greek: thalassa – sea & therapy) – treatment 
with the sea is a treatment with sea water, sea air, algae, sun rays. 

Aerotherapy (from the Greek: aer – air & therapy) – use with the preventive 
and curative purpose of fresh air. Aerotherapy improves nerve regulation and 
enriches the body with oxygen. It is used in the form of air baths (warm, cool or 
cold). Of course, aerotherapy is combined with walking and moving games18. 
 

Sound natural information 

Music therapy – treatment with music. Music therapy is a medicine one 
need to listen to. Physicians found out that the positive emotional excitement 
during the sounding of pleasant melodies increases the tone of the brain, im-
proves metabolism, stimulates breathing, blood circulation19. Pleasant emo-
tions, caused by music, improve mood, activate attention, increase efficiency. 

Tale therapy – treatment with fabulous atmosphere in which potential per-
sonality’s traits can appear; a dream can be materialized; and most importantly 
– there is a sense of security and taste of secrecy. Tale therapy contributes to the 
formation of connection between fairy-tale events and behavior in real life, the 
transfer of fairy meanings into reality. Tales are the important psychotherapeu-
tic tool that helps to regulate person’s inner world20. 

Game therapy – treatment with a game. In the 1920’s psychotherapists An-
na Freud, Melan Klein, Hermina Hag-Hellmuth called the children’s game the 
method of treatment. The psychologist, the developer of methods for game 
therapy Mihail Panfilov concluded that with the help of the game it is possible 
to evoke cognitive interest in the environment, fantasy, to teach how to proper-
ly make a dialogue, positively influence on the physical and mental state of 
children, develop communicative and intellectual abilities21. 

 

Visual natural information 

Chromotherapy or color therapy (from the Greek: chroma – color, paint & 
therapy) is the treatment with light and color. Color therapy is based on the 
effect of color on the human nervous system. There are two directions of color 

                                                           
18 Aèroterapiâ, http://bse.sci-lib.com/article085980.html (access: 24.11.2009).  
19 N. F. Denisenko, Ozdorovčì tehnologìï v osvìtn'omu procesì, „Doškìlne vihovannâ” 2004, no. 

12, p. 4–6. 
20 I. V. Vačkov, Skazkoterapiâ: razvitie samopoznania čerez psihologičeskuû skazku, Os'–89, 

Moskva 2001, p. 144.   
21 M. A. Panfilova, Igroterapiâ obŝeniâ. Testy i korrekcionnye igry, GNOM i D, Moskva 2008, 

p. 160.  
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therapy: direct influence on the human brain and the creation of the necessary 
color therapeutic environment. 
 

Taste natural information 

Phytotherapy (from the Greek: phyton – plant paint & therapy) is the an-
cient way of treating with herbs. 

Climatotherapy (from the Greek: klima-slope of the earth’s surface to the 
sun’s rays & therapy) – a set of treatment methods that use the dosed impact of 
the climate of the area and special climatic procedures. Close interconnection 
of meteorological factors with the state of human health is noticeable. Biologi-
cal influence of the climate is diverse: it calms and tones the nervous system, 
improves the regulation of physiological functions, activates the metabolism, 
respiratory function, blood circulation, digestion, increases immunity, body’s 
resistance to infectious diseases22. 
 

Tactile-kinesthetic natural information 

Hydrotherapy (from the Greek: hydor – water & therapy), external use of 
fresh water (water, river, lake, rain) for the purpose of treatment and preven-
tion of diseases) is the use of water in any of its manifestations (ice, cold, hot, 
fresh, mineral, steam) for preventive and curative purposes. Today, pouring, 
wiping, washing, shower, bath, compresses, wrapping, bathing, intestinal    
lavage, hydromassage are widely used23. 

Art therapy (art and painting & therapy) – treatment by art. So, art therapy 
is a treatment with the help of any artistic creativity. Art therapy is the modern 
direction of psychotherapy. In the Psychotherapeutic encyclopedia, edited by 
Boris Karvasarski, this direction is interpreted as follows: the use of art as 
a therapeutic factor24. This therapeutic direction, connected with the use of 
various materials by the patient and the creation of visual images by means of 
figurative activity and his or her reactions to products created, reflects the fea-
tures of his or her mental development, abilities, personal characteristics, inte-
rests, problems, conflicts and the like. 

                                                           
22 Otnošenie školnikov k prirode: Pedagogičeskaâ nauka – reforma školy, ed. I. D. Zvereva, 

I. T. Suravegina, Pedagogika, Moskva 1988, p. 128.  
23 K. Dejl, Gidroterapiâ, http://www.otkrovenie.de/ beta/xml/zdorovje/gidroterapija.xml (access: 

24.11.2009).  
24 Psihoterapevtičeskaâ èncyklopediâ, ed. B. D. Karvasarskij, Piter, Sankt-Peterburg 1998, 

p. 713.  
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Nowadays, the formation of readiness of the future teacher, first of all, of the 
primary school teacher, to use the possibilities of natural objects in preserving 
and restoring the child’s physical and mental health becomes urgent. It requires 
updating the content and forms of organizing the training, in particular, reco-
gnizing, among professional priorities, the responsibility for the environment 
and the health of pupils; the desire to enrich the teaching methods of basic dis-
ciplines with nature-therapeutic means; the availability of the system of 
knowledge, skills and abilities that form the basis for the creative carrying out 
the professional functions, aimed at environmental and nature-therapeutic 
activity; the readiness of the future teacher to create new knowledge, techniques 
and technologies that would realize the educational and recreational goals. 

The preparation of the future primary school teacher for the use of the na-
ture therapy in professional work is a system process with clearly defined struc-
tural components, integrative properties, functions and algorithmic control, 
and then it has all the signs of technology, aimed at achieving concrete results. 
The normative component of the presented technology takes into account the 
state standard of primary education; principles of both didactic and environ-
mental education, the goal, aimed at the formation of the system of pro-           
fessional, environmental and nature-preserving knowledge; the system of intel-
lectual, practical skills for studying, assessing, improving the state of the envi-
ronment and the health of junior schoolchildren25. 

Efficiency of formation of readiness of the future primary school teachers 
for the use of nature therapy in work with primary school pupils is ensured by 
the combination of pedagogical conditions, which are the set of elements of the 
learning environment combined with the specifics of the training of the specia-
list in a particular sphere. 

 

Conclusions 

 

The generalization of the above mentioned approaches provides the basis 
for the conclusion that, in a definitive sense, nature therapy is a positive influ-
ence of the natural information on the pupil with the aim of forming active 
operational-activity life position and maintaining personal health. At the same 
time, we regard nature therapy as a specific pedagogical technology of presser-
ving and correcting health and activating the cognitive function of pupils of 
junior classes on the basis of the influence of objects of the natural environ-

                                                           
25 O. A. Dubasenûk, Profesìjna pìdgotovka majbutn'ogo včitelâ do pedagogìčnoï dìâl'nostì, 

Žitomirs'kij Deržavnij Pedagogičnij Unìversitet ìmenì Ì. Franka, Žitomir 2003, p. 192.  
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ment, as pedagogical “treatment” by means of nature in the educational process 
of the primary school, while realizing the need to develop the complex of ap-
propriate technological methods for the preparation of the future primary 
school teachers for the use of nature therapy in their work with primary school 
pupils, while the willingness to use nature therapy is a specific ability of the 
future pedagogue, aimed at implementing the nature-therapeutic influence on 
the psychophysical health of schoolchildren. The result of the introduction of 
technology is the readiness of future primary school teachers to the use of na-
ture therapy in work with pupils. 

The priorities of environmental education of students of pedagogical higher 
educational institutions in general, as well as the formation and development of 
their readiness for the use of nature therapy in the educational process in par-
ticular, should be aimed at the formation of the emotional-value sphere of the 
child’s relationships with nature, the formation of interest in environmental 
and nature-therapeutic problems that are consistent with the development of 
general cognitive, educational and recreational processes, sensory nature-
appropriate standards and value orientations. 

 

 

Bibliography 

 

Bezlûdna N. V., Ìdeї rozvival’nogo navčannâ molodših školârìv u tvorčìj spadŝinì 
V. O. Suhomlins'kogo, Kiїv  1998. 

Bolšoj êncyklopedičeskij slovar', [in:] Bolšaâ kollekcyâ èlektronnyh slovarej, disc 3, Mno-
gopredmetnye slovari. Spravočniki: Kollekcyâ slovarej, èncyklopedij i spravočnikov 
v elektronom vide, 2010. 

Denisenko N. F., Ozdorovčì tehnologìï v osvìtn'omu procesì, „Doškìlne vihovannâ” 2004, 
no. 12. 

Drobnohod M. Ì., Konceptual'nì osnovi formuvannâ ekologìčnogo mislennâ ta zdìbnostej 
lûdini buduvati garmonìjnì vidnosini z prirodoû, MAUP, Kiїv 2006. 

Dubasenûk O. A., Profesìjna pìdgotovka majbutn'ogo včitelâ do pedagogìčnoï dìâl'nostì, 
Žitomirs'kij Deržavnij Pedagogičnij Unìversitet ìmenì Ì. Franka, Žitomir 2003. 

Koncepcìâ neperervnoì ekologìčnoї osvìti Ukraїni. Ìnformacìjni zbìrnik Mìnìsterstva  
osvìti ì naukì Ukraìni, „Pedagogìčna Presa” 2002, no. 7. 

Kudrâvceva O. M., Pro deâkì psihologìčnì principi ì umovi ekologìčnoì osvìti, [in:] Ped-
agogìčnì principi ì umovi ekologìčnoì osvìti, Pedagogìka, Moskva 1983. 

Mališevs'ka Ì. A.,  Prirodoterapìâ u robotì z učnâmi počatkovoї školi. Navčal'no-
metodičnij posìbnik dlâ  včitelìv ì studentìv, Almì, Uman' 2009. 

Netradicionnye metody v korrekcionnoj pedagogike, ed. M. A. Povalâeva, Feniks, Rostov 
na Donu 2006. 



 
Kristina Ševčuk 

 104

Otnošenie školnikov k prirode: Pedagogičeskaâ nauka – reforma školy, ed. I. D. Zvereva, 
I. T. Suravegina, Pedagogika, Moskva 1988. 

Panfilova M. A., Igroterapiâ obŝeniâ. Testy i korrekcionnye igry, GNOM i D, Moskva 
2008. 

Psihoterapevtičeskaâ èncyklopediâ, ed. B. D. Karvasarskij, Piter, Sankt Peterburg 1998. 
Rezer T. M., Medicina i pedagogika na puti integracii, „Pedagogika” 2007, no. 7 
Suhomlinskij V. A., O vospitanii, Politizdat, Moskva 1982. 
Suhomlinskij V. A., Pavlyšskaâ srednââ škola: izbrannye pedagogičeskie sočineniâ, vol. 2, 

red. O. S. Bogdanova, V. Z. Sol', Pedagogika, Moskva 1980. 
Vačkov I. V., Skazkoterapiâ: razvitie samopoznania čerez psihologičeskuû skazku, Os'–

89, Moskva 2001. 
Skripčenko O. V., Dolins'ka L. V., Ogorodnìjčuk Z. V., Vìkova ta pedagogìčna psiho-

logìâ: navčalnij posobnik,  Prosvìta, Kiїv 2001. 

 

Internet 
Aèroterapiâ, http://bse.sci-lib.com/article085980.html (access: 24.11.2009).  
Èkoterapiâ, ili nazad k prirode!, http://nnpctokz.ru/zdorove/ekoterapiya-ili-nazad-k-

prirode.php (access:  15.12.2009).  
Dejl K., Gidroterapiâ, http://www.otkrovenie.de/beta/xml/zdorovje/gidroterapija.xml 

(access: 24.11.2009). 
Fedìj O., Prirodnì zasobi estetoterapìї y profesìjnìj dìâl'nostì sučasnogo včitelâ, 

www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pednauk/2009_1/256.pdf (access: 15.01.2011). 
Parki i lesa – horošee sredstvo od depressii, http://life.trend.az/index.shtml?newsid=9262 

26&catid=697 (access: 15.12.2009). 
Slovar' medicynskih terminov, http://www.menshealth.kiev.ua/glossary.php (access: 

15.11.2009).  
Tolkovyj slovar' V. Dalâ, http://vidahl.agava.ru (access: 12.02.2009). 

 
 

Summary 

 

The article reveals the peculiarities of nature therapy as a health-improving tech-
nology in the primary school process. It is about new priorities in modern environmen-
tal education. In the definitive sense, nature therapy is the positive effect of natural 
information on the pupil in order to form an active operational and activity position 
and maintain his or her personal health. The article focuses on the technological aspect 
of the nature therapy. That is, this phenomenon is considered as a specific pedagogical 
technology of preservation and correction of health and activation of cognitive activity 
of pupils of primary classes on the principles of influence of objects of the natural envi-
ronment, as a pedagogical “treatment” by means of nature in the educational process of 
primary school. The attention is focused on the physiological, medical, psychological 
and pedagogical components of the technology described. 
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The attention is drawn to the fact that the technology of preparing the future teach-
er of primary classes for the use of nature therapy in work with younger pupils on the 
basis of interdisciplinarity and integration, involves the formation of the system of 
value attitude to nature, knowledge, skills and abilities that enable students to use the 
means of nature therapy in the training, and subsequently in professional activity. 

 

keywords: pedagogical technology, nature therapy, therapy, factors of influence, pupil’s 
personality 

słowa kluczowe: technologia pedagogiczna, terapia przyrody, terapia, czynniki wpływu, 
osobowość studenta 
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Analiza wybranych publikacji poświęconych 

problemom pracy szkoły  

z dziećmi migrantów i uchodźców 
  
 
W połowie września 2015 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Biuro Wy-

sokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców zorganizo-
wały konferencję „Edukacja dziecka cudzoziemskiego”. Przyjęto bowiem, że 
dostęp do edukacji to podstawowe prawo dziecka, które pozwoli mu uniknąć 
ubóstwa.  

W Polsce do 10.09.2015 r. przebywało ponad siedem tysięcy osób starają-
cych się o status uchodźcy, głównie z Rosji – obywatele narodowości czeczeń-
skiej, Ukrainy, Gruzji, ale byli wśród nich też przybysze z Syrii. Wielka fala 
uchodźców z Czeczenii przetoczyła się przez nasz kraj przed kilku laty. 

Według danych MEN, zaprezentowanych w grudniu 2016 r. podczas posie-
dzenia Komisji Ekspertów ds. Migracji przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, 
w ubiegłym roku szkolnym w polskich szkołach uczyć się miało ponad 22 000 
dzieci cudzoziemskich, w tym około 1000 dzieci uchodźców lub tych, których 
rodzice starają się o taki status1. Dzieci cudzoziemskie są w Polsce objęte na-
tychmiastowym dostępem do edukacji i traktowane jak polskie2.  

Ministerstwo zapewniło, że na naukę języka polskiego jest zapewniony do-
datkowy czas, z tym że o te godziny musi wystąpić do organu prowadzącego 

                                                           
∗ Dr Jadwiga Szymaniak, emerytowana nauczycielka akademicka  
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1 H. Drachal, Multikulturowość to fakt, „Głos Nauczycielski” 2018, nr 1–2, s. 16. 
2 Idem, Otworzyć się, oswoić lęk, „Głos Nauczycielski” 2015, nr 39, s. 9. 
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dyrektor szkoły3. W przepisach istnieje też możliwość zapewnienia konkretne-
mu dziecku indywidualnego toku nauczania. Niestety nie ma szans na zatrud-
nienie w każdej z polskich szkół asystenta kulturowego4. Dzieci cudzoziemskie 
mają odmienne doświadczenia edukacyjne, nie znają języka polskiego, a czasem 
nawet alfabetu łacińskiego, który jest stosowany w Polsce. Przeżywać mogą 
stres akulturacyjny (szokować je może na przykład fakt, że nauczycielka jest 
kobietą), mogą cierpieć na zespół stresu pourazowego (PTSD) – szczególnie 
dzieci pięcio- i sześcioletnie, które już dużo pamiętają. Nie odzywają się, dlatego 
trafiają do poradni z diagnozą autyzmu, a to nie autyzm, to błąd w sztuce wyni-
kający z niewiedzy5. Przed przedszkolem i szkołą stoi konieczność włączenia 
dzieci cudzoziemskich do grup rówieśniczych, bo nieprzyjęcie grozi w przyszło-
ści wchłonięciem ich przez grupy zmarginalizowane.  

Szkoły usiłują radzić sobie z tymi problemami jak potrafią, bo systemowego 
wsparcia na ogół nie ma. Według „Głosu Nauczycielskiego” miastami, które 
kwestiami migracji zajęły się  w  sposób  bardziej  systemowy, są Warszawa 
i Gdańsk6. Jak relacjonuje Nina Markiewicz-Sobieraj, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 16 im. W. Broniewskiego w Gdańsku, w mieście tym powstał między-
sektorowy interdyscyplinarny zespół, którego celem było przygotowanie strate-
gii integracji nowych mieszkańców i ich dzieci. Gdański Model Integracji Imi-
grantów to wspólne dzieło władz miasta, organizacji pozarządowych, instytucji, 
podmiotów prywatnych i środowiska imigrantów. Raz w miesiącu zespół spo-
tykał się w Europejskim Centrum Solidarności, zapraszał specjalistów.  

W Warszawie nauczyciele mogą znaleźć wsparcie między innymi w samo-
rządowej placówce doskonalenia nauczycieli; w Warszawskim Centrum Inno-
wacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń istnieje punkt konsultacyjny dotyczą-
cy ucznia cudzoziemskiego. Okazało się, że dzieci uchodźców wymagają nie 
tylko wsparcia w zakresie nauczania języka polskiego jako drugiego, ale wszech-
stronnej pomocy w procesie socjalizacji. Nauczyciele powinni więc opanować 
kompetencje „miękkie” – wyczulić się na potrzeby dzieci, zapobiegać dyskry-
minacji – jak mówi Małgorzata Wysokińska, doradca metodyczny. Potrzebne 
jest wspomaganie rodziców, często przeżywających kryzys7. Od dwóch lat moż-
liwe jest tworzenie w szkołach oddziałów przygotowawczych dla uczniów 
z przeszłością migrancką, którzy nie znają języka polskiego w ogóle lub w stop-

                                                           
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
5 „Na skróty się nie da” – z prof. Haliną Grzymałą-Moszczyńską, psychologiem UJ rozmawia 

H. Drachal, „Głos Nauczycielski” 2015, nr 39, s. 121. 
6 H. Drachal, op. cit., s. 16. 
7 Ibidem, s. 161. 
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niu bardzo słabym. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 wrze-
śnia 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz 
osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjo-
nujących w systemach oświaty innych państw zakłada, że oddziały te przezna-
czone mają być wyłącznie dla dzieci przybywających z zagranicy, także pol-
skich, które przez lata mieszkały i uczyły się poza Polską. Mają one mieć więcej 
lekcji języka polskiego oraz zajęcia wyrównawcze. Klasy takie mogą liczyć do 15 
uczniów.  

Na świecie istnieje już bogata literatura naukowa, także pedagogiczna, z za-
kresu pracy z rodzinami oraz dziećmi z przeszłością migrancką i uchodźczą. 
Profesor Hubertus Adam, lekarz zajmujący się psychiatrią dziecięcą, związany 
z Uniwersytetem Poczdamskim, w swojej książce poświęconej pracy pedago-
gicznej z dziećmi migrantów i uchodźców powołuje się na blisko 200 pozycji 
bibliograficznych, w dużej mierze bazujących na badaniach8. 

 

Migracja i uchodźstwo – nieco historii problemu.  

Ustalenia terminologiczne 

 

Już po I wojnie światowej, w połowie lat 20., suma osób uciekających, wypę-
dzonych i przesiedlonych w Europie wynosiła około 10 milionów.  

II wojna światowa spowodowała deportację, ucieczki i wypędzenia około 
50–60 milionów ludzi. Potem odnotowano wielkie fale przyjazdów „za pracą” 
do Niemiec i innych zamożniejszych krajów osób z południowej i południowo-
wschodniej Europy, a od lat 70. – z południowej Azji, Ameryki Łacińskiej, 
a także Afryki.  

Stosunek przybywających do szkoły jest różny. Często rodzice boją się wy-
narodowienia dzieci i wracają do swego tradycyjnego stylu wychowania, ale to 
w zmienionych warunkach zawodzi. Przeżywać oni mogą więc fazy frustracji, 
tworzyć sobie kulturowy „międzyświat” (niem. kulturelle Zwischenwelt), w któ-
rym funkcjonują też ich dzieci9. Starają się one dopasować do rodziców, ale 
również do nowego społeczeństwa. Nie umieją często rozpoznać swoich per-
spektyw, chciałyby wrócić, ale i zostać. Przeżywają więc uczucia ambiwalentne.  

                                                           
8 H. Adam, S. Inal, Pädagogische Arbeit mit Migranten und Flüchtlingskindern. Unterricht-

smodule und psychologische Grundlagen, Beltz, Weinheim und Basel 2013. 
9 Ibidem, s. 14 
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Wyodrębniono10 kilka faz dziecięcych przeżyć. W fazie I dziecko znajduje się 
w nowej dla niego, niebezpiecznej sytuacji. Ulega obrażeniom lub jest świad-
kiem doznawania ich przez innych, przeżywa lęk przed rozłąką i odmową przy-
jęcia w nowym kraju.  

Dziecko w fazie II znajduje się już w nowych, innych warunkach kulturo-
wych, w których z trudem odnajdują się też jego rodzice. Mogą zmieniać się 
role pełnione w rodzinie; czasem, wobec nieudolności starszych, dorastający 
młody człowiek przejmuje ster. Dzieci w tej fazie często przejawiają zakłócenia 
w zachowaniu, agresję.  

Faza III zależna jest przede wszystkim od miejsca pobytu dziecka. Rodziny 
wracają lub podejmują decyzję o ostatecznym pozostaniu w nowym otoczeniu. 
Decydującą rolę w tej fazie odgrywa szkoła11. Teoretycy mówią w tym kontek-

ście o procesach asymilacji i akulturacji. Procesy te w wypadku pozostania są 
trudne dla rodzin, które muszą przystosować się na przykład do nowych metod 
leczenia dzieci, nie odnajdują dawnych autorytetów. Jest duży nacisk na „dopa-
sowanie się”. Asymilację na ogół pojmuje się jako proces przejmowania nowych 
standardów wartości, norm kulturowych i norm zachowań12. Na proces ten 
trzeba jednak spojrzeć z dwóch stron, z jednej jako na coś godnego, bo może 
stać się rozwiązaniem na danym etapie, zapewnia „włączenie”, zapobiega dys-
kryminacji i marginalizacji. Z drugiej jednak oznacza utratę tożsamości i po-
rzucenie dotychczasowej historii życia. Już w latach 60. Milton M. Gordon opi-
sał dostosowanie się mniejszości katolickich, żydowskich, portorykańskich 
i innych do społeczeństwa amerykańskiego. Wyróżnił cztery typy asymilacji:  

− behawioralną, polegającą na dostosowaniu się do zastanych wzorców 
zachowań; 

− strukturalną, kiedy jednostka wstępuje na przykład do istniejących 
stowarzyszeń, konsultuje się z instytucjami; 

− małżeńską (małżeństwa mieszane); 

− przez identyfikację, a więc przeżywanie uczuć przynależności do danej 
społeczności i kultury13. 

Przytoczone poglądy oczywiście nie wyczerpują zagadnienia. Stanowią zale-
dwie wstęp do zarysowania problemu.  

                                                           
10 D. Kocijan-Hercigonja, Kinder im Krieg: Erfahrungen aus Kroatien, [w:] Kindheit und 

Trauma. Trennung, Missbrauch, Krieg, Hrsg. W. Hilweg, E. Ullman, Vandenhoeck & Ruprecht, 
Göttingen 1998. Za: H. Adam, S. Inal, op. cit.  

11 Ibidem, s. 14–15. 
12 Ibidem, s. 15. 
13 M. M. Gordon, Assimilation in American life, Oxford University Press, New York 1964. Za: 

H. Adam, S. Inal, op. cit., s. 15. 
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Z kolei akulturacja, szczególnie w ujęciu badaczy amerykańskich, obejmuje 
psychiczne i społeczne procesy związane z: 

− integracją z nową społecznością, także przy próbach zachowania własnej 
tożsamości kulturowej; 

− separacją, kiedy imigranci zachowują swoją kulturę, odcinają się od 
zastanej; 

− asymilacją jako fenomenem odrzucenia własnej kultury, jej negacją, 
budowaniem coraz silniejszych związków z nową społecznością; 

− marginalizacją14. 
Nie tylko osobowość osób przybywających przesądza o rodzaju akulturacji, 

silnie wpływa na nią także społeczność przyjmująca, jej ideologia, kultura, tole-
rancja czy dominacja. 

Dzieckiem migrantów czy uchodźców – względnie będącym samotnym 
uchodźcą, bo w drodze utraciło rodziców – nazywa się osobę do 18 lat. Przyj-
muje się też, że nazywa się go uchodźcą (dzieckiem uchodźców), jeżeli ono lub 
jego rodzina przeżyli wojnę, wojnę domową czy inne formy zorganizowanej 
przemocy i musieli z tego powodu opuścić ojczyznę15.  

Objawy minionych, bolesnych przeżyć mogą wystąpić bezpośrednio po tych 
wydarzeniach, albo też częściowo po kilku latach. Nazwano je objawami post-
traumatycznymi (PTBS – niem. Posttraumatische Belastungsstörungen) 
i w roku 1991 zaliczono do międzynarodowej klasyfikacji International Statisti-
cal Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10), nadając 
symbol FH3. Wszystkie wymienione już symptomy mogą przy PTBS, według 
ICD-10, wystąpić jako lękliwość, depresyjność, myśli samobójcze, uzależnienia 
od narkotyków i alkoholu16. Spośród licznych definicji traumy warto przytoczyć 
sformułowaną przez Gottfrieda Fischera i Petera Riedessera17: Trauma to nie 
tylko […] stres, ale przeżycie rozbieżności [niem. Diskrepanz] między czynnika-

mi zagrażającymi w danych sytuacjach a indywidualnymi możliwościami ich 

opanowania, które idzie w parze z uczuciem bezradności, braku opieki, wywołu-
jąc długo trwające „wstrząśnienie”.  

Autorzy przypisują więc dużą rolę indywidualnym zdolnościom do oporu 
(niem. Kapazität) wobec sytuacji traumatycznej, próbom stawienia jej czoła. 
Chodzi bowiem o próby przepracowania swoich traumatycznych doświadczeń, 

                                                           
14 H. Adam, S. Inal, op. cit., s. 16. 
15 Ibidem, s. 19. 
16 Ibidem, s. 22. 
17 G. Fischer, P. Riedesser, Lehrbuch der Psychotraumatologie, Reinhardt, München 2003. Za: 

H. Adam, S. Inal, op. cit., s. 22. 
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o próby samouleczenia. Ludzie bowiem różnie znoszą takie stany, także w ro-
dzinach. Istotne jest jednak też, jak ogół społeczeństwa patrzy na te problemy, 
na nędzę i trudności indywidualne. Nie powinno tu dochodzić do wykluczenia, 
lekceważenia, obojętności. Za najważniejsze cnoty obywatelskie autorzy ci uwa-
żają sprawiedliwość i uznanie godności ludzkiej wobec doznanej przez nią kata-
strofy czy nieszczęścia.  

 

Trauma dziecięca i stres akulturacyjny 

 

Wyniki obserwacji dziecięcej traumy opublikowano już w latach 40. ubie-
głego wieku po bombardowaniu Londynu, czego tragicznym następstwem było 
oddzielenie wielu dzieci od rodziców. Publikowane też były wyniki obserwacji 
3-letnich sierot, które przeżyły obóz koncentracyjny. W roku 1979 
Hans Keilson opisał, podsumowując 25-letnią pracę badawczą, losy żydowskich 
sierot wojennych w Niderlandach18. Badacz ten wykazał ponadpokoleniowe 
oddziaływanie traumatycznych przeżyć. Do podobnych wniosków doszli także 
inni naukowcy. Dieter Burgin uważał, że aby rzeczywiście zrozumieć skutki 
traumatycznych następstw dla rozwoju psychicznego dziecka, w wielu przy-

padkach poczekać trzeba do zakończenia adolescencji, albo do czasu, gdy ono 
samo będzie miało dzieci19. Zakłócenie duchowej równowagi w okresie adole-
scencji może więc być następstwem o wiele wcześniejszych przeżyć, na przykład 
lęku przed rozłąką. Próbą samouleczenia może stać się używanie narkotyków.  

Wszystkie szkoły psychoterapeutyczne, obojętnie jakiej orientacji, przypisu-
ją więc dziś zakłóceniom we wczesnym dzieciństwie dużą rolę w rozwoju póź-
niejszych symptomów psychopatologicznych.  

Na każdym stopniu rozwoju dziecko i młody dorastający człowiek musi 
spełnić określone zadania rozwojowe (niem. Entwicklungsaufgaben)20. W ich 
realizacji pomaga jednak stopniowo także własna aktywność, nie służy temu 
uleganie wpływom.  

Bardzo ważna jest też rola osób znaczących. Starsze dzieci i młodzież, które 
przeżyły stabilne dzieciństwo ze spolegliwymi osobami znaczącymi, są lepiej za-
bezpieczone przed wpływami traumatyzującymi, podkreśla przywoływany po-

                                                           
18 H. Keilson, Sequentielle Traumatisierung bei Kindern, Enke, Stuttgart 1979. Za: H. Adam, 

S. Inal, op. cit., s. 24. 
19 D. Burgin, Psychic traumatization in children and adolescents, [w:] Children-War  and  per-

secution, sel. and  comp. by  H. Adam, P. Riedesser, H. Riquelme, A. Verderber & J. Walter, 
Secolo Verlag, Osnabrück 1995. Za: H. Adam, S. Inal, op. cit., s. 25. 

20 M. Tyszkowa, Zadania rozwojowe, [w:] Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykało, 
Fundacja Innowacja, Warszawa 1993, s. 951– 954. 
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wyżej lekarz psychiatra dziecięcy H. Adam21. Niestety, rodzice – często zagro-
żeni przez wojnę, przemoc, możliwość utraty wszystkiego co posiadali – nie 
mogą sprostać zadaniu bycia osobami znaczącymi. Matki wyczerpują się psy-
chicznie, szukają zaginionych mężów, natomiast ojcowie przeżywają depresję. 

Ciężka trauma prowadzi do tak zwanego stanu chronicznego alarmu 
u dzieci, załamuje się poczucie bezpieczeństwa, wiara we wszechmocną ochronę 
ze strony rodziców. Dzieci szkolne, które przeżyły wojnę, ucieczkę, migrację, 
podobnie jak dorośli są zmuszone do odgrywania wielu ról. W raczej patriar-
chalnych społecznościach, jak Afganistan, chłopcy muszą już jako uczniowie 
zastępować nieobecnego ojca. Także dziewczęta wcześnie podejmują różne role. 
Mogą też być przedmiotem nadużyć seksualnych. Rozumieją troski rodziców.  

Lekarze psychiatrzy dziecięcy obserwują skutki sytuacji ambiwalentnych, 
przeżywania przez młodych poczucia winy.  

W czasie migracji i prześladowań adolescencja więc się skraca. Młodzi są 
zmuszeni do tego, aby szybko dorosnąć, na ogół jednak brak im przykładu do-
rosłych. Zdążyli się przekonać, że prawo i normy etyczne gwałcono bez kary22. 
To utrudnia integrację. Jeżeli jednak dorastający młodzi ludzie przeżyli stabilne 
dzieciństwo, są bardziej odporni, wytrzymalsi na utratę, mają więcej możliwości 
wpływu na swój los23.  

Badacze zaobserwowali też, że stres akulturacyjny rodziców ma następstwa 
dla zdrowia psychicznego dzieci. W anglojęzycznym obszarze językowym roz-

różniono w tym zakresie trzy odmienne style wychowania. Jeśli rodzice ideali-

zują kraj przyjmujący, dojść może do tego, że w nowym otoczeniu osadzą 
dziecko nieprzygotowane i nie dadzą mu oparcia. Nastąpić może wtedy kultu-
rowa dezorientacja, dziecko może być pozbawione wystarczającego oparcia 
w wartościach. Inny styl, nazwany Kangur-Stil, jest zupełnie odmienny. Dziec-

ko jest izolowane od społeczności przyjmującej, przechowywane jest w rodzinie 
– podobnie jak kangur w matczynym worku. Prowadzi to do dopasowania się 
raczej do kultury dawnej, ale wyidealizowanej; przypomina koncepcję getta. 

Opisano też strategię kameleona, czyli próbę stopienia się z nową społeczno-
ścią, aby „nie podpaść”. Tu dzieci mogą stać się katalizatorami zmian w rodzi-
nach, szukają wątków przewodnich w nowym życiu, a rodzice nie chcą lub nie 
umieją się zintegrować. 

                                                           
21 H. Adam, S. Inal, op. cit., s. 26. 
22 Ibidem, s. 29. 
23 Zwracają na to uwagę przywoływani powyżej Fischer oraz Riedesser. Zob.: G. Fischer, 

P. Riedesser, op. cit. Za: H. Adam, S. Inal, op. cit., s. 30. 
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Badania wskazują powtarzające się dodatkowe czynniki ryzyka dla pełnego 
rozwoju dzieci dotkniętych migracją i uchodźstwem. Stanowią je niskie wy-
kształcenie rodziców, wcześniejsze obarczenie traumą, złe warunki mieszka-
niowe, brak społecznej integracji. Niejako podwójnym ryzykiem obarczeni są 
wspominani już adolescenci: z jednej strony przeżywają przejście z dzieciństwa 
do dorosłości, z drugiej zaś – przejście z jednej kultury do innej. Efekty tych 
trudności mogą być bardzo trwałe, nawet po pół wieku dzieci z rodzin mi-
granckich, mimo częściowych osiągnięć, często źle się wyróżniają: zauważa się 
ich nadprezentację w szkołach mniej ambitnego typu, pozostają bez zawodu, 
stanowią też nadprezentację w grupach ryzyka24.  

Szukano też czynników chroniących. Okazało się, że zasobem, ostoją może 

być orientacja religijna młodych25. Stwierdzono również, że zagrożone dzieci 
wprawdzie odnajdują drogę do instytucji wspierających i poradniczych, do 
lekarzy i psychologów, ale tylko przez osoby trzecie, szczególnie nauczycieli.  

 

Próby stawienia czoła problemom – coping 

 

Richard Lazarus i Raymond Launier przez coping rozumieją rozwiązanie 
problemu, a więc wszystkie intrapsychiczne i zorientowane na zachowania usi-
łowania jednostki, aby opanować sytuację, podołać rodzącym się żądaniom26. 
Coping jest więc staraniem; ważne są tu oczywiście indywidualne możliwości 
i nie wiadomo nigdy na pewno, czy cel uda się osiągnąć. Stosuje się w tym za-
kresie także inne terminy, np. „roztrząsanie problemu” czy „przepracowanie 
obciążeń”. Jednostka, jak pisze H. Adam, stara się zmienić siebie, ale i otocze-
nie, tak aby wypracować w tej relacji pewne znośne granice. Coping przebiegać 
może automatycznie, częściej jednak jest realizowany świadomie.  

W rodzinach procesy te przebiegać mogą różnie. Są wśród nich takie – jak 
wskazują badania amerykańskie – które starają się utrzymać i wzmocnić jako 
całość, dbają o dobre samopoczucie każdego z członków. Szuka się więc wów-
czas w nich zasobów wewnętrznych, a zewnętrznych – w środowisku. Badacze 
od dawna też usiłują znaleźć model, który objaśniłby działające w tym zakresie 
mechanizmy w rodzinie. Reuben Hill, po przebadaniu pod koniec lat 40. rodzin 
dotkniętych wojenną rozłąką, stworzył model znany jako ABCX, gdzie A ozna-
cza stresor, trudność, B – zasoby tkwiące w rodzinie, a więc to co rodzinie 

                                                           
24 Z badań I. Gogolin, U. Neumann, H. J. Roth, Förderung von Kindern und Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund, Heft 107, Bonn 2003. Za: H. Adam, S. Inal, op. cit., s. 32. 
25 Ibidem. 
26 R. Lazarus, R. Launier, Stressbezogene Transaktionen zwischen Person und Umwelt, [w:] 

Stress, Hrsg. J. Nitsch, Huber, Bern 1981. Za: H. Adam, S. Inal, op. cit., s. 33. 
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w tym zakresie pomaga, C – jak rodzina definiuje dane zdarzenia, trudności, 
a X – kryzys27. Co ciekawe, niektórzy badacze amerykańscy stwierdzili, że zbyt 
silne trzymanie się rodziny razem może być czasem szkodliwe dla rozwoju au-
tonomii jednostek. Dla dzieci wiążącą rolę odgrywa szkoła.  

 

Rola szkoły i jej klimatu 
 

Mimo nikłej akceptacji w niektórych rodzinach dla regularnego uczęszcza-
nia do szkoły, bardzo pomocne okazują się być sztywne ramy dnia ustanowione 
przez szkołę, dać mogą bowiem jednostkom oparcie.  

Zadanie systemu edukacyjnego to przygotowanie ofert nie tylko w zakresie 
dydaktycznym, ale i pomocy ambulatoryjnej oraz interwencji. Profesor 
H. Adam twierdzi, że należą do nich np. godziny rozmów, także z udziałem 
psychoterapeutów i lekarzy pediatrów.  

Ważną rolę odgrywa klimat szkoły, a więc jej chęć i gotowość do udzielenia 
pomocy, zorganizowanie odpowiedniej opieki, a także zapewnienie uczniom 
warunków do partycypacji w życiu szkolnym. 

Obciążenia i trudności posttraumatyczne można opisać jako kompleks 
symptomów, który może powstać nie tylko jako skutek migracji czy uchodź-
stwa, ale rozwija się również u dzieci i młodzieży, które żyły w marginalizują-
cych warunkach, na przykład w gettach wielkich miast, doznając przemocy 
i gwałtu28. Obciążenia te prowadzić mogą do społecznego cofania się, tworzenia 

gangów jako znaku rzekomej siły, do akcentowania archaicznych form postę-
powania, a czasem cofania się do radykalnych wartości religijnych i norm. Jest 

to wyraz, jak pisze Adam, dysfunkcjonalnego copingu, choć służyć on może 
stabilizacji swoiście pojmowanego poczucia wartości.  

Szkoła ma obowiązek objąć wsparciem wszystkie dzieci i całą młodzież. Na-
uczyciele muszą więc znać zasady pracy z dziedzicami różnych kultur, którzy 
potrzebują celów i norm postępowania z zewnątrz, ale też okazywania zaufania 
i odczuwanej przez nich gotowości do pomocy.  

 

Doświadczanie obcości i inności 

 

Inność (niem. Anderheit) to jedna z centralnych kategorii we współczesnych 
rozważaniach filozoficznych, szczególnie w zachodnim kręgu kulturowym. 

                                                           
27 R. Hill, Families under Stress: Adjustment to the crises of war separation and reunion, Gre-

enwood Press, Westport 1971. Za: H. Adam, S. Inal, op. cit., s. 36. 
28 H. Adam, S. Inal, op. cit., s. 41. 
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Trwa też intensywna dyskusja na temat inkluzji we wszystkich kontekstach 
kształcenia. Jako potencjalni obcy i inni jawią się nam często nie tylko ludzie 
z przeszłością migrancką, ale też odmiennych wyznań, oryginalnie zachowujący 
się, pochodzący ze środowisk oddalonych od wiedzy, a nawet niepełnosprawni. 
Znawca etyki Urlich Körtner mówi o hermeneutyce nierozumianego, kiedy 
opisuje się stan, jaki taka jednostka odczuwa, doświadcza i respektuje, czego nie 
rozumie i czego nie może zrozumieć29. Tej obcości i bycia innym doświadczają 
też dzieci w kontekście szkolnym.  

Warto dodać, że przenikliwych uwag, także dotyczących dzieci, dostarczył 
już przed laty w tej dziedzinie niemiecki filozof wychowania Otto Friedrich 
Bollnow (1903–1991) w dziele Mensch und Raum30. Dla dziecka, jak podkreśla, 
ludzie obcy to ci, których ono nie zna – na długo pozostają dla niego ludźmi 
złymi. To co znane jest dobre. Czując się obcymi, doznajemy tęsknoty 
z ogromną jej siłą. Mimo to tęsknimy za „dalą” (niem. Ferne), co jest głębokim 
rysem człowieczeństwa. Te filozoficzne przemyślenia mogą pogłębić pracę pe-
dagogiczną, choć ich szersze przedstawienie wymaga szerszego opracowania.  

Pedagogika w Polsce, szczególnie społeczna, także od lat szuka tu pewnych 
rozwiązań, zachęcając do animacji społeczno-kulturowej w różnych środowi-
skach. Bywa, że obcych i innych uważa się za „niebezpieczne kategorie społecz-
ne” i unika się ich. W ten sposób unika się hałasu, niepokoju, „rozróbek”, ale 
problem się tylko odsuwa, wzmacniając go. „Niechciani” mają coraz większe 
poczucie odrzucenia, braku własnego miejsca, co prowadzi do buntu, czasem 
patologii31. 

 

Kompetencja kluczowa – znajomość języka 

 

W badaniach Programme for International Student Assessment (PISA) 
dzieci z przeszłością migrancką zaliczono do grupy ryzyka. W rodzinach ob-
serwuje się jednak, że dzieci znacznie szybciej przyswajają sobie język niż ich 
rodzice, którzy nawet po dziesięcioleciach pobytu nie mówią w języku kraju 
osiedlenia.  

                                                           
29 U. Körtner, Evangelische Sozialethik, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2008. Za: 

H. Adam, S. Inal, op. cit., s. 43. 
30 O. F. Bollnow, Mensch und Raum, [w:] Schriften, Bd. 6, Königshauser & Neumann, 

Würzburg 2011. 
31 M. Kopczyńska, Normalizacja: między biernym przystosowaniem i zależnością a aktywnym 

uczestnictwem i autonomią – o jednym z dylematów pedagoga – animatora, [w:] Pedagogika spo-
łeczna. Kręgi poszukiwań, red. A. Przecławska, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1996, s. 99. 
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W Niemczech wykazano, że w rodzinach muzułmańskich kompetencje ję-
zykowe w obu językach (kraju pochodzenia, jak i niemieckim) często są ograni-
czone i szczególnie w trzeciej generacji znacząco słabo rozwinięte32. Poziom 
wypowiedzi w języku ojczystym bywa archaiczny, specyficzny dla poziomu 
rodziny zarówno pod względem stylu, jak i słownictwa. Nie zawsze udaje się 

tym dzieciom pomóc w szkole. Chodzi jednak o to, aby opanowały dobrze ję-

zyk kształcenia i potrafiły się porozumiewać w zakresie tematów publicznie 
ważnych. Język ten często różni się zarówno od codziennego, jak i hermetycz-
nych języków zawodowych. Metod wspierających jest tu wiele: dużo czytać, 
opowiadać, ćwiczyć pisanie obszernych tekstów. Wiele dzieci nie zna liter łaciń-
skich.  

Niektórzy dorastający są analfabetami. W Niemczech w roku 2007 stwier-
dzono obecność około 4 milionów analfabetów33. Wśród nich wyróżnić można 
trzy grupy: 

− analfabeci prymarni, którzy nie chodzili do szkół w kraju pochodzenia; 

− analfabeci sekundarni, którzy posiedli słabe umiejętności językowe 
w kraju pochodzenia, a te, niewspierane, stopniowo ginęły; 

− analfabeci funkcjonalni, którzy „przebiegli” przez szkołę bez 
wystarczających umiejętności, ukrywali braki. 

Analfabetyzm skutkuje ograniczonym udziałem w życiu społecznym, styg-
matyzacją, nikłymi szansami na rynku pracy, a także obciąża psychicznie. Rola 
szkoły jest tu ogromna: otwiera perspektywy, wskazuje wartości, jest pierwszym 
ogniwem w łańcuchu wsparcia, wprowadza normalność. Potwierdzają to bada-
nia naukowe, szczególnie wykonane w Kanadzie34. Szukano w nich śladów 
przeżyć szkolnych studentów z przeszłością migrancką. Badano też tych, którzy 
takiej przeszłości nie mieli. Wyniki okazały się godne zastanowienia. Szczegól-
nie dobre oceny osiągnęły dziewczęta. Do osiągnięć przyczyniają się silne po-
czucie więzi ze szkołą i postawa rodziców wobec niej. Nauczyciele mogą stać się 
osobami znaczącymi dla dorastających, zwłaszcza ważne są kontakty z osobami 
o tym samym pochodzeniu etnicznym.  

Dzieci i rodziny uchodźców stanowią bardzo zróżnicowaną grupę. General-
nie lepsze szanse zdają się mieć rodziny z wysokim statusem wykształcenia, co 
wynika z badań niemieckich. Rodziny cierpią, kiedy pobyty przejściowe trwają 
miesiącami, a także występują zaniedbania prawne.  

                                                           
32 A. Toprak, Sozialisation und Sprachprobleme, Lambertus, Frankfurt a. M. 2000. Za: 

H. Adam, S. Inal, op. cit., s. 45. 
33 H. Adam, S. Inal, op. cit., s. 46. 
34 Ibidem, s. 47. 
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Dobrze by było, aby nauczyciele znali kraje pochodzenia swoich uczniów 
i aktualnie panującą tam sytuację.  

 

Dydaktyka uwzględniająca inkluzję 
 
Pojęcia „integracja” i „inkluzja” w tłumaczeniach niemieckojęzycznych nie-

których tekstów prawnych stosowane są synonimicznie. W literaturze nauko-

wej natomiast rozróżnia się je. Przez integrację […] rozumie się, że dzieci i mło-
dzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będą integrowane w istniejący 

system, podczas gdy inkluzja oznacza, że system szkolny dopasowuje się do dzieci 
– pisze wielokrotnie powyżej przywoływany lekarz, profesor psychiatrii dziecię-
cej H. Adam35. Przed szkołą stoi w zakresie inkluzji ogromne zadanie. Chodzi 
o oferty treści dla uczących się na różnym poziomie, również o indywidualne 
wsparcie, aby każdy otrzymał szansę wykorzystania swojego motorycznego, 
intelektualnego, emocjonalnego i społecznego potencjału. Ważne są tu też ofer-
ty spędzania wolnego czasu, regularne posiłki, pozaszkolne miejsca nauki i re-
kreacji. Czasem istotne jest przekazanie wiadomości z zakresu higieny czy 
przygotowanie do wizyty u lekarza. Adam radzi, aby część materiału lekcyjnego 
zaplanować razem z pedagogiem specjalnym i z nim współpracować. Potrzebne 
jednak są w tym zakresie zasoby finansowe, osobowe i przestrzeń. Szczególnie 
apeluje o pomoc pedagogów społecznych, którzy poszerzają analizę środowiska 
społecznego podopiecznych.  

W celu poznania indywidualnych zasobów i potrzeb przydatna jest specy-

ficzna diagnostyka – z zakresu pedagogiki specjalnej, społecznej i psychiatrii 
dziecięcej (ta ostatnia obejmuje między innymi poziom inteligencji i globalną 
ocenę przystosowania psychospołecznego)36. Na podstawie diagnoz opracowuje 
się plany wsparcia.  

Indywidualizacja oznacza w wypadku dzieci migrantów i uchodźców jak 
najwcześniejsze wspólne uczenie się z innymi, jednak z uwzględnieniem zróż-
nicowanych form, dróg prowadzących do zdobywania wiedzy. Zaleca się tu 
między innymi, szczególnie w klasach młodszych, uczenie się w tym samym 
pomieszczeniu, ale w różnych miejscach (Lernangeboten an Stationen). A więc 
niewielkie grupy uczą się w wybranych miejscach na sali, w których zgroma-
dzono dla nich celowo dobrane środki; są na przykład stoliki z przyborami do 
malowania czy ilustracjami, jest kącik książek, może też być miejsce ciszy. 

                                                           
35 Ibidem, s. 52. 
36 Ibidem, s. 54, 55. 
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Ogólnopedagogiczny model owocnej pracy dydaktycznej skonstruował pro-

fesor psychologii rozwojowej Andreas Helmke. Po stronie nauczyciela akcen-
tuje on szczególnie:  

− kompetencje w zakresie nauczanego przedmiotu, diagnostyczne 
i ogólnowychowawcze; 

− zaangażowanie i cierpliwość. 

Po stronie uczących się: 

− stan dotychczasowej wiedzy, 

− znajomość języka; 

− inteligencję; 

− motywację; 

− gotowość do wysiłku, cierpliwość; 

− zaufanie do swoich sił; 

− aktywność pozaszkolną. 

Po stronie rodziny: 

− znajomość języka; 

− ogólną kulturę; 

− dostęp do kształcenia; 

− cechy wychowania w rodzinie37. 
Zaleca się comiesięczne posiedzenia w zespołach nauczycielskich, a po pół-

roczu pracy ocenę osiągnięcia celów dokonywaną wraz z rodzicami i uczniami. 
Aktualnie wyłaniające się konflikty omawia się z innymi osobami uczącymi.  

Adam eksponuje rolę psychiatrów dziecięcych, którzy co tydzień prowadzą 
rozmowy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami. Na pierwszy plan wysuwa po-
szanowanie ludzkiej godności, buduje to bowiem poczucie bezpieczeństwa. 
Dzieci nie są jednakowe, każde jest inne, ale jednakowo wiele warte, stwierdza38. 
Za znaczącą, „nośną kolumnę” tych działań uważa on pracę z rodzicami. Waż-
ne jest też interdyscyplinarne zakotwiczenie pracy, profesjonalizm, szukanie 
wsparcia i informacji, kontakty z innymi szkołami i instytucjami oraz dobre 
prawo. 

 

 

 

 

                                                           
37 Za: H. Adam, S. Inal, op. cit., s. 56. Warto poznać też artykuł: A. Helmke, Individualisie-

rung: Hintergrund, Missverständnisse, Perspektiven, „Pädagogik” 2013, Nr. 2, s. 34–37. 
38 H. Adam, S. Inal, op. cit., s. 58. 
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Wnioski płynące z praktyki 

 

Konkretne rozwiązania dotyczące pracy z dziećmi mającymi migrancką 
przeszłość wiążą się z ustaleniami prawnymi na danym terenie. Dzieci bowiem 
podlegają obowiązkowi szkolnemu. Zasadniczo mówi się o początkowej inte-
gracji całkowitej lub częściowej, stopniowej. W tym kontekście warto przyjrzeć 
się opisowi, którego dokonała Anna Schwenke, nauczycielka związana z Mar-
tin-Luter-Universität Halle-Witenberg. Dokonała ona opisu sytuacji pilotażo-
wej39.  

Dzieci migrantów i uchodźców trafiają w Niemczech do Standort-Schulen – 
szkół spełniających określone warunki. W zależności od wieku wcielane są do 
odpowiednich klas z nauczaniem regularnym (niem. Regelklassen), ale są 
wspierane na intensywnym kursie językowym adekwatnie do stanu znajomości 
języka niemieckiego. Kursy te odbywają się w grupach od 7 do 16 uczniów 
i trwają co najmniej 12 godzin w tygodniu.  

Tego typu szkoła mieści się w okolicach Rostocku, obejmuje starsze dzieci 
od 5. do 10. klasy. Intensywny kurs językowy wystartował tu w drugim półro-
czu 2014 r. i dotyczy siedmiorga uczniów. Pochodzą oni częściowo z rodzin 
ubiegających się o azyl, dlatego rozpoczynając naukę, jeszcze nie wiedzieli, czy 
w Niemczech zostaną. Spośród nich pięciu odeszło, ponieważ rodziny nie uzy-
skały azylu, ale przybyło czterech nowych. Jest więc znaczna fluktuacja, która 
obciąża nauczycieli. Wspomnianych uczniów w wieku 11–18 lat cechował na 
ogół zły stan zdrowia (bóle zębów, głowy, zakłócenia snu). Wskazuje to na fakt, 
że badania lekarskie wydają się nieodzowne, szczególnie stanu wzroku i słuchu. 
Dobrze jest kontaktować się, stwierdza autorka raportu, z urzędami zajmują-
cymi się pomocą społeczną, by dowiedzieć się, czy tym podopiecznym przysłu-
gują pieniądze na wydatki szkolne. W opisywanej przez nią grupie znajdowali 
się uczniowie pięciu różnych narodowości – Bośniacy, Serbowie, Czeczeni, 
Erytrejczycy oraz Albańczycy, którzy byli wyznawcami różnych religii. Stwier-
dzono u nich różny stopień znajomości języka – od analfabetyzmu do poziomu 
gimnazjum i znajomości kilku języków obcych. Niezależnie od różnych do-
świadczeń związanych z nowym, obowiązującym językiem – wszyscy muszą się 
go uczyć. Drukowane już teraz w Niemczech materiały pomocnicze do nauki 
języka przeważnie bazują na języku pisanym. Toteż nauczycielka wstępnej fazie 
zajęć nadała formę ustną, aby wszyscy mogli w nich uczestniczyć, niektórzy 

                                                           
39 A. Schwenke, Vom Analphabeten bis zum Gymnasiasten. Problemfelder und Lősungsansatze 

in einem neu etablierten Deutsch-intensiv-Kurs, „Pädagogik” 2016, Nr. 4, s. 12–14. 
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uczniowie bowiem nie znali alfabetu łacińskiego. Podzieliła ich na trzy grupy, 
w odniesieniu do których realizowała następujące zadania:  

− podstawowa alfabetyzacja; 

− poznawanie pisma łacińskiego; 

− pomoc w zakresie samodzielnej nauki języka (słówka, oferty on-line 
i inne). 

Pięciu z siedmiu uczniów było na początku analfabetami. Po raz pierwszy 
wzięli długopis do ręki w nowej ojczyźnie. Nie mieli doświadczeń dotyczących 
nauczania początkowego. Ale praca z językiem to tylko fragment szkolnej socja-
lizacji. Gorzej było z integracją w codzienności szkolnej. Powołano opiekunów 
(niem. Paten), by każde nowo przybyłe dziecko z tego kręgu miało ze wspo-
mnianej klasy regularnej partnera do rozmów, którego zadaniem miało być 
przychodzenie po nie po skończonych zajęciach językowych.  

Podczas godzin przeznaczonych na spotkania z rodzicami, ci otrzymali ma-
teriały zredagowane w ich językach.  

Nauczycielka sformułowała następujące zasady:  

− mam przed sobą również dzieci, które nie rozumieją żadnego mojego 
słowa, ale mogą słuchać, a więc wprowadzam wiele materiału 
słuchowego (chór – mówienie razem, mowa towarzysząca czynnościom, 
obrazki i ich nazywanie, piosenki itp.); 

− stwarzam bezpieczną atmosferę (błędy nie kompromitują); 

− odwołuję się do prostego słownictwa, na przykład „«chleb» – jak brzmi 
w waszym języku, jak się mówi «jeść», «pić», co lubisz jeść, co gotujesz, 
kto gotuje”; 

− odwołuję się do innych języków znanych uczniom; 

− w toku nauki języka przewiduję czas na zajęcia kreatywne, na przykład 
wszyscy grają na jakimś instrumencie piosenki w takt (na cymbałkach, 
bębenkach, tamburynkach itp.). 

Po pół roku uczniowie już się porozumiewali – zakończyła nauczycielka 
swoją relację.  

Ważne, że istnieją już badania naukowe na ten temat. Dr Susanne Thurn, 
była nauczycielka szkolna, potem nauczycielka akademicka i członkini redakcji 
„Pädagogik”, powołuje się na niedawno ogłoszone wyniki40. Pokazują one, że 
szybkie integratywne wsparcie daje długotrwałe efekty w nauce, ale dla uczniów 
jest to droga trudniejsza. Szkoły, które decydują się na nią, a jest to częste 
w klasach młodszych, przeżywają zdumiewające sukcesy, zwłaszcza wśród dzie-
ci najmłodszych. Starsi uczniowie, którzy już tak nie imitują języka, wymagają 

                                                           
40 S. Thurn, Schule gestalten fur geflüchtigen Kinder, „Pädagogik” 2017, Nr.  3, s. 6–9.  
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od szkoły pewnej walki – podkreśla S. Thurn. Duża może być też rola domu, co 
dotyczy między innymi zorganizowania dodatkowych lekcji, zwłaszcza przed 
kolejnymi egzaminami. Oczywiście nie zawsze może to być realizowane ze 
względów materialnych.  

Inne doświadczenia przedstawia Klaus Peter Vogel, nauczyciel pracujący 
z dziećmi i młodzieżą z omawianego kręgu już od 25 lat41. Opisuje on pracę na 
terenie szkoły w Düsseldorfie, która jest niewielka, liczy bowiem 360 uczniów 
reprezentujących obecnie aż 35 nacji. Klas jest 17, cztery są międzynarodowe, 
wspierające, tzw. Internationale Förderklassen; uczęszcza do nich 60 osób 
w wieku 10–17 lat. Jak wspomniano, praca ta trwa już ćwierć wieku – na po-
czątku do szkoły przybywały głównie dzieci z Bałkanów. Nie było jeszcze wtedy 
literatury pomocniczej, nauczyciele zdani byli na własne siły, ale zdobyte do-
świadczenie są dziś bardzo cenne – podkreśla Vogel. Uczniowie na ogół już po 
niewielu tygodniach uczestniczą w nauce w klasach z nauczaniem regularnym 
razem ze wszystkimi innymi dziećmi, w lekcjach matematyki i niektórych in-
nych zajęciach. Przypisanie do poszczególnych przedmiotów nie jest łatwe, 
brakuje dokumentów, a także trudno oszacować ich wiedzę.  

Dla uczniów starszych niż 16 lat szuka się wsparcia z zewnątrz (na przykład 
współpraca z kolegiami zawodowymi). Relacjonujący przebieg pracy nauczyciel 
podkreśla, że uczniowie są bardzo zmotywowani, a więc uczenie ich daje peda-
gogom radość. Tym dorastającym w tak trudnych warunkach dzieciom trzeba 
dać nie tylko wiedzę, ale otworzyć nowy świat, a to wymaga dużej empatii – 
podkreśla. Uczniowie pracują według indywidualnych programów, ale w każ-
dym przypadku musi to być wsparte przez samodzielne procesy uczenia się. 
Dużą szansę dają grupy i wzajemna pomoc.  

We wspomnianych klasach międzynarodowych są około 32 godziny nauki 
tygodniowo, z tego około 50% przeznacza się na zajęcia językowe. Przyjęło się, 
że specjalnym projektem jest taniec, który jest językiem bez słów. Zajęcia te 
prowadzi dobrze przygotowany choreograf, a finansuje je jednostka komunal-

na. W szkole dopracowano się też sprawdzonych rytuałów. Dzień zaczyna się 
od rundy powitalnej, podczas której wita się każdego, pozdrawia i wszyscy mo-
gą dojść do słowa, jeśli chcą. („Co było wczoraj dobre? Co dziś wydaje się waż-
ne? O czym musimy pamiętać?”). Istotne jest zbadanie, dlaczego któregoś 
z uczniów nie ma. Sprawę taką bada się natychmiast. Podobna runda kończy 
dzień nauki.  

Pielęgnuje się sukcesywnie kontakty z otoczeniem. Jeden lub dwa razy w ro-
ku organizuje się w szkole spotkania z przedstawicielami stowarzyszeń, szcze-

                                                           
41 K. P. Vogel, Manche sagen anfangs kein einziges Wort, „Pädagogik” 2016, Nr. 4, s. 20–25. 
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gólnie sportowych, z organizacją Caritas, tłumaczami, psychologami urzędni-
kami i lekarzami z kliniki leczenia traumy. Ważnymi partnerami są szkolni 
pracownicy socjalni.  

 Dwie godziny w tygodniu przeznacza się na uczenie się społeczne. Wycho-
wawca razem ze szkolnym pedagogiem społecznym ustala w formie zabawowej 
adekwatne do stanu rozwoju dziecka sposoby zachowania się w różnych sytu-
acjach. Zajęcia te rozwijać mają delikatność uczuć, zaufanie do siebie, ale też 
rozumienie innych. Uczniowie, szczególnie młodsi, mogą malować, w ten spo-
sób przedstawiając swoje uczucia.  

Na trudną sprawę rozumienia indywidualnych przypadków zwraca szcze-
gólną uwagę profesor pedagogiki z Humboldt Universität w Berlinie, David 
Zimmermann42. Wewnętrzną sytuację dziecka trudno bowiem odkryć, agresja 
może być na przykład oznaką „wewnętrznej biedy”. Nie wszystkie zresztą dzieci 
z omawianego kręgu dotknięte są traumą. I byłoby rzeczą karygodną, gdyby 
dodatkowym źródłem traumy stała się szkoła. Za wyznacznik nauczycielskiego 

profesjonalizmu uważa Zimmermann właśnie trafne prowadzenie przypadku. 
Opracował w tym zakresie cztery kroki pracy, które przestrzegać można 
w zespole pedagogicznym: 

− nauczyciele zbierają wiedzę o wcześniejszych i aktualnych sytuacjach 
z życia ucznia, starają się objąć zarówno czynniki obciążające, jak 
i sprzyjające; 

− nauczyciele zbierają charakterystyczne wypowiedzi podopiecznych 
(„Czuję się...”, „Denerwuje mnie...”, „Nie mogę zrozumieć...”) i usiłują 
ująć te sprawy z perspektywy dziecka; 

− nauczyciele omawiają i analizują własne emocje związane z danym 
uczniem, szukają wyjaśnień i pomocy;  

− nauczyciele na tej podstawie dyskutują z uczniami na temat podjęcia 
działań i możliwości poprawy.  

Jak wynika z przeglądu bogatej już literatury przedmiotu, w Niemczech 
szkoły intensywnie szukają dróg jak najlepszej realizacji tych trudnych zadań. 
W niektórych odracza się uczenie się nowo przybyłych w klasach z nauczaniem 
regularnym, czyli dostępnych dla wszystkich. Przykład znajduje się w opisie 
dokonanym przez Beate Peters, nauczycielkę języka niemieckiego z Gesamt-
schule w Wuppertalu43. W opisywanej przez nią szkole przyjmuje się stanowi-

                                                           
42 D. Zimmermann, Geflüchtete und traumatisierte Kinder und Jugendlichen. Verstehen und 

Handeln in der Schule, „Pädagogik” 2017, Nr. 3, s. 10–13. 
43 B. Peters, Sanfte Ankunft gestalten. Über die zeitversetzte Integration neu zugewanderten 

Kinder, „Pädagogik” 2017, Nr. 3, s. 14–17. 
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sko, że dzieci z omawianego kręgu potrzebują strefy ochronnej, tzw. miękkiego 
przyjęcia. Praktykuje się tu 4-tygodniową obserwację, integracja jest więc rozło-
żona w czasie. Koncepcję tę (model odroczonej integracji) wdraża się od roku 
1999. Dzieci po obserwacji kierowane są stopniowo do klas regularnych. 

Aktualnie w szkole przedstawianej przez B. Peters są dwie klasy integrujące 
uczniów z przeszłością migrancką – w jednej momentami jest 19 uczniów (fluk-
tuacja) w wieku 11–13 lat aż z 11 krajów! W Niemczech przebywają od dwóch 
miesięcy do prawie dwóch lat. Celem jest osiągnięcie poziomu klasy piątej, 
względnie też szóstej lub siódmej. Nauka w klasie integrującej trwa od godziny 
7:55 do 15:15 z przerwą na obiad. Obejmuje język niemiecki, angielski (z po-
dwójną obsadą nauczycieli), matematykę, naukę o społeczeństwie, sztukę i zaję-
cia sportowe. Szkoła funkcjonuje jako placówka określonego typu (wspomina-
no już o tym wcześniej), spełnia odpowiednie warunki, jest mocno obciążona 
problemami społecznymi. Wielu rodziców boryka się z trudnościami, mają 
skąpe środki na przeżycie. Poziom ich wykształcenia nie jest tak wysoki, aby 
mogli dać dzieciom wsparcie w nauce. Dzieci nowo przybyłe wnoszą dodatko-
we problemy, szczególnie brak alfabetyzacji w języku swego pochodzenia, 
traumatyczne doświadczenia z ojczyzny czy z przebytej drogi. Niektóre przyby-
ły same, bez opieki. Są więc do wyrównania wielkie deficyty. Do tego dochodzą 
lęki, szczególnie przed odrzuceniem podania rodziny o azyl. W praktyce wyło-
niły się trzy pola działań. 

Pole 1. Zapewnienie spokoju.  

Wskazane jest stworzenie sprzyjającej atmosfery potrzebnej nowym 
uczniom po ciężkich przeżyciach. Niektóre dzieci widziały śmierć któregoś 
z rodziców (np. ukrywając się za paletami na samochodzie), czasem jeszcze 
w ojczyźnie zaznawały przemocy. Muszą dojść do siebie, na co niejednokrotnie, 
jak pisze autorka, potrzeba pół roku. Ich zadaniem jest wdrożenie się do orga-
nizacji dnia szkolnego. Nauczyciele wiedzą, że powinni być cierpliwi, dać dzie-
ciom czas, starać się je słuchać, jeśli będą chciały mówić, ale przede wszystkim 
obserwować, co „wychodzi z duszy”, gdy dzieci nabierają zaufania.  

Pole 2. Nauczanie zindywidualizowane. 
Nie ma tu sztywno wypracowanych systemów. Sensowne jest sporządzanie 

zindywidualizowanych materiałów nauczania do określonych tematów, spraw-

dzają się jednak także frontalne fazy nauczania, które umożliwiają umocnienie 
u uczniów pojęcia „my” (niem. Wir-Gefühl) oraz odczuwanie wspólnych prze-
żyć (niem. Wir-Erlebnis). Uczniowie często pomagają sobie wzajemnie, zależnie 
od tematu i przedmiotu.  
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Pole 3. Sieć pomocy (wewnątrz szkoły i poza nią). 
Szkoła otrzymuje wsparcie z zewnątrz. Na przykład, w szkole B. Peters przy-

było dziesięć nowych osób z przygotowaniem pedagogicznym (po kursach), 
także z urzędów. Do tego typu pracy włączeni też mogą być emerytowani na-
uczyciele i studenci nauczania początkowego. Stają się oni opiekunami. Pracują 
z dziećmi w godzinach wolnych – przed lekcjami czy po nich, indywidualnie 
lub w małych grupach (do czterech osób). Mogą też być na lekcjach i wspierać 
pojedyncze dzieci. Studenci otrzymują stosowne, poświadczające tę działalność 
zaświadczenie do przedstawienia na uczelni. Dużą pomoc świadczą stowarzy-
szenia lokalne i pedagogowie społeczni.  

Dzieci w opisanej szkole w Wuppertalu są integrowane „miękko”, indywi-
dualnie i z orientacją na potrzeby. Do klas regularnych mają pójść przygotowa-
ne. Autorka podkreśla, że ważniejsze od wybrania określonego modelu wspar-
cia są postawa nauczycieli oraz ich gotowość do pomocy.  

 Rozważania niniejsze warto zakończyć przykładem pracy pozalekcyjnej re-
alizowanej w czasie wolnym. Ma ona formę projektów związanych z teatrem.  

Hella Völker pracuje jako nauczycielka w Bielefeld. Związana jest ze stowa-
rzyszeniem TABULA, które od lat pracuje z dziećmi mającymi przeszłość mi-
grancką, zrzesza pedagogów, studentów i przedstawicieli różnych innych profe-
sji. W artykule44 przedstawia pracę nad przygotowaniem dwóch spektakli – 
baśni i dłuższego tekstu. Zaangażowane w projekt dzieci w różnym wieku 
uczęszczają do klas regularnych, a teatrem zajmują się w czasie wolnym, poza 
szkołą. W pierwszym etapie poznają najpierw proponowane teksty, spośród 
których wybierają stosowny.  

Autorka opisuje przygotowania do wystawienia baśni o kocie i lisie, której 
akcja dzieje się w świecie lasu. Słabi dochodzą tu do głosu. Wymowa baśni była 
dobrze dopasowana do aktualnie pracującej grupy, przeważnie dzieci Kurdów. 
Jedenaścioro dzieci w wieku 7–14 lat z różnych klas stopniowo opanowywało 
język niemiecki (niektóre z nich były tu jeszcze bardzo krótko). Konstruowano 
proste dialogi. Całość wystawiono w Dniu Baśni w miejscowym muzeum. Tekst 
prezentowano w dwóch językach, aby zrozumieć go mogli również rodzice 
(kurdyjska studentka czytała głośno tekst oryginalny). 

Drugie przedstawienie przygotowywano w czasie ferii. Uczestniczyło w nich 
13 dzieci młodszych (6–11 lat) z sześciu krajów. Próby odbywały się w siedzibie 
stowarzyszenia, w centrum miasta. W przedsięwzięciu pomagały dwie pracow-
nice stowarzyszenia i trzy studentki. Codziennie rano odbierały dzieci sprzed 
szkoły i wiozły je tramwajem na miejsce prób i z powrotem. Nie było to łatwe. 

                                                           
44 H. Volker, Theaterspielen mit Fluchtlingskinder, „Padagogik” 2017, Nr. 3, s. 26–28. 
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Na przykład, jedna z dziewczynek nie chciała wracać do domu, w którym było 
jej smutno samej z ojcem. Projekt trwał 10 dni, codziennie przeznaczano na 
niego pół dnia. Dzieci starsze i opiekunowie na zmianę czytali tekst, dzieci mo-
gły też dużo rysować, co je uspokajało. Był też wspólny śpiew, czasem wyciecz-
ka, na przykład na zamek, gdzie odegrano jedną ze scen. Wytrwałość dzieci była 
jeszcze znikoma, czytały słabo albo wcale. Teatr traktowały jako zabawę, 
ucieczkę od nudy ferii. Całości nie wystawiono, bo po feriach wiele dzieci uby-
ło. Ale uczestnicy nauczyli się sporo45.  

 

Podsumowanie 

 
Dzieci ze środowisk dotkniętych migracją i uchodźstwem mają trudniejsze 

dzieciństwo. Szkoła powinna stać się dla nich miejscem bezpiecznym i spokoj-
nym, gwarantować im normalność. Nauczyciele muszą poznać oraz zrozumieć 
skutki traumy i zdobyć umiejętności pomocne w procesach integracji. Wiele 
możliwości stwarza praca pozalekcyjna, na przykład taniec czy teatr. Wsparcia 
dostarczyć mogą szkole stowarzyszenia, studiujący, wolontariusze. Potrzebna 
jest wymiana doświadczeń, podjęcie różnorodnych prób pracy, szczególnie nad 
językiem dzieci, a także dążenie do pedagogicznego zrozumienia przypadku.  
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Summary 
 

Analysis of selected publications about the problems of school work with 

children of migrants and refugees 

 
Refugee children and adolescents are deprived of a happy childhood and youth. 

School is a place where they can feel confident and comfortable and where they can 
bring their lives back to normal. But we have to learn and understand the effects of 
trauma and learn skills that are helpful in the integration process. Dance and theatre 
classes provide them with opportunities to express themselves. Foundations and stu-
dents can help the school in its work. It is also essential to exchange experience. I at-
tempt to provide insights into a diverse range of experience and possibilities, also from 
a pedagogical point of view. 

 

keywords: refugee children, trauma, integration in school, pedagogical understanding 
of the case  

słowa kluczowe: dzieci uchodźców, trauma, integracja w szkole, pedagogiczne rozu-
mienie przypadku 
 

 



  
 
 
 

 



 

Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, 2017, t. XIV (ISSN 1731-8440,  e-ISSN 2544-1426)  

 

 
 
 
 

Justyna Modrzejewska∗ 

Jolanta Walaszek-Latacz∗∗ 
 
 

Praktyki studenckie w zakresie nauk  

pedagogicznych w polskiej i angielskiej  

edukacji akademickiej.  

Pragmatyczny aspekt akademickiej edukacji 

pedagogicznej 
  
 

Wstęp 

  
Analizując definicyjne ujęcie pojęcia „praktyka”, można zauważyć, że są to 

świadome, celowe, wykonywane regularnie działania człowieka, które mają na 
celu zdobycie przez niego takich umiejętności, aby mógł samodzielnie wyko-
nywać określony zawód. Profesja nauczycielska w tym kontekście narzuca pew-
ne charakterystyczne umiejętności, wiedzę oraz kompetencje, które powinny 
być wykształcone w procesie jego edukacji. Kształcącym się przyszłym nauczy-
cielom powinno się więc zapewnić nie tylko możliwość zdobywania wiedzy 
teoretycznej, ale również umiejętności praktycznych.  
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Kompetencje nauczyciela  

uzyskiwane podczas praktyk zawodowych w Polsce 

 
Według Wacława Zawadowskiego szkoła kształcąca nauczycieli powinna 

mieć swoje wzorcowe szkoły, w których można by rozwijać, pielęgnować i poka-

zywać wzorce dobrej praktyki1. 
Przygotowanie do zawodu nauczyciela implikuje:  

− kompetencje interpretacyjno-komunikacyjne, które wyrażają się umiejęt-

nościami w zakresie rozumienia i definiowania każdej sytuacji edukacyj-

nej; 

− kompetencje kreatywności i racjonalności, które wyrażają się informacyj-

nością i skutecznością podejmowanych przez nauczyciela działań eduka-

cyjnych; 

− kompetencje współdziałania, które przejawiać się mogą w skutecznych za-

chowaniach prospołecznych przyszłego nauczyciela na płaszczyźnie pracy 

z uczniami i ich rodzicami; 

− kompetencje pragmatyczne nauczyciela polegające na opanowaniu umie-

jętności planowania i organizowania pracy z uczniami z uzyskaniem pod-

stawowej wiedzy psychopedagogicznej i metodycznej oraz na realizacji 

i ewaluacji procesów edukacyjnych; 

− kompetencje informatyczno-medialne, które wyrażają się umiejętnością 

wykorzystania technologii informacyjnej (obsługa komputera, poczty elek-

tronicznej, Internetu, wideo i innego sprzętu technicznego) i komunikacyj-

nej w doskonaleniu procesów edukacyjnych2. 
Uzyskanie tego typu kompetencji, wspomnianej powyżej wiedzy oraz umie-

jętności nie jest łatwe i wymaga dwoistości działania, czyli połączenia treści 
teoretycznych z odpowiednimi działaniami praktycznymi, które składają się na 
rozwój zawodowy nauczyciela. Według Roberta Kwaśnicy globalne podejście 
do tego rozwoju zawiera się w dwóch uproszczonych założeniach: 

− po pierwsze, polega na równoległych i powiązanych ze sobą ewolucjach 
kompetencji praktyczno-moralnych i technicznych umożliwiających 
wchodzenie w rolę zawodową w kolejno po sobie następujących stadiach 
– od adaptacji do twórczego jej przekraczania; 

                                                           
1 W. Zawadowski, Głos w sprawie kształcenia nauczycieli, http://www.isp.org.pl/ (dostęp: 

5.05.2017). 
2 E. Minczakiewicz, Przygotowanie do zawodu nauczyciela w perspektywie wyzwań reformo-

wanej polskiej edukacji, [w:] Nauczyciel epoki przemian, red. S. Korczyński, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Opolskiego, Opole 2005, s. 16–17. 
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− po drugie, rozwój zawodowy nauczyciela, to znaczy jego kierunek i stadia 
ewolucji obu jego komponentów praktyczno-moralnych i technicznych 
jest taki sam3. 

Taki obraz rozwoju kompetencji nauczyciela pozwala na określenie następu-
jących po sobie zmian prowadzących od przedkonwencjonalnych form rozumie-

nia i działania do postkonwencjonalnych4. Kwaśnica proponuje za Lawren-
cem Kohlbergiem podział tego rozwoju na trzy stadia:  

− przedkonwencjonalne, czyli wchodzenie w rolę zawodową, które polega 
przede wszystkim na naśladownictwie wzorów zachowania typowych dla 
nauczyciela; przedkonwencjonalne – ponieważ nauczyciel nie tworzy żad-
nych konwencji, tylko je odtwarza; najczęściej w jego otoczeniu są one na-
gradzane; 

− konwencjonalne, czyli okres, w którym nauczyciel dokonuje pełnej adaptacji 
do roli zawodowej; polegają na zrozumieniu wzorców interpretacyjnych 
oraz realizacyjnych w kontekście ich umocowania, ale płynącego z zewnątrz; 
w tej fazie nauczyciel może odrzucać takie rozwiązania, które uzna za nie-
odpowiednie do zdefiniowanej roli zawodowej; 

− postkonwencjonalne, czyli taki poziom, w którym nauczyciel już twórczo 
przekracza rolę zawodową, potrafi krytycznie posługiwać się wiedzą, jak 
również dąży do porzucania zastanych konwencji na rzecz własnych kon-
cepcji rozumienia rzeczywistości – staje się jednostką autonomiczną; w tej 
fazie nauczyciel podejmuje próbę samodzielnego przełożenia wartości uni-
wersalnych na zobowiązania warunkujące ten zawód5. 
Zgodnie z podjętym w niniejszym artykule tematem rozważań, nabywanie 

kompetencji zawodowych nauczyciela podczas studiów odbywa się w stadium 
przedkonwencjonalnym, kiedy student poprzez odtwarzanie i naśladownictwo 
w ramach praktyk pedagogicznych uczy się zawodu. 

Zakres praktyk pedagogicznych oraz sposób ich organizowania w szkolnic-
twie polskim reguluje Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego 

do wykonywania zawodu nauczyciela, w którym zawarte są ogólne i szczegóło-
we efekty kształcenia, opis procesu i organizacji kształcenia, a także moduły 
kształcenia. 

                                                           
3 R. Kwaśnica, Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu, [w:] Pedagogika. Podręcznik akade-

micki, t. 2, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, 
s. 306.  

4 Ibidem. 
5 Ibidem, s. 306–308. 
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W związku z toczącymi się pracami nad nową ustawą – prawo o szkolnic-
twie wyższym i nauce, jak i wprowadzonymi zmianami w systemie oświaty, 
standardy kształcenia nauczycieli mają być ujęte w rozporządzeniu wykonaw-
czym do ww. ustawy, wydanym przez ministra właściwego do spraw szkolnic-
twa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wy-
chowania6.  

Jednakże zgodnie z dotychczasowym ustawodawstwem kształcenie przygo-
towujące do wykonywania zawodu nauczyciela odbywa się na studiach pierw-
szego stopnia i dotyczy wyłącznie obszaru przedszkoli oraz szkół podstawo-
wych, a na studiach drugiego stopnia czy jednolitych studiach magisterskich – 
wszystkich typów szkół. Przygotowanie do nauczania (prowadzenia zajęć) 
pierwszego przedmiotu obejmuje obowiązkowo zakres: 

− merytoryczny do nauczania pierwszego przedmiotu (prowadzenia zajęć) 
– moduł pierwszy; 

− psychologiczno-pedagogiczny – moduł drugi; 

− dydaktyczny – moduł trzeci. 
Wdrożenie do wykonywania zawodu nauczyciela może na studiach zostać 

poszerzone o przygotowanie: 

− do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć) – moduł czwar-
ty; 

− w zakresie pedagogiki specjalnej – moduł piąty7. 
Realizacja każdego modułu, oprócz pierwszego, w którym uwzględnione są 

tylko treści merytoryczne, jest ściśle powiązana z praktykami pedagogicznymi, 
ich zadaniami, rodzajem oraz wymaganą liczbą godzin: 

− moduł drugi to przygotowanie w zakresie psychologiczno-
pedagogicznym; w jego ramach student ma do zrealizowania 30 godzin 
praktyk;  

− moduł trzeci stanowi przygotowanie w zakresie dydaktycznym podczas 
120 godzin praktyk; 

− moduł czwarty to przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu 
(prowadzenia zajęć) – na praktykę pedagogiczną przeznaczonych jest 60 
godzin;  

                                                           
6 Komunikat w sprawie kształcenia nauczycieli, https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/     

komunikat-w-sprawie-ksztalcenia-nauczycieli-w-zwiazku-ze-zmianami-w-systemie-oswiaty.html  
(dostęp: 5.05.2017). 

7 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie 

standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, DzU 2012, poz. 
131,  s. 4. 
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− moduł piąty polega na przygotowaniu w zakresie pedagogiki specjalnej 
w ciągu 120 godzin praktyki8. 

Komponenty drugi i trzeci modułu czwartego mogą być realizowane równo-
legle z realizacją modułu trzeciego albo po jej zakończeniu. Kształcenie w za-
kresie modułu piątego jest podejmowane przez studentów lub absolwentów 
studiów przysposabiających się do wykonywania zawodu nauczyciela, którzy 
zamierzają uzyskać przygotowanie do nauczania określonego przedmiotu czy 
prowadzenia zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach (oddziałach) spe-
cjalnych lub integracyjnych. Jego realizacja umożliwia przygotowanie do pracy 
w tych instytucjach w zakresie odpowiednim do umiejętności uzyskanych 
w wyniku realizacji pierwszych trzech modułów oraz adekwatnym do rodzaju 
niepełnosprawności lub niedostosowania społecznego uczniów. Moduł ten 
może być realizowany równolegle z realizacją trzeciego albo po jej zakończeniu.  

Absolwent studiów pierwszego stopnia mający przygotowanie merytoryczne 
do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć) lub bez przygotowania psycho-
logiczno-pedagogicznego i dydaktycznego, w toku studiów drugiego stopnia 
przysposabiających do wykonywania zawodu nauczyciela realizuje pierwsze 
trzy moduły w zakresie zapewniającym przygotowanie do nauczania na odpo-
wiednich etapach edukacyjnych9.  

W trakcie realizacji praktyk pedagogicznych przypisanych do poszczegól-
nych modułów student kolejno nabywa kompetencji opiekuńczo-
wychowawczych oraz dydaktycznych poprzez zapoznanie się ze specyfiką pla-
cówki, w której odbywa praktykę, obserwowanie procesu wychowawczego 
i dydaktycznego, współdziałanie z opiekunem praktyk, pełnienie roli nauczy-
ciela oraz analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych sytu-
acji czy zdarzeń pedagogicznych. Pod względem organizacyjnym, według 
przywoływanego zarządzenia, studentowi zapewnia się takie formy aktywności, 
jak wizyty w placówkach oświatowych, obserwowanie zajęć, asystowanie oraz 
samodzielne prowadzenie wcześniej zaplanowanych zajęć10. Uczelnie stosują 
różne rozwiązania co do rodzajów praktyk, najczęściej różnicując je ze względu 
na czas trwania i funkcje, jakie mają pełnić. Są to praktyki ciągłe, śródroczne, 
semestralne, międzysemestralne, obserwacyjne, specjalizacyjne, dyplomowe, 

                                                           
8 Komunikat w sprawie…, op. cit., s. 4–5. 
9 Ibidem, s. 6. 
10 Ibidem, s. 31. 
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asystenckie i inne. Najczęściej spotykamy się z rozróżnieniem determinowa-
nym przez czas trwania na praktyki ciągłe i śródroczne11. 

 

Kompetencje nauczyciela uzyskiwane podczas praktyk zawodowych  

w krajach Unii Europejskiej  

ze szczególnym uwzględnieniem Wielkiej Brytanii 

 
Kształcenie praktyczne w zawodzie nauczyciela jest obligatoryjne nie tylko 

w Polsce, ale także we wszystkich krajach Unii Europejskiej, jednak jego zakres 
jest różny. Różnice dotyczą liczby wymaganych godzin, formy praktyki, a także 
zadań. W raporcie Komisji Europejskiej/EACEA/Eurydice z 2013 r. zawarte 
zostały informacje dotyczące różnic między liczbami obowiązujących godzin 
praktyk pedagogicznych dla kształcących się nauczycieli przedszkoli, szkół pod-
stawowych i średnich w krajach Unii Europejskiej z uwzględnieniem Między-
narodowej Standardowej Klasyfikacji Wykształcenia. 

Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International 
Standard Classification of Education,  ISCED) została  opracowana  przez 
UNESCO na początku lat 70., aby służyć jako narzędzie wygodne do gromadze-

nia i opracowywania oraz prezentowania statystyki w zakresie edukacji zarówno 

w poszczególnych krajach, jak i na arenie międzynarodowej12. Jednostką klasyfi-
kacji, którą posługuje się ISCED, jest program kształcenia, a dokładnie jego 
komponenty – określone cele, zadania edukacyjne oraz treść kwalifikowane do 
określonego poziomu kształcenia. 

Poziomy w klasyfikacji ISCED’97: 

− 0 – wychowanie przedszkolne; 

− 1 – kształcenie podstawowe lub pierwszy etap edukacji podstawowej; 

− 2 – kształcenie średnie (niższy poziom) lub drugi etap edukacji podsta-
wowej; 

− 3 – kształcenie średnie (wyższy poziom); 

− 4 – kształcenie powyżej średniego (nie wyższe); 

− 5 – pierwszy etap kształcenia wyższego (nieprowadzący bezpośrednio do 
zaawansowanych kwalifikacji badawczych); 

                                                           
11 M. Kuleczka, K. Skierska-Pięta, Dobre praktyki: zawód – nauczyciel. Poradnik opracowany w ra-

mach projektu: Praktyka na miarę szyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształ-

cenia w zawodzie nauczyciela, Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych, Łódź 2011, s. 15. 
12 http://europass.org.pl/wp-content/uploads/2014/04/Mi%C4%99dzynarodowa-

Standardowa-Klasyfikacja-Kszta%C5%82cenia-ISCED (dostęp: 14.05.2017). 
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− 6 – drugi etap kształcenia wyższego (prowadzący do zaawansowanych 
kwalifikacji badawczych)13. 

Dane dotyczące minimalnej liczby godzin praktyk pedagogicznych przewi-
dzianych w ramach kształcenia nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych 
i średnich ogólnokształcących dla poziomu ISCED 0, 1, 2 i 3 w wybranych kra-
jach UE prezentuje poniższa tabela. 

 
Tabela 1. Minimalna liczba godzin zegarowych praktyk pedagogicznych w ramach 
kształcenia nauczycieli według klasyfikacji ISCED dla poziomu 0, 1, 2 i 3 w wybranych 
krajach Unii Europejskiej 

Klasyfikacja 

ISCED 
Czechy Włochy Litwa 

Wielka 

Brytania 
Polska Malta Słowacja 

ISCED 0 290 600 800 1065 112,5 840 110 

ISCED 1 124 600 800 1065 112,5 224 110 

ISCED 2 124 475 800 1065 112,5 224 110 

ISCED 3 124 475 800 1065 122,5 224 110 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Kluczowe dane o edukacji w Europie 2012, 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2012. 

 
Jak wynika z przedstawionych danych, Wielka Brytania jest krajem, w któ-

rym na pedagogiczne praktyki w ramach kształcenia nauczycieli kładzie się 
w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej największy nacisk. W Pol-
sce, tak jak w Słowacji, tych godzin jest znacznie mniej. Należy tu jeszcze 
wspomnieć, że niektóre kraje zachowują tak zwaną autonomię instytucji, dzięki 
której placówki szkolnictwa wyższego same decydują o liczbie godzin przezna-
czonych na praktykę pedagogiczną14. 

System szkolnictwa wyższego kształcącego przyszłych nauczycieli i wycho-
wawców przedszkoli oraz szkół podstawowych na terenie Zjednoczonego Kró-
lestwa jest trochę inny niż polski. Obowiązuje tam ukończenie trzy- lub cztero-

                                                           
13 Ibidem.       
14 Kluczowe dane o edukacji w Europie 2012, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 

2012, s. 29–30. 



 
Justyna Modrzejewska, Jolanta Walaszek-Latacz 

 136

letniej szkoły pedagogicznej college of education, którą kończy się uzyskaniem 
dyplomu bechelor of education (BED) – praktyka pedagogiczna trwa wtedy 32 
tygodnie, bądź ukończenie podyplomowych studiów uniwersyteckich i otrzy-
manie dyplomu postgraduate certificate in education (PGCE) – praktyka peda-
gogiczna trwa 18 tygodni. Studia na poziomie licencjatu z zakresu wczesnej 
edukacji prowadzi między innymi University of Cambridge, gdzie duży nacisk 
kładzie się na podejmowanie przez studentów wolontariatu w placówkach edu-
kacyjnych15. Studenci mają do wyboru dwa rodzaje rocznych kursów: pierwszy, 
który przygotowuje do pracy w przedszkolu i szkole wśród dzieci w wieku od 
3 do 11 lat – early years course oraz drugi, który przygotowuje do pracy 
w szkole podstawowej wśród dzieci w wieku od 5 do 11 lat – primary course. 

Podczas tych kursów studenci co najmniej przez połowę czasu ich trwania 
(97 dni) pracują z nauczycielami i dziećmi we współpracujących z uniwersyte-
tem placówkach edukacyjnych. Pierwsza, tygodniowa praktyka, którą studenci 
przygotowują samodzielnie (to znaczy sami wybierają placówkę), odbywa się 
we wrześniu. Jej cele są bardzo podobne do zakładanych w polskim systemie 
praktyk obserwacyjnych oraz obserwacyjno-asystenckich i zakładają: 

− zdobycie doświadczeń w środowisku edukacyjnym; 

− rozwój własnego pojmowania nauczania i uczenia się zbudowanego na 
wcześniejszych doświadczeniach szkolnych; 

− uaktualnianie tych doświadczeń; 

− poczynienie pierwszych spostrzeżeń, które będą wykorzystane później, 
w trakcie edukacji;  

− budowanie pozytywnych relacji z dziećmi i innymi nauczycielami; 

− poznanie aktualnie prowadzonych badań związanych z edukacją w szko-
łach podstawowych i uczestniczenie w nich; 

− zapewnianie płynnego przejścia między okresami nauki dzieci w wieku 
3–5, 5–7, 7–11 lat16.  

Kolejne etapy praktyki odbywają się trymestralnie, z podziałem na dwie czę-
ści. Pierwsza część trwa dziewięć tygodni, w czasie których studenci pracują 
w parach przez pierwsze dwa tygodnie w jednej klasie, następnie siedem tygo-
dni w innej klasie i innej grupie wiekowej. Druga część praktyk trwa osiem 
tygodni i obowiązkowo odbywa się w innej szkole, a studenci pracują już indy-
widualnie17. 

                                                           
15 http://www.cam.ac.uk/colleges-and-departments (dostęp: 27.05.2017). 
16 praktykipzd.uni.lodz.pl/uploads/pliki/Konferencja/prezentacja-dr%20J.Bonar.ppt (dostęp: 

27.05.2017). 
17 Ibidem. 



 

 Praktyki studenckie w zakresie nauk pedagogicznych w polskiej i angielskiej edukacji akademickiej…    

 
 137

Zakończenie 

 

Reasumując, praktyki pedagogiczne, które odbywają studenci w Polsce 
i Wielkiej Brytanii, różnią się przede wszystkim liczbą godzin obowiązkowych, 
jednak w obu przypadkach najważniejszą kwestią jest jak najlepsze przygoto-
wanie przyszłych nauczycieli do wykonywania tego trudnego zawodu. Niezwy-

kle cennym i znaczącym doświadczeniem wyniesionym z praktyk powinno być 

także kształcenie refleksyjnego doświadczenia pedagogicznego18, co należy łą-
czyć z rozwojem własnej świadomości oraz refleksji, z jaką można się spotkać 
na co dzień w szkole. Dlatego przyszły nauczyciel podczas praktyk pedagogicz-
nych powinien posiąść umiejętność świadomego i refleksyjnego układania oraz 
klasyfikowania poznanych prawideł funkcjonowania w szkole, a także korzy-
stania z nich w przyszłej pracy zawodowej19.  

Zmieniająca się rzeczywistość społeczna wymusza zmiany prawno-
instytucjonalne, dlatego też badania pedagogiczne diagnozować powinny na 
bieżąco wszelkie innowacje i zmiany w zakresie tak istotnej płaszczyzny spo-
łecznej, jaką jest edukacja. Edukacja akademicka również ulega ciągłym prze-
obrażeniom, jednakże jej praktyczna strona pozostaje niezbędna i bardzo istot-
na w kontekście wykonywania tak ważnego zawodu, jakim jest zawód nauczy-
ciela. 
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Summary 

 

Student internship in the field of pedagogy 

in Polish and English university education.  

A pragmatic aspect of academic pedagogical education 

 

 

The presented comparative analysis of internship systems typical of university stud-
ies in the pedagogy of early childhood education in Poland and the United Kingdom 
aims to indicate the significance of this sphere of practical expertise for the process of 
future teachers’ university education. Theoretical knowledge, which is acquired due to 
the participation in university lectures and classes, must be supplemented by practical 
skills that can be only attained due to participant observation and taking relevant ac-
tions in educational facilities. The number of hours spent on pedagogy internship for 
future teachers differs significantly in the Polish and English university education, 
which becomes evident when one realizes that UK students spend nearly ten times 
more hours on pedagogy internship than Polish students. Does it mean that a pedagogy 
student educated in the UK is better prepared for their future vocation than his/her 
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equal in Poland? Since pedagogy internship constitutes a very significant (albeit not the 
only one) element of university education in pedagogy, the following analyses and 
considerations aim to initiate a debate concerning the issue. At this point, one has to 
emphasize that the sheer number of hours spent on pedagogy internship is definitely 
less significant that the quality, diversity, adequacy and orientation towards practical 
issues that characterize a given type of traineeship.  

 
keywords: early childhood education, pedagogy internship, skills, pedagogy students 

słowa kluczowe: pedagogika wczesnoszkolna, praktyka pedagogiczna, umiejętności, 
student pedagogiki 
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Wstęp 

 

Poczucie bezpieczeństwa w każdym aspekcie jest dla współczesnego czło-
wieka kwestią priorytetową. W chaosie rzeczywistości sfera ta ulegała ciągłemu 
zaburzaniu; proces ten trwa nadal. Jednym z bardzo ważnych aspektów bezpie-
czeństwa jest niewątpliwie zdrowie, które na każdym etapie życia człowieka 
stanowi składową prawidłowego funkcjonowania jego organizmu oraz psychi-
ki. Szczególnie istotny dla kształtowania poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego 
człowieka jest okres dzieciństwa, bowiem zdrowie zależy od szeroko pojętego 
środowiska, w jakim jednostka się rozwija. Ważne jest, aby środowisko to od-
działywało na nie korzystnie, jak również wpływało na poczucie bezpieczeństwa 
zdrowotnego. Stanowią je również szkoła i nauczyciele biorący czynny udział 
w życiu dziecka, którzy poza rodzicami stają się także jego edukatorami zdro-
wia.  

W niniejszym artykule podjęto zagadnienie bezpieczeństwa zdrowotnego 
uczniów w młodszym wieku szkolnym, dokonując analizy opinii studentów 
pedagogiki. Tę grupę badawczą uznano za istotną ze względu na wybrany przez 
jej członków zawód nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, jakże ważny i nie-
zbędny w kontekście kształtowania poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego 
dziecka. 
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Bezpieczeństwo zdrowotne –  ujęcie definicyjne. 

Kompetencje nauczyciela w zakresie edukacji zdrowotnej 

 

Pojęcie „bezpieczeństwo zdrowotne” należy analizować z dwóch perspek-
tyw. Pierwsza to bezpieczeństwo rozumiane jako brak zagrożenia, a także stan 

gwarantujący pewność istnienia i przetrwania […], który w nowym ujęciu ma 

oznaczać nie tylko gwarancje nienaruszalnego przetrwania danego podmiotu, 

lecz także swobodę jego rozwoju1. Druga perspektywa ściśle łączy się z pierwszą, 
ponieważ brak zagrożenia to również brak choroby definiowanej do niedawna 
jako przeciwieństwo zdrowia.  

Najczęściej stosowana jest pochodząca z 1948 r. definicja Światowej Organi-
zacji Zdrowia, która określa zdrowie jako stan pozytywny (dobrostan) samopo-

czucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie wyłącznie brak choroby lub 

niedomagania2. Od niedawna w literaturze przedmiotu odnaleźć można propo-
zycję definicji pojęcia „choroba” opisanego jako taki stan organizmu, kiedy to 

czujemy się źle, a owego złego samopoczucia nie można jednak powiązać z krót-

kotrwałym, przejściowym uwarunkowaniem psychologicznym lub bytowym, lecz 

z dolegliwościami wywołanymi przez zmiany strukturalne lub zmienioną czyn-

ność organizmu. Przez dolegliwości rozumiemy przy tym doznania, które są prze-

jawem nieprawidłowych zmian struktury organizmu lub zaburzeń regulacji 

funkcji narządów.3 Łącząc te dwie perspektywy – bezpieczeństwa i zdrowia, 
w literaturze przedmiotu można się odwołać do pojęcia „zdrowie publiczne”, 
którego wieloznaczność pozwala na takie odniesienie w zależności od założo-
nych celów, jakie ma ono spełniać4. Dokonując analizy różnych definicji zdro-
wia publicznego, dostrzec można różnicę między użytymi w nich  sformułowa-
niami, stawianymi celami, bądź określeniem ostatecznego odbiorcy. Przykła-
dem może tu być definicja Jana Nosko, która brzmi następująco: zdrowie pu-

bliczne jest to troska o zachowanie i umacnianie zdrowia w wymiarze makrospo-

łecznym, lokalnym i środowiskowym, polegająca na naukowym rozpoznawaniu 

stanu zdrowia i potrzeb zdrowotnych zbiorowości oraz inicjowaniu skoordyno-

                                                           
1 P. Majer, W poszukiwaniu uniwersalnej definicji bezpieczeństwa wewnętrznego, „Przegląd 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2012, nr 7(4), s. 11. 
2 A. Gaweł, Pedagodzy wobec wartości zdrowia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

Kraków 2003, s. 15; por. także: M. Demel, O wychowaniu zdrowotnym, Wydawnictwo PZWS, 
Warszawa 1968. 

3 www.wikipedia.org (dostęp: 15.04.2016). 
4 J. Opolski, Zdrowie publiczne – geneza, przedmiot i zakres. Wprowadzenie do zagadnienia, 

[w:] Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia, t. I, red. J. Opolski, Wydawnictwo Centrum Me-
dyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2011, s. 15. 
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wanych wysiłków instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych w celu 

osiągnięcia pożądanych standardów zdrowia. Cel ten uzyskuje się przez kontrolę 

czynników ekologicznych, tworzenie sprzyjających zdrowiu warunków społeczno-

ekonomicznych, zapobieganie zakaźnym i niezakaźnym chorobom społecznym, 

powszechny i równy dostęp do opieki medycznej, a przede wszystkim w wyniku 

kształtowania nawyków zdrowego stylu życia w ramach edukacji przedszkolnej 

i szkolnej oraz realizacji programów promocji zdrowia w środowisku ludzi doro-

słych5. W takim ujęciu zdrowie publiczne określa stan zdrowia całego społe-
czeństwa jako elementarny, wskazuje  znaczenie czynników wpływających na 
ten stan oraz aktywną rolę różnych podmiotów w promowaniu, koordynowa-
niu oraz ocenie wysiłków podejmowanych na rzecz osiągania celów zdrowot-
nych6. Podmiotem są między innymi nauczyciele biorący bezpośredni udział 
w procesie edukacji dziecka, również prozdrowotnej. Już w podstawie progra-
mowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych znajduje się informacja, 
że szkoła dba o harmonijny rozwój nie tylko intelektualny dziecka, ale również 
etyczny, emocjonalny, społeczny oraz zdrowotny i powinna kształtować potrze-

by i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną, wyrabiać 

czujność wobec zagrożeń dla zdrowia i życia, zapewniać warunki harmonijnego 

rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań zdrowotnych7. Kluczową rolę 
w realizacji tych zadań spełnia w szkole nauczyciel, który powinien być eduka-
torem zarówno uczniów, jak i ich rodziców. Poziom przygotowania nauczyciela 
do pełnienia takiej roli wiąże się z jego wiedzą, umiejętnościami oraz kompe-
tencjami zawodowymi nabywanymi na poziomie studiów oraz przez cały okres 
pracy zawodowej. Należy zwrócić uwagę na krytyczne podejście do wartości 
dostępnych programów edukacji zdrowotnej, umiejętność konstruowania pro-
gramów profilaktyki zdrowotnej, umiejętności metodyczne, psychospołeczne, 
związane ze stosowaniem wiedzy z zakresu prawa, umiejętność wskazywania 
kompetentnych instytucji, podejmowania decyzji oraz interwencji w sytuacji 
zagrożenia zdrowia8. Według Barbary Woynarowskiej nauczyciel edukacji 
zdrowotnej powinien mieć niżej wymienione kompetencje. 

Wiedzę o: 

− zdrowiu i czynnikach je warunkujących; 

                                                           
5 Ibidem, s. 18–19; J. Nosko, Zachowania zdrowotne i zdrowie publiczne. Aspekty historyczno-

kulturowe, Wydawnictwo IMP, Łódź 2005, s. 137, 283–284. 
6 Ibidem. 
7 https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2011/02/1c.pdf (dostęp: 2.05.2016). 
8 C. Lewicki, Edukacja zdrowotna – systemowa analiza zagadnień, Wydawnictwo Uniwersyte-

tu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006, s. 175–177. 
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− profilaktyce najczęstszych problemów zdrowotnych i społecznych dzieci 

i młodzieży; 

− procesie edukacji zdrowotnej w szkole i przedszkolu; 

− promocji zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem szkoły promującej 

zdrowie. 

Umiejętności: 

− diagnozowania potrzeb uczniów w zakresie edukacji zdrowotnej i plano-

wania na tej podstawie jej programu, z wykorzystaniem wiarygodnych 

źródeł informacji (programy autorskie lub wybór z istniejących progra-

mów); 

− współdziałania w realizacji szkolnego programu edukacji zdrowotnej 

i programu profilaktyki; 

− stosowania metod wspierających aktywność i uczestnictwo uczniów oraz 

tworzenia atmosfery sprzyjającej uczeniu się i dobremu samopoczuciu; 

− motywowania uczniów do troski o zdrowie i wspierania ich w tych działa-

niach; 

− ewaluacji procesu i wyników prowadzonej przez siebie edukacji zdrowot-

nej uczniów. 

Postawę, którą charakteryzuje: 

− przekonanie, że zdrowie jest wartością dla człowieka oraz zasobem dla 

społeczeństwa; 

− gotowość do tworzenia wzorców zachowań zdrowotnych dla uczniów; 

− otwartość na potrzeby innych, empatia, autentyczność; 

− gotowość do doskonalenia własnego zdrowia oraz umiejętności życiowych; 

− gotowość do działań na rzecz tworzenia zdrowego środowiska pracy i na-

uki9. 
Wiedza nauczycieli powinna zapewnić uczniom poznanie na poziomie 

określonym przez standardy edukacji zdrowotnej. Opracowane zostały one 
między innymi w Stanach Zjednoczonych; obowiązują na poziomie szkolnictwa 
podstawowego, gimnazjum i liceum. Wyznaczają uczniom następujące cele: 

− znajomość koncepcji dotyczących promocji zdrowia oraz zapobiegania 
chorobom, co ma skutkować w przyszłości przede wszystkim prowadze-
niem zdrowego trybu życia; 

− umiejętność wyszukiwania informacji na temat zdrowia, jego promocji 
oraz produktów i usług promujących zdrowie; 

                                                           
9 B. Woynarowska, Propozycja programu nauczania przedmiotu „Edukacja zdrowotna” 

w kształceniu nauczycieli, [w:] Kształcenie nauczycieli i pedagogów w zakresie edukacji zdrowotnej, 
red. eadem, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 112. 
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− przygotowanie w zakresie sposobów wdrażania zachowań sprzyjających 
zdrowiu oraz zapobieganiu zachowań zagrażających zdrowiu; 

− uwzględnianie wpływu, jaki na zdrowie wywierają takie czynniki jak me-
dia, kultura, technologia itp.; 

− znajomość komunikacji interpersonalnej, którą będą wykorzystywać do 
poprawy zdrowia własnego i innych; 

− umiejętność formułowania celów oraz podejmowania decyzji związanych 
ze zdrowiem oraz edukacją zdrowotną; 

− umiejętność propagowania zdrowia10. 
Wymienione przez B. Woynarowską umiejętności nauczyciela edukacji 

zdrowotnej mają, co prawda, charakter ogólny, ale ukierunkowują sposób reali-
zacji zawodowych i osobistych działań nauczyciela w celu uzyskania jak najlep-
szych rezultatów w zakresie edukacji zdrowotnej uczniów. 

Najtrudniejsza do osiągnięcia kompetencja nauczyciela, nie tylko w zakresie 
edukacji zdrowotnej, dotyczy kształtowania postaw. W tym obszarze, za Macie-
jem Demelem, wyróżnić można następujące zalecane elementy zachowań 
zdrowotnych wychowanka i jego postawy wobec zdrowia: 

− racjonalny, emocjonalnie zrównoważony stosunek do choroby, kalectwa 

i śmierci; 

− poczucie odpowiedzialności za swoje zdrowie i współodpowiedzialność za 

zdrowie publiczne; 

− gotowość i umiejętność spieszenia z pomocą innym11. 
Osiągnięcie takiego stanu rzeczy wymaga również współdziałania ze szkołą 

sektora publicznego, a przede wszystkim instytucji zajmujących się prozdro-
wotną polityką publiczną, która ma za zadanie, m.in.: 

− poprawę warunków życia, rozwoju oraz relacji międzyludzkich; 

− zaspokajanie potrzeb podstawowych oraz wyższego rzędu; 

− sprostanie nieprzewidywalnym sytuacjom oraz aktualnym potrzebom 
społeczeństwa; 

− kreowanie takich warunków, które będą sprzyjały rozwojowi społeczne-
mu12. 

                                                           
10 C. Lewicki, op. cit., s. 262–263, za: http://www.aahperd.org/aahe/pdf_files/standards.pdf, 

por. http://www.nationalacademies.org/ (dostęp: 4.05.2016). 
11 Ibidem, s. 227; por. M. Demel, op. cit., s. 86. 
12 Z. Woźniak, Ramy koncepcyjno-strategiczne programu lokalnej polityki społecznej, „Praca 

Socjalna” 2003, nr 2, s. 39; zob. także: K. Kowalczewska-Grabowska, Realizacja wybranych zało-

żeń Narodowego Programu Zdrowia w wymiarze lokalnym, [w:] red. K. Borzucka-Sitkiewicz, 
K. Kowalczewska-Grabowska, Profilaktyka wybranych problemów zdrowotnych (w wymiarze 

edukacyjnym), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, s. 13–14. 
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Dopiero połączenie wszystkich elementów mających wpływ na bezpieczeń-
stwo zdrowotne, czyli środowiska rodzinnego, społecznego, szkolnego oraz 
działań państwa, może je zapewnić. 

 

Analiza wyników badań  

 

Na potrzeby niniejszego artykułu zostały przeprowadzone badania w grupie 
studentów stacjonarnych studiów licencjackich II i III, roku kierunku pedago-
gika wczesnoszkolna i przedszkolna, studiujących w Akademii Techniczno-
Humanistycznej w Bielsku-Białej. W badaniu wzięło udział 59 osób, które od-
powiedziały na następujące pytania:  

− czym jest według nich bezpieczeństwo zdrowotne;  

− od jakich czynników ono zależy;  

− w jaki sposób nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej może 
pomóc dziecku w kształtowaniu świadomości bezpieczeństwa zdrowot-
nego.  

Wyniki zaprezentowane zostały na wykresach 1–3. 
Według respondentów bezpieczeństwo zdrowotne to przede wszystkim 

zdrowe odżywianie (34 wskazania), dbanie o zdrowie (19), zapobieganie choro-
bom (18), a także przestrzeganie zasad BHP (17) oraz profilaktyka zdrowotna 
(16).  Ważnymi elementami, które powinny być brane pod uwagę w procesie 
formułowania definicji bezpieczeństwa zdrowotnego są według ankietowanych: 
higiena osobista (12 wskazań), wiedza na temat zdrowia, kształtowanie postaw 
prozdrowotnych, uprawianie sportu oraz zdrowy styl życia (na tym samym 
poziomie – po 9 wskazań). Studenci wymienili również aktywny tryb życia, 
brak zagrożenia chorobą (po 7 wskazań), wiedzę o zagrożeniach, opiekę zdro-
wotną (po 6), odpowiedni sposób spędzania czasu wolnego (2) oraz dobre sa-
mopoczucie (1). Ciekawa jest tak mała liczba wskazań opieki zdrowotnej, jako 
czynnika wpływającego na bezpieczeństwo zdrowotne, w stosunku do zdrowe-
go odżywiania, które wybierane było najczęściej. W jednym przypadku ankie-
towany podjął próbę zdefiniowania przedmiotowego pojęcia jako kształtowanie 
postaw prozdrowotnych, które przyczynią się do zdrowego stylu życia i w kon-
sekwencji wpłyną pozytywnie na stan fizyczny człowieka. 
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Wykres 1. Elementy definiujące bezpieczeństwo zdrowotne  
według badanych studentów pedagogiki 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Kolejna badana kwestia dotyczyła czynników, które wpływają na bezpie-

czeństwo zdrowotne. Z analizy wykresu 2. wynika, że najważniejszym z nich 
jest postawa rodziców (33 wskazania) – ochraniająca, a także stanowiąca przy-
kład do naśladowania. Rolę rodziców ankietowani uznali za szczególnie istotną 
w aspekcie wczesnej edukacji, w tym zdrowotnej. Kolejno, jako znaczące w tym 
samym kontekście, wyróżnione zostało środowisko, w którym dziecko jest wy-
chowywane i funkcjonuje (25 wskazań) oraz – osobno – szkoła (21). Często 
wymieniane było zdrowe odżywianie (16 wskazań), ważne również w odniesie-
niu do definiowania przedmiotowego terminu. Kolejne czynniki uznane przez 
ankietowanych za istotne to: zdrowy styl życia (14 wskazań), prawidłowa opie-
ka (13), przekazywana wiedza (10), sytuacja finansowa dziecka (9) i jego ak-
tywność fizyczna (9). W mniejszości znalazły się: świadomość zdrowotna 
(7 wskazań),  profilaktyka zdrowotna (5) oraz promocja zdrowia (2) i pierwsza 
pomoc (1). 
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Wykres 2. Czynniki wpływające na bezpieczeństwo zdrowotne  
w opinii studentów pedagogiki 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Ostatnie zagadnienie badawcze dotyczyło pomocy, jakiej mogą udzielić na-

uczyciele w kształtowaniu świadomości bezpieczeństwa zdrowotnego swoich 
podopiecznych Z odpowiedzi udzielonych przez ankietowanych (wykr. 3) wy-
nika, że najczęściej realizowanym przez nauczycieli przedsięwzięciem w tym 
zakresie są zajęcia o tematyce zdrowotnej (49 wskazań), które przeważnie od-
bywają się na terenie szkoły lub też poza nią w formie organizowanych spotkań 
ze specjalistami w dziedzinie zdrowia. Według ankietowanych studentów na-
uczyciele promują wśród uczniów nawyki prawidłowego dbania o zdrowie 
(18 wskazań) oraz zdrowy styl życia (17) i zachęcają do aktywności fizycznej 
(14). Tylko sześć osób zwróciło uwagę, że osobisty przykład, jaki daje nauczy-
ciel, jest jednym ze sposobów udzielania pomocy w kształtowaniu świadomości 
bezpieczeństwa zdrowotnego uczniów. Wymienione zostało również przeka-
zywanie zasad BHP (5 wskazań) oraz kontakt z rodzicami (3). 
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Wykres 3. Formy pomocy udzielanej przez nauczycieli w kształtowaniu świadomości 
bezpieczeństwa zdrowotnego swoich podopiecznych 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Podsumowanie 

 

Reasumując, należy stwierdzić, że termin „bezpieczeństwo zdrowotne” nie 
był znany ankietowanym studentom pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkol-
nej. Większość z nich informowała, że nie spotkała się z takim określeniem 
w kontekście edukacji dzieci, jedynie kojarzyła je z działalnością służby zdrowia 
lub zadaniami państwa. Podjęte próby zdefiniowania bezpieczeństwa zdrowot-
nego skupiały się przede wszystkim na wskazaniu elementów, które według 
ankietowanych są istotne dla jego utrzymania, np.: zdrowe odżywianie, dbanie 
o zdrowie, przestrzeganie zasad BHP oraz szeroko rozumiana profilaktyka 
zdrowotna. Studenci wskazywali również czynniki, które wpływają na bezpie-
czeństwo zdrowotne. W tej grupie na pierwszym miejscu umieścili kolejno: 
postawę rodziców i nauczycieli, działalność szkoły, oddziaływanie środowiska 
dziecka, styl życia i prawidłową opiekę. Rola nauczyciela w kształtowaniu bez-
pieczeństwa zdrowotnego dzieci sprowadza się według ankietowanych przede 
wszystkim do organizowania i prowadzenia zajęć o tematyce zdrowotnej, 
a także promowania nawyków dbania o zdrowie i zdrowego stylu życia oraz 
zachęcania do aktywności fizycznej. 
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Wspomniany brak definicyjnego ujęcia przedmiotowego terminu w odnie-
sieniu do dzieci w młodszym wieku szkolnym skłonił autorkę niniejszego arty-
kułu do podjęcia próby stworzenia definicji. 

Bezpieczeństwo zdrowotne – to wszelkie działania zmierzające do osiągnię-
cia poczucia zadowolenia z własnej sytuacji zdrowotnej, na którą składają się 
czynniki wewnętrzne zależne od jednostki oraz czynniki zewnętrzne zależne od 
środowiska. Do czynników wewnętrznych należą: 

− prowadzenie zdrowego stylu życia; 

− aktywność fizyczna; 

− wiedza na temat profilaktyki zdrowotnej; 

− stosowanie profilaktyki zdrowotnej; 

− dobre samopoczucie. 
Do czynników zewnętrznych natomiast należą: 

− prawidłowa opieka zdrowotna zapewniona przez środowisko rodzinne, 
szkolne oraz instytucje opieki zdrowotnej; 

− promocja zdrowia. 
Bezpieczeństwo zdrowotne dzieci w wieku szkolnym, będąc składową zdro-

wia publicznego społeczeństwa, ma ogromny wpływ na jakość życia całego 
pokolenia, dlatego istnieje potrzeba jego badawczego monitorowania.  

Ten rodzaj bezpieczeństwa może być analizowany pod różnym kątem 
i z wielu perspektyw: cywilizacyjnej, kulturowej, społecznej, ekonomicznej, 
psychologicznej, a także pedagogicznej. Kontekst pedagogiczny tego zagadnie-
nia dotyczyć może również różnych płaszczyzn rzeczywistości, np. edukacji 
dzieci w wieku wczesnoszkolnym, a także edukacji nauczycieli tejże specjaliza-
cji. Łącząc obie perspektywy, w niniejszym artykule wskazano na wagę zagad-
nienia bezpieczeństwa zdrowotnego i potrzebę jego eksploracji naukowej 
w aktualnym wymiarze. Potrzeba ta jawi się wręcz koniecznością, biorąc pod 
uwagę skromny zasób wiedzy studentów studiów pedagogicznych w omawia-
nym zakresie. Analizowane badania są tylko przyczynkiem do badań właści-
wych i wyznaczają ich kierunek, a efektem podjętych analiz powinna być prze-
myślana zmiana programowa w zakresie nauczania adeptów zawodu nauczy-
cielskiego, gdyż to właśnie szkoła we współpracy z rodziną ma za zadanie za-
pewniać dzieciom bezpieczeństwo zdrowotne i uświadamiać im to pojęcie już 
od najmłodszych lat. 
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Summary 

 

Health safety of primary school pupils  

in the eye of pedagogy students 

 
The issue of children’s health safety in early education is often disregarded in re-

search and literature and this article attempts to emphasize the importance of this sub-
ject in the context of the quality of life of younger generation. As school and home 
environment are foundations of child’s upbringing and education, the undertaken 
research was based on school influences and we have asked the Pedagogy students from 
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University in Bielsko-Biała to acknowledge and explain the aspect of children’s health 
safety on this ground. Future teachers should have a wide knowledge of this subject and 
have the ability to create awareness of this matter amongst their pupils. The carried out 
research is a ground to undertake further analysis as the case of health safety plays 
a huge part of widely understood public health and has a great impact on the whole 
young generation. 
 

keywords: health, health safety, health prevention, primary school pupils, health educa-
tion 

słowa kluczowe: zdrowie, bezpieczeństwo zdrowotne, profilaktyka zdrowotna, ucznio-
wie w młodszym wieku szkolnym, edukacja zdrowotna 
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Wpływ kształcenia muzycznego na rozwój  

właściwości osobowościowych  

i zachowań prospołecznych ucznia 
  

 

Wprowadzenie 

 

Artykuł ma na celu ukazanie roli kształcenia muzycznego poprzez wycho-

wanie i rozwój właściwości osobowościowych ucznia. Dokonano tego poprzez 

scharakteryzowanie indywidualnej nauki gry na instrumencie, nakreślenie zna-

czenia muzykowania zespołowego oraz zajęć grupowych prowadzonych z wy-

korzystaniem piłek edukacyjnych.  

Postępowaniem badawczym w opracowaniu przedłożonej problematyki są 

badania jakościowe, spośród których zastosowano studium przypadku. Prze-

prowadzono również badania w działaniu. Zrealizowano je metodą obserwacji 

uczestniczącej, a także jako studium sytuacji wspólnie doświadczanej przez 

autorkę badań i badane dzieci. Zebrane dane zostały przeanalizowane w artyku-

le. 

Coraz więcej wyników badań sugeruje, że dzieci otrzymujące kształcenie mu-
zyczne stają się sprawniejsze intelektualnie od tych, których pozbawiono takiej 
edukacji1. Badania dowodzą, że doskonali ono umiejętność rozumowania 

i zdolności werbalne dzieci.  

Szczególne znaczenie ma gra na instrumencie. Ta czynność wymaga bowiem 
od uczącego się precyzyjnego myślenia, wyobraźni oraz sprawności manualnej. 
Ćwiczenie gry na instrumencie […] rozwija ponadto umiejętność skupiania 

                                                           
∗ Mgr sztuki Halina Zwiercan, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Wrocław 

          
1 W. A. Sacher, Pedagogika muzyki. Teoretyczne podstawy powszechnego kształcenia muzycz-

nego, Kraków 2012, s. 208. 
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uwagi oraz dyscyplinuje w czasie procesy umysłowe. Muzyczna aktywność ru-
chowa dziecka rozwija koordynację ruchowo-przestrzenną. […] Pedagodzy 
i terapeuci muzyczni […] sugerują możliwości kształtowania osobowości zarów-
no poprzez słuchanie, jak uprawianie muzyki2.  

 

Charakterystyka indywidualnego kształcenia muzycznego  

w rozwoju wybranych cech osobowościowych ucznia 

 

Coraz częściej edukację instrumentalną rozpoczynają dzieci w wieku przed-

szkolnym. Ich nauka realizowana jest w myśl podstawy programowej wycho-

wania przedszkolnego precyzującej cele zalecane do realizacji w procesie dydak-

tycznym.  

Wśród wyszczególnionych celów wychowania przedszkolnego wymienić 

można: wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień, rozwijanie umiejętności 

wypowiadania się poprzez muzykę, kształtowanie u dzieci odporności emocjo-

nalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytu-

acjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek. Realizowane są 

one we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola, a szczegól-

nie w obszarze ósmym – wychowanie przez sztukę. Wszelkie działania nauczy-

cieli następują podczas zajęć grupowych oraz indywidualnej nauki gry na in-

strumencie.  

Cele edukacyjne indywidualnego kształcenia instrumentalnego w podsta-

wowym szkolnictwie muzycznym skierowane są na rozbudzanie wrażliwości 

muzycznej, opanowanie podstaw teoretycznych i umiejętności gry, pracę nad 

repertuarem i przygotowanie do występów publicznych. Kształtują właściwości 

osobowościowe oraz zachowania prospołeczne dzieci.  

 

Konstruowanie własnej wartości poprzez wypracowanie wytrwałości,  

cierpliwości i systematyczności w grze – cech kształtowanych  

przez dyscyplinę ćwiczenia oraz rozwój samodzielności 

Dla dzieci w wieku przedszkolnym nauka gry […] jest często pierwszą kon-
frontacją z dyscypliną. […] Chcąc przyzwyczaić dziecko do codziennych ćwiczeń 
i dyscypliny, powinniśmy dać mu na to około pół roku. Drobne próby nadużywa-

                                                           
2 Ibidem. 
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nia ze strony dziecka naszej cierpliwości, powinniśmy traktować poważnie, lecz 
ich nie przeceniać3.  

Od pierwszych lekcji rozwijana jest samodzielność dzieci. Zachęcane są do 

rozpakowywania i pakowania nut, podejmowania samodzielnego ćwiczenia, 

oczekuje się, aby pamiętały o kolejnych zajęciach i w nich uczestniczyły. Rozwi-

jane poczucie samodzielności daje dzieciom poczucie pewności siebie. 

Opanowanie drobnego utworu dla najmłodszych kosztuje dziecko wiele 

trudu i wytrwałości, podobnie jak uczenie się utworu z repertuaru szkolnego 

przez ucznia szkoły muzycznej. Wytrwałość dziecko będzie doskonalić w ciągu 

całego kształcenia muzycznego. Dzięki niej będzie realizować przyszłe zamie-

rzenia w innych dziedzinach życia.  

Długotrwały okres nauki ustawiania rąk na instrumencie zgodnie z ustalo-

nymi zasadami wymaga od dziecka ogromnej cierpliwości. Będąc w wieku 

przedszkolnym, nie ma ono jeszcze wykształconej umiejętność skupienia się na 

zadaniu i potrafi poświęcić temu tylko krótki czas. Uczeń szkoły muzycznej 

wykazuje o wiele większą cierpliwość w codziennej pracy nad instrumentem niż 

dziecko przedszkolne.  

Osiągnięta cierpliwość pozwala uczniom przetrwać trudne okresy w nauce, 

pomaga w oczekiwaniu na odległy wynik, wprowadza spokój w czasie dążenia 

do celu. 

Trudno oczekiwać systematyczności od dziecka rozpoczynającego naukę 

gry. Rozwijać ją będzie w kolejnych latach nauki poprzez regularne ćwiczenia. 

Umiejętność rozplanowania codziennej pracy doskonali jakości gry, ułatwia 

pokonywanie trudności technicznych, a tym samym prowadzi ucznia w kie-

runku uzyskania precyzji wykonawczej.  

Codzienne ćwiczenie, dokładna praca nad utworem doskonalą także pamięć 

muzyczną angażującą pamięć słuchową, wzrokową, intelektualną – logiczną 

i kinestetyczną – ruchową4. Poszczególne typy pamięci wzmacniane podczas 

ćwiczenia w domu wspomagać będą ucznia w nauce innych przedmiotów.  

Pozytywne wyniki właściwego ćwiczenia dają uczniowi satysfakcję, budują 

poczucie własnej wartości niezmiernie ważne w życiu każdego człowieka. 

Zwiększają jego ambicje i pobudzają do stawiania sobie kolejnych celów5. 

                                                           
3 A. Schmidt, Śpiewać, bawić się, grać. Nauczanie gry na skrzypcach od wieku przedszkolnego – 

materiały szkoleniowe XVII Ogólnopolskich Warsztatów Skrzypcowych Nauczania Początkowego, 

Oleśnica–Wrocław 2012, s. 7. 
4 Za: A. Kierska, Nauczanie gry na fortepianie – powołanie, umiejętność, wiedza, Wrocław 

2011. 
5 Za: W. A. Sacher, Pedagogika muzyki. Teoretyczne podstawy powszechnego kształcenia mu-

zycznego, Kraków 2012. 
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Rozwój indywidualności ucznia poprzez kształtowanie kreatywności 

Dzieci uczące się gry na instrumencie nie posiadają jeszcze wystarczająco 
dobrego warsztatu artystycznego, aby w ich wytworach pojawiły się cechy zupeł-
nie oryginalne. […] Proces twórczy jest (powinien być) celem zabiegów dydak-
tycznych nauczycieli muzyki, którzy podczas zajęć mogą stwarzać sytuacje sty-
mulujące […] tworzenie nowych rozwiązań. […]. Zatem tylko bardzo dobrze 
przygotowany nauczyciel może […] rozbudzić wyobraźnię muzyczną, jak i podo-
łać współpracy z podejmującymi twórczą aktywność uczniami6. Często kreatyw-

ność ucznia rozbudzona jest jego fantazją.  

Jedną z zabaw twórczych jest „muzyczne echo”. Uaktywnia wyobraźnię 

dzieci do tworzenia melodyczno-rytmicznych motywów. Każde dziecko pre-

zentuje własny motyw, który powtórzyć mają pozostałe przedszkolaki biorące 

udział w zabawie.  

Dzieci wymyślają także tytuły granych przez siebie ćwiczeń. Tworzą piosen-

ki poprzez dodanie do ćwiczeń tekstu słownego. Grają rozmaite współbrzmie-

nia, spontanicznie tworzą podkład muzyczny do opowiadanych przez siebie 

bajek.  

W szkołach muzycznych nauczyciele skupiają się bardziej na doskonaleniu 

warsztatu muzycznego, nie zajmując się szczególnie rozwojem kreatywności, 

jak czynią to nauczyciele pracujący z dziećmi przedszkolnymi.  

 

Pozytywne oddziaływanie motywacji kształtowanej  

w nauce gry na instrumencie 

W procesie kształcenia muzycznego istotną rolę wychowawczą odgrywa 

rozwój motywacji ucznia. Dziecko przedszkolne zachęcać można do gry zaba-

wą, animacją i śpiewem. Edukacja szkolna oczekuje od dziecka wewnętrznej 

motywacji, natomiast duże znaczenie ma także zmotywowany nauczyciel. Mo-

tywacja ucznia może mieć źródło w jego własnych zainteresowaniach lub działa-
niach osób spoza szkoły, a także wynikać z posiadania wyjątkowych uzdolnień 
w tym kierunku, które w znacznym stopniu ułatwiają uczenie się muzyki. […] 
Motywacja wewnętrzna ma związek z czasem, jaki został poświęcony na naukę7. 

Niezmiernie ważna jest także motywacja zewnętrzna nauczyciela8. Jeśli nie wy-
kształci się odpowiedniego poziomu tej motywacji, proces nauczania będzie 
z dużym prawdopodobieństwem skazany na niepowodzenie9. Im większy jest 

                                                           
6 W. A. Sacher, op. cit., s. 223–224. 
7 Ibidem, s. 219. 
8 Za: ibidem. 
9 Ibidem. 
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autorytet nauczyciela i zaangażowanie, tym bardziej będzie on motywować 

uczniów do gry. Wykształcona motywacja wpływa na energię działania, zapał 

do pracy, chęć aktywności – cechy niezbędne w kontekście wymogów współ-

czesnego świata. 

 

Kształtowanie zachowań prospołecznych  

podczas koncertów i konkursów 

 

Podczas koncertu w sali filharmonicznej bodźce dźwiękowe, pochodzące 
z naturalnie brzmiących instrumentów, […] wrażenie przestrzenności muzyki, 
[…], towarzyszące tym wrażeniom bodźce wzrokowe10 tworzą razem wrażenie 

obecności w muzyce. Słuchacz obserwuje elegancko ubranego wykonawcę 

z wdziękiem prezentującego się w przestrzennej sali koncertowej. Wszystkie 

doznania wzmagają jego przeżycia estetyczne. Odczuwa wyjątkowość miejsca 

i chwili.  

Koncerty uczniowskie powinny odbywać się w podobnym klimacie. W sa-

lach koncertowych obowiązują określone zasady. Przyjmuje się, że artyści pre-
zentują muzykę w ciszy, przestrzega się odpowiedniego stroju (szczególnie ze 
strony wykonawców), respektuje się także zasadę nagradzania oklaskami w od-
powiednich, wynikających z konstrukcji dzieła momentach11. Na koncertach 

uczniowskich jest nieco inaczej. Nieobyci koncertowo słuchacze, a wśród nich 

także niektórzy wykonawcy, rozmawiają podczas czyjegoś występu. Dzieci czę-

sto zmieniają miejsce, chodząc lub przebiegając po sali, pakują instrumenty do 

futerałów, głośno je zamykają, bawią się numerkami do szatni, które wypadając 

z rąk, zakłócają skupienie wykonawcy i przeszkadzają zainteresowanym słucha-

czom. Rodzice wcześniej występujących dzieci gromadnie wychodzą po ich 

występach, powodując zamieszanie, zasłaniając pokaz pozostałym osobom 

i przeszkadzając im w słuchaniu. Dzieci głośno komentują grę występujących 

wykonawców, często podśmiewują się z ich potknięć i pomyłek. Wszystkie 

wymienione zachowania są naganne i wymagają działań wychowawczych. 

Nauczyciel przygotowujący ucznia do uczestnictwa w koncercie w formie 

biernej (słuchacz) lub czynnej (wykonawca) powinien wskazać mu wszelkie 

niewłaściwe zachowania, przypomnieć mu i pouczyć, jak należy się zachowy-

wać, a po każdym koncercie omówić z nim zaistniałą sytuację – dobrą lub wy-

magającą korekty.  

                                                           
10 Ibidem, s. 156. 
11 Ibidem, s. 157. 
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Wykształcone właściwe zachowania, nabyte przez wielokrotne doświadcza-

nie, doprowadzą ucznia do przestrzegania zasad, uszanowania drugiej osoby 

i miejsca, w którym się znajduje. Wypracowane nawyki wykorzysta podczas 

pobytu w filharmonii, operze, a nawet w kinie. 

Udział w konkursie wiąże się z rywalizacją, chęcią zaprezentowania się 

i zdobycia uznania jurorów, a także z oczekiwaniem nagrody lub wyróżnienia. 

Uczniowie ze sobą nie rozmawiają, zwykle traktują inne dziecko jak wroga – 

przeciwnika, konkurenta. Na współczesnych konkursach poziom gry jest wy-

równany. Bardzo rzadko pojawia się wykonawca prezentujący słabszą grę.  

W oczekiwaniu na wyniki konkursu i przedstawienie listy laureatów panuje 

napięta atmosfera. Ogłoszenie wyników jest dla jednych powodem radości, 

a dla innych – smutku, gniewu, zawiści i zazdrości. Pojawiają się „zwycięzcy” 

i „przegrani”. Zwycięzca odnosi sukces, jest szczęśliwy i okazuje to. Radośnie 

odbiera dyplom oraz nagrodę. Inni odczuwają porażkę. Są rozżaleni, rozczaro-

wani i zawiedzeni. Przecież też dobrze zagrali. Porównują się ze zwycięzcą, czę-

sto głośno wyrażając swoje oburzenie. Powstała sytuacja wymaga reakcji wy-

chowawczej w stosunku do obu stron. Nauczyciel powinien podpowiedzieć 

nagrodzonemu, aby podszedł do kolegi, który nie uzyskał uznania jurorów, 

mówiąc: „Ty też dobrze grałeś, słuchałem cię. Dziś jurorzy wybrali mnie, innym 

razem poszczęści się tobie”.  

Przegranemu trudniej jest pogratulować zwycięzcy. Przełamanie się, poda-

nie ręki, uśmiech i słowa uznania staną się nabytym zachowaniem prospołecz-

nym. Uczniowie w przyszłości – jako dorośli ludzie – zdobędą się, bez gryzącej 

ich zawiści, na pogratulowanie koledze awansu zawodowego, będą umieli za-

chować dystans emocjonalny do zaistniałej sytuacji. Nie stworzą napiętej at-

mosfery pełnej złych emocji, a ich relacje społeczne przyjmą charakter pokojo-

wy. 

 

Charakterystyka kształtowania właściwości osobowościowych ucznia 

poprzez muzykowanie zespołowe 

 

Kształcenie i wychowanie muzyką jest […] procesem, [w którym] musimy za-
łożyć, że muzyczne działania pedagogiczne w jakiś sposób dyscyplinują ucznia, 
ponieważ uczenie się muzyki tego właśnie wymaga, a wyposażając w umiejętność 
i wiedzę, formują także osobowość12. Aktywność muzyczna ma wpływ na two-

rzenie się różnych cech ucznia, które mają pozytywne znaczenie zarówno w toku 

                                                           
12 Ibidem, s. 214. 
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edukacji muzycznej, jak i w ogólnym funkcjonowaniu w różnych warunkach 
społecznych13. 

Muzykowanie zespołowe wymaga […] dobrej współpracy i podporządkowa-
nia się jednej osobie prowadzącej (nauczycielowi, dyrygentowi)14. Wszelkie dzia-

łania służą osiągnięciu jak najlepszego poziomu wykonawstwa, dążą do wspól-

nego sukcesu, a przy tym kształtują wiele cech osobowościowych, takich jak 
śmiałość, odpowiedzialność, zadowolenie15.  

Muzyczna współpraca uczniów wymaga od nich wzajemnego szacunku, 

eliminuje zachowania egoistyczne, tworzy klimat do nawiązywania przyjaźni, 

rozwija empatię. Uczniowie kontrolują wspólnie spędzany czas, aby nie mijał 

bezproduktywnie. 

 

Aspekty zespołowej gry pianistów i skrzypków 

Młody pianista rozpoczynający grę zespołową początkowo gra z nauczycie-

lem na trzy, później na cztery ręce, po czym rozpoczyna naukę gry na dwa for-

tepiany.  

Gra zespołowa na wstępnym etapie pracy ma sens i warto poświęcić jej nieco 
czasu. Dziecko uczy się słuchać partii granej przez nauczyciela, pilnować jedno-
czesnego uderzenia, jednoczesnego zaczynania i kończenia fraz, dopasowywania 
jakości dźwięku do dźwięku partnera, niekiedy przejęcia od niego melodii. 
Wspólne granie mobilizuje [także] do rygorystycznego przestrzegania rytmu, […] 
do zachowania odpowiedniej siły dźwięku, podobnego realizowania artykulacji. 
Obaj wykonawcy muszą zgodnie dokonywać zmian agogicznych, jednakowo 
kształtować frazy, […] muszą się nawzajem bardzo uważnie słuchać16. Gra ze-

społowa powinna polegać także na wzajemnym zrozumieniu i życzliwości. 

Kolejnym etapem muzykowania zespołowego jest akompaniowanie do in-

nego instrumentu oraz kameralistyka. 

Funkcję wychowawczą i kształtującą cechy osobowościowe ucznia spełnia 

również muzykowanie zespołowe dzieci uczących się grać na skrzypcach. Na-

uka gry zespołowej rozpoczyna się od gry na dwoje skrzypiec, podczas której 

nauczyciel prowadzi linię melodyczną, a uczeń rytmicznie towarzyszy, grając 

dźwięki na zmianę z pauzami. Gdy zdobędzie większą umiejętność gry, może 

wykonywać łatwe duety z innym uczniem. 

                                                           
13 Ibidem, s. 214–215. 
14 Ibidem, s. 215. 
15 Ibidem, s. 217. 
16 A. Kierska, Nauczanie gry na fortepianie – powołanie, umiejętność, wiedza, Wrocław 2011, 

s. 309–310. 
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 Granie pierwszego głosu duetu będzie następnym etapem muzykowania ze-

społowego. Muzykowanie w duecie daje uczniowi możliwość osłuchania się 

z partią współgrającego, doskonali umiejętność dostosowania się do sposobu 

gry drugiej osoby, prowadzi do rozwoju swobody wykonawczej i pewności sie-

bie. 

Etap trzeci stanowi gra z towarzyszeniem fortepianu. Utwory o łatwiejszej 

partii fortepianowej może grać starszy uczeń z klasy fortepianu. Gra z akompa-

niatorem pozwala uzyskać pełnię brzmienia, wyrabia poczucie rytmu i harmonii, 
a także umiejętność jednoczesnego słyszenia drugiego współwykonawcy17. 

Zespołami kształtującymi cechy osobowościowe ucznia są także: unison, 

kwartet, trio, orkiestra smyczkowa lub odeon.  

Muzykowanie zespołowe skrzypków, podobnie jak gra zespołowa innych in-

strumentalistów, kształtuje stosunek do sztuki muzycznej, wychowuje dyscy-

pliną wykonawczą, uczy odbierania i podawania dyskretnych komunikatów 

odnośnie do rozpoczęcia utworu, ujednolicenia tempa i zmian agogicznych. 

Kształtuje emocjonalność istotną w życiu społecznym, pozwalającą dostrzegać 

wrażliwość innych osób.  

 

Zmiany w szkolnictwie muzycznym związane z reformą  

szkolnictwa artystycznego 

Obowiązująca od roku szkolnego 2014/2015 reforma szkolnictwa muzycz-

nego kładzie nacisk na muzykowanie zespołowe. Do programów szkolnych 

wprowadzony został nowy przedmiot – zespół. Jego realizacja dokonywać się 

ma przez wszystkie lata nauki. Uczniowie mają do wyboru kilka istniejących 

w szkole zespołów – rytmiczny, taneczny, ludowy, wokalny lub instrumentalny. 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 
2014 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa 
artystycznego w publicznych szkołach artystycznych18 podkreśla znaczenie muzy-
kowania zespołowego jako formę doskonalenia współpracy i rozwijania kompe-
tencji społecznych – budowania motywacji i podejmowania współdziałania, po-
czucia odpowiedzialności za zadanie oraz tworzenia relacji w grupie opartych na 
zaufaniu i dzieleniu się wiedzą.  

 

                                                           
17 Z. Ostalczyk, Przewodnik metodyczny nauczania gry na skrzypcach na stopniu elementar-

nym, Kraków 1992, s. 57. 
18 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie 

podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach 
artystycznych, załącznik nr 6, Podstawa programowa kształcenia w zawodzie muzyk, DzU 2014, 
poz. 1039. 
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Wychowawcza rola zajęć muzycznych prowadzonych  

w formie gier zespołowych z wykorzystaniem piłek,  

kształtująca cechy osobowościowe ucznia 

 

Gry i zabawy z wykorzystaniem piłek zwiększają aktywność ruchową dzieci, 

korzystnie oddziałując na rozluźnienie ciała, krążenie krwi i samopoczucie. 

Kształtują także cechy osobowościowe. Pozwalają uczestnikom wyzwalać pomy-
słowość, samodzielność oraz wytrwałość w dążeniu do samodoskonalenia19. Roz-

luźnione i elastyczne ciało ułatwia grę na instrumentach muzycznych, nato-

miast nabyta zdolność wynajdowania różnych rozwiązań na drodze do realiza-

cji założonego celu pomaga dzieciom w rozwijaniu instrumentalnej techniki gry 

różnymi sposobami, dodatkowo wpływając na osiągnięcie lepszej jako-

ści wykonywania repertuaru. 

Różnorodne działania z piłką doskonalą współpracę, umożliwiają uczestni-

kom rozgrywek wyrównaną rywalizację, jednocześnie rozwijając ich umiejętno-

ści decyzyjne i asertywność. Prowadzone zabawy i gry wymagają od dzieci wie-

lokrotnego podejmowania decyzji (do kogo podać piłkę), aby wybór był dla 

drużyny korzystny. Zobowiązują przy tym do wykazania się samodzielnością 

i nieulegania sugestiom innych uczestników zajęć. Zmieniający się skład oso-

bowy drużyn uczy dzieci współdziałania i słuchania poleceń kapitana. 

Zdobyte umiejętności poprawiają atmosferę gry w zespole muzycznym. Kie-

rujący zespołem zdecydowanie nadaje interpretację utworu, a grające dzieci 

przejmują realizację tempa, kierunku smyczka, artykulację i dynamikę. 

Wypracowane podczas zajęć ruchowych cechy osobowościowe sprzyjają po-

rozumieniu podczas gry w różnych zespołach, zapobiegają rutynie, dodatkowo 

budując dobry klimat współpracy przy zmieniających się dyrygentach. 

Zajęcia z piłkami są również polem kształtowania empatii. Dzieci utożsa-

miają się z współuczestnikiem zajęć cieszącym się ze zwycięstwa i radują się 

z nim. Potrafią zauważyć kolegę w sytuacji niepowodzenia i pomóc mu lub go 

pocieszyć. Dziecko doznaje osobistej satysfakcji z przekazania emocji i pomocy 
koledze20. Uczeń empatyczny grający w zespole muzycznym dostrzeże niepo-

                                                           
19 Z. Naglak, Ćwiczenia, zabawy i gry z piłką jako środek realizacji funkcji szkolnej kultury fi-

zycznej, [w:] Aktywność ruchowa z piłką w doskonaleniu wybranych właściwości osobowych 
ucznia. Metodyka ćwiczeń, zabaw i gier z piłką, red. T. Rzepa, Wrocław 1999. 

 
20 A. Kuczyńska, Wykorzystanie ćwiczeń, zabaw i gier z piłką do rozwijania empatii u ucznia, 

[w:] Aktywność ruchowa…, op. cit., s. 95. 
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radność innego dziecka. Przećwiczy z nim program, wytłumaczy i pokaże jak 

grać, aby było poprawnie i jednolicie. 

Obszar zabaw i gier z piłką pełni też znaczącą rolę w pokonywaniu stresu. 

Dzieci wykonujące podobne oraz możliwe do przewidzenia zadania osiągają 

większą odporność psychiczną i łatwiej im kontrolować napięcia oraz niepoko-

je. Zadania z poleceniami dostosowanymi do predyspozycji i umiejętności 

uczniów hartują odporność psychiczną dzieci, dzięki czemu zyskują one więk-

szy dystans do wykonywanych zadań. 

 

Zakończenie 

 

Kształcenie muzyczne, na które składają się m.in. indywidualna nauka gry 

na instrumencie, lekcje muzykowania zespołowego oraz zajęcia z wykorzysta-

niem piłek, oddziałuje stymulująco na doskonalenie właściwości osobowościo-

wych i zachowań prospołecznych ucznia. Umożliwia ono nabywanie umiejęt-

ności logicznego rozumowania, kształtuje zdolności werbalne, koordynację 

ruchową i sprawności manualne. Podczas edukacji muzycznej wzmacniane są 

również cechy osobowościowe: systematyczność, cierpliwość, zdyscyplinowa-

nie, kreatywność, a także poczucie własnej wartości, ambicja – dające energię 

do działania, stawiania sobie celów i dążenia do ich realizacji. 

 Kształcenie muzyczne uczy przestrzegania zasad – właściwych zachowań 

z poszanowaniem innych osób i miejsca oraz wpływa na rozwój umiejętności 

decyzyjnych, asertywności i empatii. Pełni ważną rolę w kontrolowaniu stresu, 

umożliwia wypracowanie zdolności zachowania dystansu emocjonalnego 

w zróżnicowanych sytuacjach zadaniowych, przyczyniając się zarówno do zro-

zumienia drugiej osoby, do wzajemnej życzliwości, jak też zgodnej rywalizacji – 

cech pomocnych w relacjach społecznych i powstawaniu przyjaźni. 
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Summary 

 

The effect of music education on the development  

of student’s personality traits and prosocial behavior 

 
The subject matter is characterized by showing how learning to play an instrument 

builds the self-esteem of students. The development of appropriate prosocial behavior, 

associated with performances at concerts and competitions, is also presented. Then the 

author describes the impact of playing in a band to feel empathy and development of 

interaction skills. At the end there is an analysis of the educational role of music classes, 

conducted in the form of team games using balls. 
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Sprawozdanie z kongresu pedagogicznego 

w Hameln (2017) 
  
 
Odbywające się corocznie, najczęściej w listopadzie, kongresy poświęcone 

kształceniu organizowane przez zasłużone dla rozwoju pedagogiki, szczególnie 
w niemieckojęzycznym obszarze językowym, Wydawnictwo Beltz, zasługują na 
omówienie. Rozważania jego uczestników dotyczą bowiem uniwersalnych pro-
blemów pedagogicznych. W roku 2015 autorka niniejszego artykułu uczestni-
czyła w zjeździe odbywającym się w Wolfsburgu. Tematyka tego kongresu, 
a także następnego zorganizowanego w Weinheim, została relacjonowana już 
na łamach rocznika „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość”1.  

Na podstawie materiałów kongresowych udostępnionych ostatnio autorce 
przez Wydawnictwo Beltz poniżej zostanie dokonana próba zarysowania za-
sadniczych problemów poruszanych na  obradach i podczas dyskusji prowa-
dzonych na kolejnym kongresie, tym razem w Hameln na terenie Dolnej Sak-
sonii, który odbył się w dniach 10–11.11.2017 r.  

Główne hasło, wokół którego skupiały się wystąpienia, brzmiało: „Jak zmie-
nia się współczesna szkoła” (Wie Schule sich verändert).  

Biorąc pod uwagę liczbę przygotowanych wystąpień, na czoło wysunęła się 

zdecydowanie sprawa wielokulturowości narastającej we współczesnych społe-
czeństwach i związanych z tym zjawiskiem trudnych zadań dla szkoły. Temat 
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(2016), „Studia  Gdańskie. Wizje i rzeczywistość” 2016, t. XIII, ss. 31–40. 
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ten obecny jest zresztą także w naszej polskiej myśli humanistycznej2. Ujmowa-
ny jest jednak, jak się wydaje, z silniejszym zaakcentowaniem niebezpieczeństw. 
Niektóre bowiem kultury zagrażać mogą rozwojowi dorastających pokoleń, 
dlatego konieczne jest odnoszenie tych zjawisk do pojęcia dobra i do przyjętych 
w danym kręgu wzorców moralnych.  

Analizę warto rozpocząć od rozważań prof. Joachima Bauera, który z racji 
swojego wykształcenia ujął przedmiotowe zagadnienie interdyscyplinarnie. Jest 
on bowiem doktorem medycyny – internistą, zajmuje się też psychiatrią i psy-
choterapią. Związany jest z Kliniką Uniwersytecką we Fryburgu. Można dodać, 
że od czasu wojen na Bałkanach aktywnie uczestniczy też w dziele pomocy 
uchodźcom. Wypowiada się również na łamach znanego niemieckojęzycznego 
miesięcznika „Pädagogik”, poruszając tematy palące3. W referacie przedstawio-
nym na konferencji w Hameln (Warum Integration manchmal schwieriger ist 

als wir gedankt haben) Bauer zajął się podłożem trudności towarzyszących tzw. 
spotkaniu kultur. Problemy te, jak uzasadniał, mają dawne, historyczne korze-
nie. Do wywołania wojen w krajach, z których przybywają dziś uchodźcy, przy-
czynili się bowiem władcy zachodnich państw, burząc dotychczasowe życie 
mieszkańców.  

 Jakie są dziś szanse spotkania kultur? Problemem zasadniczym, który zaak-
centował prof. Bauer, jest zorientowanie na wartości: z jednej strony wspólno-
towe, z drugiej – służące jednostkom. Badacze mówią tu o kulturach kolektywi-
stycznych, względnie indywidualistycznych. Zagadnieniem tym interesują się 
dziś też neurobiologowie, bo kultury, a więc różne uwarunkowania, w jakich 
ludzie wzrastają i razem żyją, oddziałują głęboko na ich psychikę. Zostawiają 
w niej coś na kształt odcisku palców (niem. Fingerabdruck).  

W tym kontekście,  według Bauera, wyrosła i rozwinęła się nowa dziedzina 
wiedzy, tzw. cultural neurosciences. Ludzie z Syrii, Iraku, Afganistanu czy in-
nych krajów arabskich, którzy przyjeżdżają do Europy, szukając  pomocy, wy-
wodzą się z kultur zdecydowanie nastawionych na wspólnotę. W kulturach tych 
racje społecznych zbiorowości mają absolutną przewagę nad potrzebami jedno-
stek. Przynależność do rodziny, państwa, wspólnoty religijnej jest w tych krę-
gach traktowana jako ważniejsza od osobowej autonomii. Wysoką rangę ma 
więc bycie razem. Wspólnie pielęgnuje się tradycyjne wartości i rytuały; ma to 

                                                           
2 Por. B. Czupryn, Wielokulturowość – zagrożenie czy szansa?, „Cywilizacja” 2017, nr 61, s. 9–

18. 
3 Na przykład: J. Bauer, Erziehung zu gelingen der Selbststeuerung. Neurobiologische, psycholo-

giscbhe und soziale Aspekte, „Pädagogik” 2015, Nr. 6. Artykuł porusza problem „piętna”, jakie 
odciskają na strukturach neurobiologicznych dzieci ich codzienne doświadczenia ze sprzętem 
elektronicznym.  
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dla większości najwyższe znaczenie. Potencjalne konflikty reguluje się w ra-
mach rodzin, przy czym dużą rolę odgrywa pojednanie.  

Zupełnie inaczej wygląda to w kulturach indywidualistycznych (zachodnie 
i północne kraje Europy, jak i państwa angloamerykańskie), w których indywi-
dualne potrzeby, życzenia stawia się co najmniej na równi ze wspólnotowością, 
a nawet wyżej (ang. independent self). Rozwój indywidualności i autonomii ma 
więc pierwszeństwo przed przynależnością do określonych grup. Bycie razem 
i pielęgnowanie tradycji gra tu rolę drugorzędną.  

Wpływ obu kultur na ludzi może być pozytywny oraz negatywny. Obie mają 
zalety i wady. W kulturach wspólnotowych mniej wspiera się potrzeby indywi-
dualne, wręcz utrudnia się ich realizację. Jednostka jednak nie przeżywa wtedy 
nadmiernych stresów związanych ze spełnianiem własnych ambicji, jak jest 
w kulturach zachodnich, w których obserwuje się często zjawisko chronicznego 
indywidualnego stresu, nie zawsze też realizuje się potrzeba przynależności. 
Lekarze odnotowują trudności zdrowotne, nerwowość, nadciśnienie, depresję 
czy choroby serca, jak napisał Bauer. Wychowani w kulturach wspólnotowych 
uchodźcy przeżywają w Europie swego rodzaju szok kulturowy w języku angiel-
skim określany jako acculturation stress.  

Profesor zastanawiał się, co wyniknie ze spotkania, zderzenia kultur. Czy na-
stąpi walka, jak przepowiadał Samuel Huntington w 1996 r., czy też ich repre-
zentanci będą się wzajemnie od siebie uczyć? Bauer stwierdził, że można i trze-
ba przyjąć wariant drugi, jeżeli ludzie chcą przeżyć. Sprawa wydaje się jednak 
niezwykle trudna z uwagi na obserwowane następujące stale na nowo akty ter-
roru, wandalizmu i przemocy. Mimo to w dyskursie humanistycznym prezen-

towanym w Hameln przeważały głosy nadziei.  

Radykalny indywidualizm, jak referował prof. Bauer, czyni człowieka cho-
rym i samotnym. A z kolei daleko posunięta wspólnotowość rodzi niebezpie-
czeństwo działania zbyt silnego hamulca dla indywidualnego rozwoju poje-
dynczego człowieka. Nie chodzi zatem o dokonanie jednoznacznego wyboru 
(albo – albo; Entweder – Oder) między tymi opcjami, rozwiązanie stanowić 
może szukanie równowagi między przynależnością i autonomią.  

W materiałach kongresowych zarówno z roku 2017, jak i 2016 znajdują się 
teksty prof. Paula Mecherila zajmującego się kształceniem międzykulturowym 
na Uniwersytecie w Oldenburg. Jest on autorem wydanego w roku 2016 pod-
ręcznika Handbuch Migrationspädagogik poświęconego budowaniu tej nowej 

dyscypliny. W wykładzie z Hameln zwraca uwagę jego koncepcja pedagogicz-

nej profesjonalności nauczycieli. Problemu tego, jak podkreślał autor już rok 
wcześniej, nie można ograniczyć tylko do wsparcia i kompensowania deficytów. 
Zbyt mało, jego zdaniem, zmienia się w tym zakresie kształcenie kompleksowe. 
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Chodzi też o problemy, które dotykają uczniów. Po pierwsze, nauczyciele mu-

szą unieść pluralizm biografii podopiecznych, unikać stereotypów i stygmaty-
zowania dzieci z różnych środowisk. Po drugie, nie można zagadnień szczegól-
nie związanych ze społecznością migrancką redukować do problemów kultu-
rowych.  

Badania i ekspertyzy wskazują na umacnianie się dyskryminacji i niespra-
wiedliwości w kształceniu ogółu młodych.  

Nie jest dobrze rozumiane pojęcie „kompetencja interkulturowa” oznaczają-
ce przyszły udział dorastających pokoleń w polityce,  zdobywanie sprawiedli-
wego statusu i miejsca w społeczeństwie. Aby było wśród młodych dorosłych 
jak najmniej „innych”, „obcych”, „upośledzonych”.  

Wśród omawianych materiałów kongresowych znajdują się też jeszcze dwie 
inne bardzo wyraziste wypowiedzi poświęcone problemom z kręgu przedmio-
towych  zagadnień.  

Armin Himmelrath, dziennikarz zajmujący się tematyką pedagogiczną, 
w studium Hurra, die Flüchtlinge sind da – und bringen Schule in Bewegung (co 
w dosłownym tłumaczeniu oznacza: przybyli uchodźcy i wprowadzą szkołę 
w ruch) zwrócił uwagę na to, jak dużą rolę odegrać może w omawianym zakre-
sie szkoła, która stać się może miejscem zakotwiczenia dzieci i młodzieży po 
traumatycznych przeżyciach związanych z migracją. Oferuje bowiem krąg przy-
jaciół, powiązania społeczne, bezpieczeństwo. Autor rozważa różne modele 
działań służących integracji i zapobieganiu wykluczeniu, np. klasy powitalne 
(niem. Willkommensklassen) czy kształcenie zawodowe. Według przytaczanych 
przez niego badań profesora Uniwersytetu w Bielefeld, psychologa Franka 
Neunera, 20–30% dzieci uchodźców dalej ma do czynienia z traumą i jej na-
stępstwami, czyli między innymi trudnościami ze skupieniem uwagi, czasem 
wręcz rozpaczą, ale i agresją. Szkoła dysponuje środkami do tego, aby trauma 
nie przybierała na sile.  

Himmelrath podaje kilka rad – podpowiada konkretne działania, na przy-
kład:  

− interesować się dzieckiem i jego życiem; 

− zadawać pytania, które „nie kaleczą” (np. „Czy mieszkałeś w mieście, czy 
na wsi?”, „Co najbardziej lubisz jeść?”, „Czego unikasz?”);  

− poznawać podstawowe wiadomości z zakresu traumy;  

− korzystać z superwizji;  

− zdecydowanie i szybko reagować na rasistowskie czy wrogie uchodźcom 
postawy.  
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Mimo że Niemcy, podobnie jak Francja czy Belgia, przeżywają nadal wiele 
aktów czy prób terroru, nie ustaje się w pedagogicznym dyskursie dotyczącym 
poszukiwania rozwiązań na rzecz społeczeństwa otwartego, zgłębia się problem 

różnorodności (ang. diversity). Świadczy o tym wypowiedź Gesicht zeigen! Aber 

wie? Mariana Spode zajmującego się pedagogiką demokracji, zapobieganiem 
wrogości z naciskiem na antysemityzm i uprzedzenia wobec społeczności rom-
skiej (niem. Antiziganismus). Na zagadnienia te spojrzeć można oczywiście 
z różnych perspektyw, na przykład polityczno-prawnej, ekonomicznej i na-
ukowej. Podejście pedagogiczno-dydaktyczne obraca się wokół poszanowania 
wartości. 

Autor pogłębia też pojęcie „Diversity Kompetenz”. Kompetencja ta obejmu-
je krytyczny stosunek do przesądów, a szczególnie uwrażliwienie na problem 
wykluczenia. A więc ważne jest kształcenie uwzględniające zwalczanie przesą-
dów i uprzedzeń, które, jak już wspominano, kształtują się zgodnie z mechani-
zmami psychologicznymi od najwcześniejszego dzieciństwa – świadomie 
i nieświadomie. Należy zwrócić uwagę, jak napisał Marian Spode, na badanie 
przeprowadzone w latach 2002–2011 na przywoływanym powyżej Uniwersyte-
cie w Bielefeld. Prowadzący je Wilhelm Heitmayer wskazywał na fakt, że prze-
sądy są na ogół zakorzenione długotrwale i nie ma znaczenia, czy dany człowiek 
reprezentujący określoną społeczność rzeczywiście ma przypisywane jej nega-
tywne cechy. Problemy związane z wielokulturowością i różnorodnością zajęły 
sporo miejsca na kongresie w Hameln.  

Wśród innych wypowiedzi na szczególną uwagę zasługuje zwłaszcza przygo-
towana przez znanego też w Polsce prof. Klaussa Hurrelmanna, socjologa, psy-
chologa i pedagoga, badacza problemów młodzieży i systemów szkolnych oraz 
wychowawczych. Jego obszerny referat Ist Leisten immer mit Leiden verbunden 
daje obraz tego, jak młodzież stale od nowa szuka swojego miejsca w społeczeń-
stwie; jest też próbą uchwycenia „inności” współczesnych dzieci. Już samo uży-
cie w tytule wystąpienia słowa „cierpienie” (niem. Leid) pobudza do refleksji.  

W rozwiniętych współczesnych społeczeństwach, zdaniem Hurrelmanna, 
rośnie poczucie indywidualnej odpowiedzialności za własne wykształcenie. 
Może to jednak powodować u kształcących się napięcia, uczucie przeciążenia. 
Tym bardziej, że w publicznym dyskursie funkcjonuje przekonanie, że od wy-
kształcenia obywateli zależy gospodarka kraju, a w konkurencji międzynaro-
dowej liczą się kompetencje sił roboczych i one decydują o produktywności 
oraz zdolności do innowacji. Każdy tworzy swoją „filozofię osiągu”, dziś zupeł-
nie inną niż na przykład przed dwudziestu czy trzydziestu laty.  

Zasadniczym motywem, wokół którego ogniskują się rozważania Hurrel-
manna, jest zdrowie współczesnych dzieci, młodzieży i nauczycieli. Autor sku-
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pia się głównie na chorobach chronicznych, takich jak neurologiczne schorze-
nia skóry, astma, cukrzyca, choroby reumatyczne, epilepsja, choroby serca, 
krążenia i nowotworowe. Zwraca uwagę na czynniki nie tylko ryzyka, ale 
przede wszystkim chroniące. Faktory ryzyka to znane trio – błędy w odżywia-
niu się, brak ruchu i nieumiejętność radzenia sobie ze stresem. Na czoło autor 
wysuwa brak ruchu rozładowującego napięcie i agresję, a także powodującego 
koordynację wszystkich doświadczeń zmysłowych. To ruch jest motorem cało-
ściowego rozwoju. Jednak naturalny pęd dzieci do ruchu jest dziś hamowany, 
a ich osiągnięcia intelektualne są też zależne od dobrego samopoczucia, spo-
łecznej pewności, odczuwania akceptacji. Od tych czynników zależeć może 
odbiór podniet intelektualnych.  

Hurrelmann zaapelował o przeorientowanie pracy pedagogicznej szkół, 
zwłaszcza w środowiskach trudnych. Potrzebna jest tam większa wolność finan-
sowa szkoły oraz wsparcie ze strony środowiska, bowiem jest ona instytucją 
wobec niego służebną, ale też korzysta z pomocy lokalnych działaczy, trenerów, 
artystów i innych fachowców. Delikatnie  ma towarzyszyć uczniom, pobudzając 

ich i ukierunkowując. Profesjonalna, pedagogiczna praca uwzględniająca oso-

bowość dorastających wymaga z czułością i wrażliwością opracowanej struktu-
ry organizacji systemu szkolnego, ale też czasu oraz doboru odpowiednich tre-
ści. Autor przedstawił swe marzenie o szkole jako „społecznej wyspie”, na któ-
rej dorastający znajdują wsparcie i obcują z kulturą nauczania uwzględniającą 
wypoczynek, ale też przestrzegającą ustalonych reguł. Tu pojawia się stanowi-
sko dyskusyjne – tych reguł dzieci dziś potrzebują tak jak nigdy przedtem, co 
profesor podkreślił. Współczesne dzieci są bowiem inne, to niespokojni poszu-
kiwacze i – jak nazywa ich autor –„egotaktycy” (niem. Egotaktiker). Sprawdza-
ją, jakie rysują się przed nimi możliwości i szanse. Szukają w nowy sposób spo-
łecznego wrastania – takiego, które nie będzie hamowało ich osobowego roz-
woju. Młodzi są nastawieni na siebie, starają się rozwijać własne uzdolnienia 
i wiedzę, lecz mniej pamiętają o obowiązkach. Przyjmują takie cele, które sami 
uważają za istotne. Potrzebują dla siebie wiele przestrzeni, także duchowej, ale 
też wspomnianych mocnych reguł. Wychowawca stale i na nowo musi zdoby-
wać autorytet przy czułym i wrażliwym uwzględnianiu ich potrzeb. Udaje się to 
poprzez połączenie uznania, zachęt i wskazań ze stanowieniem reguł.  

Nauczyciele są jednak coraz bardziej obciążeni. Wyniki niemieckich badań 
wskazują w tej grupie zawodowej na sytuację zdrowotną mniej korzystną niż 
np. w zawodach związanych ze sferą zarządzania. Lekarze stwierdzają syndrom 
wyczerpania, a prof. Hurrelmann poinformował  nawet o zażywaniu przez na-
uczycieli legalnych i nielegalnych narkotyków. Ich praca wymaga bowiem sta-
łego skoncentrowania uwagi, wysokiego poziomu empatii, co prowadzi często 
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do permanentnego przeciążenia. Szczególnie dotkliwe są sytuacje, gdy nauczy-
ciel staje się w swojej szkole samotnym „bojownikiem” za zamkniętymi 
drzwiami klasy, gdy rodzą się problemy z dyscypliną, za które odpowiada in-
dywidualnie. Autor zaapelował o fachową superwizję (stosowaną wśród leka-
rzy, pracowników socjalnych, pielęgniarek, terapeutów i doradców).  

Rozważania Klausa Hurrelmanna mają charakter uniwersalny i odnoszą się 
w sposób pogłębiony do rzeczywistości szkolnej w wielu krajach, także w Pol-
sce. Wywody te doskonale korespondują z materiałem przedstawionym w refe-
racie Wertschätzende Schulleitung  przez prof. Olafa-Axela Burowa z katedry 
pedagogiki ogólnej Uniwersytetu Kassel. 

Profesor Burow gościł już po raz kolejny na omawianych kongresach. Wy-
stąpienie w Wolfsburgu (2015) było poświęcone kreatywności. Autor ten znany 
jest z wielu książek z zakresu pedagogiki i organizacji szkoły. W omawianym 
w niniejszym artykule materiale kongresowym odwołał się do swojej książki 
Positive Pädagogik. Sieben Wege zu Lernfreude und Schulglück dotyczącej peda-
gogiki pozytywnej4. Jego zdaniem, nauczycielom brakuje bliskości w interak-
cjach oraz kooperacji. Odwołał się w tym zakresie do badań, w których 2000 
nauczycieli ze 198 szkół pytano o otrzymywane wsparcie ze strony dyrekcji 
i poszanowanie wartości w ramach prowadzenia szkoły (niem. Wertschätzende 

Führung). Autor miał tu na myśli realizowaną z poszanowaniem wartości ko-
munikację w szkole. Prowadzenie uczniów z szacunkiem dla wartości uważał za 
klucz do podniesienia zaangażowania nauczycieli i uczniów oraz do ich dobre-
go samopoczucia, który w efekcie prowadzi do wysokich osiągnięć. Taka strate-
gia ze strony prowadzących szkołę nie tylko odciąża ich samych, ale ma duży 
wpływ na rezultaty pracy wychowawczej. Wynika to z ustaleń psychologii pozy-
tywnej i z badań nad szczęściem, które wskazują na stopniowe wytwarzanie się 
skutecznych czynników chroniących przed przeciążeniem. Ważnym elementem 
jest wzajemne wspieranie.  

Autor nakreślił interesującą koncepcję „magicznych 3x3”, jako „kompasu” 

wiodącego w szkolnej codzienności. Są to doniosłość i istotność zadań, wizja 

szkoły i jej przełożenie na kulturę szkolnej codzienności oraz poczucie przy-

należności do danego zespołu.  
Z wizją szkoły połączył autor między innymi kreatywność i inkluzję oraz 

zdrowie działających wspólnie osób. Czynniki te bowiem wzajemnie się wspie-
rają, szczególnie w obszarze pogłębiania mocnych stron danej placówki.  

                                                           
4 O.-A. Burow, Positive Pädagogik. Sieben Wege zu Lernfreude und Schulglück, Weinheim 

2011. 
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Wspomnianemu odciążeniu psychicznemu służy wsparcie. Burow mówił 

o wsparciu informacyjnym (rady i instrukcje), instrumentalnym (odpowied-

nie zasoby, stawianie realnych zadań) i emocjonalnym (budowanie więzi, oka-
zywanie troski i współczucia). Warto zauważyć, że nawet samo pojawianie się 

w pedagogicznym dyskursie takich pojęć, jak „troska” (niem. Trost) i „współ-

czucie” (niem. Mitleid) świadczy o zmianach w pedagogicznym myśleniu.  
Należy też przypomnieć, że w swojej kongresowej wypowiedzi z roku 2015 

autor ten podkreślił wyraźnie, iż kierunek w nadzorze zmierzający do wzrostu 
osiągnięć tylko przez zewnętrzne bodźce i podniety opiera się na błędnych zało-
żeniach. Jego zdaniem, poparte badaniami kreatywność i szczytowe osiągnięcia 
nie powstają wskutek dalszej rozbudowy zewnętrznego aparatu kontroli, ale są 
rezultatem odkrycia i urzeczywistnienia tego, co dla ludzi rzeczywiście jest 
ważne i porusza ich wewnętrznie. Również w materiałach przygotowanych na 
kongres w Wolfsburgu mówił o konieczności dyskursu, nawet polemicznego, 
na temat „starych cnót” (niem. alte Tugenden),  decydującej własnej świadomo-
ści i wykorzystania swoich potencjałów. Przytoczył słynne sformułowanie Kan-
ta „wesołe serce daje napęd”; stwierdził, że wiedza zdobyta z radością i mądrość 
czynią człowieka szczęśliwym. To sięganie do pedagogicznej tradycji budzi dziś 
otuchę, a także umacnia szacunek dla zdobyczy myśli pedagogicznej. Warto 
przypomnieć teorię Johanna Trappa, wykładającego na pierwszej katedrze pe-
dagogiki w Halle, mówiącą że „wychowanie jest kształceniem człowieka do 
szczęścia” (1780). Szczęście idzie jednak w parze ze zdrowiem, a dziś nauczycie-
le w dużej mierze (prawie dwie trzecie tej grupy zawodowej) obarczeni są cho-
robami.  

Aby uczenie się rozwijało uczniów, musi być dla nich ważne.  
Odważnie brzmią słowa prof. Burowa, który mówił, że jeśli ludzie chcą dojść 

do wysokich osiągnięć, powinni pożegnać się z mitem neoliberalnej społeczno-

ści, z jej retoryką oraz przymusami myślenia (niem. Denkzwängen) i odnieść 
się do tego, co sami przeżyli. To nawiązanie do „starych cnót”, które nie zawsze 
przekonują. Przypominają też polski współczesny dyskurs pedagogiczny, szcze-
gólnie toczony w kręgach pedagogiki chrześcijańskiej, choć nie tylko, bo rów-
nież Leszek Kołakowski sięgał do wartości reprezentowanych przez tradycję, 
obracających się wokół pojęcia cnót5. Cnoty bowiem, szczególnie moralne jak 
odwaga, zapewniają wytrwałość w trudnościach i stałość w dążeniu do dobra. 
Chronią przed rezygnacją z dążenia do realizacji zadań, wzmagają energię po-

                                                           
5 L. Kołakowski, Mini wykłady o maxi sprawach, Znak, Kraków 2001. 
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trzebną szczególnie do ich wykonania w niepomyślnych warunkach6. Stanowią 
więc przygotowanie do trudności, które w życiu są nieuchronne.  

Obie wypowiedzi prof. Burowa – o kreatywności (2015) i wygłoszoną na 
ostatnim kongresie o szanującym wartości rozwoju szkoły – należałoby czytać 
razem. Wskazują bowiem, w świetle badań empirycznych i teorii z zakresu psy-
chologii pozytywnej i humanistycznej, że uznanie i szacunek dla wartości, to 
decydujące siły napędowe dla zaangażowania jednostek i zdobywania przez nie 
osiągnięć.  

W nieszablonowy sposób Burow wykorzystał niektóre spostrzeżenia Marii 
Montessori. Jej zawdzięcza, jak napisał, zainteresowanie sposobem pracy dziec-
ka, jego umiejętnością skupienia się nad tym, co je naprawdę interesuje. Dzieci 
robią to z motywów zupełnie autotelicznych. Muszą jednak istnieć dla nich 

kreatywne pola działania tworzone przez nauczycielskie osobowości z silnie 
rozwiniętymi umiejętnościami i talentem umożliwiającym zebranie wokół sie-
bie uczniów podzielających daną wizję czy ideę.  

Do pedagogiki Montessori odwołał się też głos praktyka – Jürgena Bocka 
związanego z gimnazjum w Springe, pedagoga interesującego się wykorzysta-
niem myśli tej badaczki w nauczaniu matematyki i fizyki, co jest nowością. 
Montessori kojarzy się bowiem z pedagogiką przedszkolną i wczesnoszkolną. 
Otto-Hahn-Gymnasium w Springe wspiera inkluzywnie uczniów potrzebują-
cych pomocy intelektualnej, ale także wydajnie pracuje z uczniami zdolnymi. 
W tym zakresie właśnie próbuje wykorzystać dorobek Montessori, a zwłaszcza 
jej przemyślenia dotyczące osoby nauczyciela, którego widziała jako „budujące-
go siebie”, nienarzucającego się z pomocą, zwłaszcza uczniom starszym. Ma on 
bowiem wprowadzać uczniów w wiedzę „bazową”, dostarczać ofert. Wskazane 
jest, aby wszyscy pracowali nad tym samym tematem, ale nie wszyscy uczyli się 
tego samego. Istotna jest decyzja nauczyciela, które treści przedstawić symbo-
licznie, które ikonicznie, a które z kolei poznawane będą przez działanie, do-
świadczanie społecznego życia w czasie dowolnie wybranych zajęć. 

Interesujące są też materiały prof. dr Heddy Bennewitz zajmującej się szcze-
gólnie pedagogiką szkolną (uniwersytety w Kassel, Dreźnie i Berlinie). Jej tekst 

Peerkultur in der Schule kieruje uwagę na istotną sprawę wymagań, które, jak 
wykazują badania empiryczne, mają wpływ na kulturę szkolnej codzienności. 
Nie jest więc obojętne, czego się wymaga i czy się te wymogi stawia. Stwierdze-
nia Bennewitz dotyczą starszych uczniów – ich kultury często widocznie 
w szkole manifestowanej (np. kartki podawane z rąk do rąk na lekcjach, poca-

                                                           
6 J. Olszówka, Męstwo jako postawa moralna wobec trudności, „Eleuteria” 2016, nr 1(103), 

s. 4–8. 
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łunki, złe spojrzenia, rytualne wyzwiska). Bycie uczniem tworzy problem, jak 
pogodzić „przynależność” z „odcięciem się” od praktyk, których się nie akcep-
tuje. Formowanie się kultury rówieśniczej, zdaniem autorki, łączy się jednak 
z wymaganiami, choć potrzebne jest też „nałożenie okularów” umożliwiających  
patrzenie jak młodzież, przyjęcie jej logiki w zakresie postrzegania szkoły, 
ewentualnie ujęcie tych spraw w zakresie treści nauczania i poddanie refleksji.  

Nutę optymizmu wnoszą rozważania Potential – Entfaltung durch Bil-

dungsregionen – Vernetzungen, Teamentwicklung, Lernprozesse in Regionen 
prof. Herberta Asselmeyera, nauczyciela akademickiego z zakresu pedagogiki 
organizacji Uniwersytetu w Hildesheim. W jego przemyśleniach nacisk położo-
ny został na wykorzystanie nieformalnych miejsc uczenia się. Sama szkoła bo-
wiem nie wychowa uczniów wszechstronnie, na miarę ich potencjałów. Po-
twierdzają to badania neurodydaktyków. Przekonujące jest stwierdzenie Assel-
meyera, że niezbędna jest koncepcja organizacyjna do pedagogicznego wyko-
rzystania bogactwa regionu. Potrzeba więc tego co akcentowali na kongresie 
także inni prelegenci, zwłaszcza prof. Burow – wizji szkoły, w tym kontekście 
szczególnie uwzględniającej pedagogiczny obraz całego regionu, a także zapo-
trzebowania na określone kwalifikacje. Aby sprostać tym zadaniom, potrzebna 
jest praca w grupach nowego typu (niem. Teams „neuen Typs”), w których od 
nowa dzieci będą się uczyć, co znaczą respekt i szacunek dla wartości. Wtedy 
w projektach nowego typu pojawi się możliwość wspólnego stworzenia rozwią-
zań, których nauczyciel sam nigdy – z reguły – by nie stworzył. Zrodzi się wów-

czas radość z zawodu pedagoga.  
Inne wypowiedzi na kongresie w Hameln poświęcone były pogłębieniu roli 

współczesnego nauczyciela, ukazywały też rozwiązania praktyczne dotyczące 
treningu komunikacji (Maike Plath). Podobnie też, jak w roku ubiegłym, po-
wróciła tematyka relacji między pedagogiką a traumą (Wilma Weiß).  

 

 

Bibliografia 

 
Bauer J., Erziehung zu gelingen der Selbststeuerung. Neurobiologische, psychologiscbhe 

und soziale Aspekte, „Pädagogik” 2015, Nr. 6.  
Czupryn B., Wielokulturowość – zagrożenie czy szansa?, „Cywilizacja” 2017, nr 61. 
Kołakowski L., Mini wykłady o maxi sprawach, Znak, Kraków 2001. 
Olszówka J., Męstwo jako postawa moralna wobec trudności, „Eleuteria” 2016, 

nr 1(103). 
Szymaniak J., Sprawozdanie z kongresów pedagogicznych w Wolfsburgu (2015) i Wein-

heim (2016), „Studia  Gdańskie. Wizje i rzeczywistość” 2016, t. XIII, ss. 31–40. 



 

 Sprawozdanie z kongresu pedagogicznego w Hameln (2017)   

 
 175

Summary 
 

Report on the pedagogical congress in Hameln (2017) 

 
My report shows only selected issues and trends. I describe lectures on the topics: 

school of diversity, perspectives of migrant pedagogy, teacher health, appreciative lead-
ership as a key factor for the development of good schools, peer culture at school, Mon-
tessori education in inclusive education and potential development through educa-
tional regions. How school changes – these are the key topics of all lectures and work-
shops. The opening lecture (Klaus Hurrelmann Professor of Public Health and Educa-
tion: Ist Leisten immer mit Leiden verbunden?) shows the current health disorders: the 
three risk factors – lack of exercise, incorrect stress management and the funding op-
portunities of the school: strengthening the education and school culture (a lot of travel 
– fixed rules). Professor Olaf-Axel Burow (PhD) looks into an important topic Positive 

Pädagogik. Sieben Wege zu Lernfreude und Schulglück. He discusses keys factors that 
determine successful leadership: Appreciating communication and building an appre-
ciative school culture. Professor Joachim Bauer’s (MD) closing lecture Warum Integra-

tion manchmal schwieriger ist als wir gedankt haben? The encounter of community-
oriented and individualistic cultures. Educators, as well as neuroscientists, are inter-
ested in this topic because cultures deeply affect the psyche and the human brain. Will 
the encounter of cultures succeed us? People who seek our help as refugees come al-
most exclusively from sociotropic cultures. Will we be able to learn from each other? 
Professor J. Bauer (MD) says that if we want to survive on this globe, we also have to 
learn from each other. 

 

keywords: integration, achievement philosophy, value-oriented schooling, creativity, 
care, compassion, school rules 

słowa kluczowe: integracja, filozofia osiągnięć, prowadzenie szkoły zorientowane na 
wartości, kreatywność, troska, współczucie, reguły szkolne 
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Determinanty oddziaływania  

inwestycji finansowych na maksymalizację 

wartości rynkowej przedsiębiorstwa 
  
 

Wprowadzenie 

 
Zarządzanie finansami odbywa się w przedsiębiorstwach o różnych formach 

organizacyjno-prawnych. W jego sferze przedsiębiorstwo powinno wyznaczyć 
swój główny cel, który jest składnikiem strategii rozwoju przedsiębiorstwa. 
Może nim być maksymalizacja wartości rynkowej kształtowana przez różne 
instrumenty, w tym przez inwestycje finansowe. W procesie tej maksymalizacji 
mogą występować zróżnicowane czynniki wpływu inwestycji finansowych. 
Celem niniejszego artykułu jest ich identyfikacja oraz przedstawienie. 

Określono następujący problem badawczy: Czy maksymalizacja wartości 
rynkowej przedsiębiorstwa jest kształtowana przez determinanty wewnętrzne 
i zewnętrzne oddziaływania inwestycji finansowych? Natomiast postawiona 
hipoteza ma brzmienie: Maksymalizacja wartości rynkowej przedsiębiorstwa 
jest kształtowana przez determinanty wewnętrzne i zewnętrzne oddziaływania 
inwestycji finansowych.  

 W pracy wykorzystano metodę dedukcji i analizę elementarną. 
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Istota wartości rynkowej przedsiębiorstwa 

 
Przedsiębiorstwo może wyznaczać sobie do realizacji różnorodne cele. Są 

one odniesieniami do faktycznego rezultatu jego działalności osiąganego 
w wyniku działalności operacyjnej, finansowej i inwestycyjnej. Mianem celu 
przedsiębiorstwa określa się wielkość przez nie wyznaczoną, którą zamierza 
ono osiągnąć (do której zmierza) w danym okresie (np. kwartał, rok).  

Podstawowy cel przedsiębiorstwa natomiast definiuje się analogicznie do 
powyższego ujęcia, jednak kategoria dotyczy długiego horyzontu czasu, np. 
pięciu i więcej lat. Oprócz niego wyróżnia się też następujące cele: cząstkowy, 
krótko- i długoterminowy, strategiczny, taktyczny oraz operacyjny.  

Ponadto spotyka się następujące ujęcia celu przedsiębiorstwa: 

−  maksymalizacja1 zysku2; 

−  wypracowanie zadowalającego zysku3; 

−  maksymalizacja aktualnej wartości przyszłych wpływów gotówki netto4; 

−  maksymalizacja zysku, minimalizacja kosztu5; 
                                                           

1 Celem przedsiębiorstwa może być też maksymalizacja rentowności kapitału własnego lub 
osiągnięcie satysfakcjonującego jej poziomu.  

2 International Encyclopedia of the Social Sciences, The Macmillan Company and The Free 
Press, [b.m.] 1968, s. 457. Miernik rentowności w postaci zysku netto odgrywa pierwszoplanową 
rolę w wytyczaniu strategii działania przedsiębiorstw. J. Ostaszewski, T. Cicirko, 
K. Kreczmańska-Gigol, C. Martysz, P. Russel, M. Wrzesiński, Podstawy finansowania spółki 

akcyjnej, Difin, Warszawa 2017, s. 74–75. Maksymalizacja zysku netto znajduje się w sferze prefe-
rencji właścicieli kapitałów. Wypływa to z faktu, że akcjonariusze są zainteresowani pomnaża-
niem zysku netto, gdyż zwiększają się dzięki temu potencjalne możliwości wypłat dywidendy lub 
ulega wzrostowi wartość firmy. J. Ostaszewski, Finanse przedsiębiorstw, [w:] Finanse, red. J. Osta-
szewski, Difin, Warszawa 2013, s. 485. Zob. M. Kurek, Optymalizacja podatkowa w procesie 

zarządzania finansami przedsiębiorstwa, [w:] Finanse przedsiębiorstwa. Systemy i procedury 5, 
red. J. Grzywacz, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2016, s. 57. 

3 H. A. Simon, Theories of decision-making in economics and behavioral science, „The Ameri-
can Economic Review” 1959, No. 3, s. 262. A. Noga, Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 
2009, s. 64. 

4 C. Drury, Costing an introduction, Van Nostrand Reinhold Co. Ltd., [b.m.] 1987, s. 6; J. Ar-
nold, T. Hope, Accounting for management decisions, Prentice Hall International (UK) Ltd., 
[b.m.] 1990, s. 218. Por. D. Letkowski, Wycena przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych prze-

pływów pieniężnych w zmiennych warunkach otoczenia, [w:] Decyzje finansowe i inwestycyjne 

w gospodarce rynkowej. Nowe wyzwania i możliwości, red. A. Uziębło, Wyższa Szkoła Bankowa 
w Gdańsku, Gdańsk 2011, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t. 10, s. 46 i n. 
R. W. Griffin przedstawia podział celów organizacji, a także funkcje celów: R. W. Griffin, Podsta-

wy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 211 i n. 
 5 J. Curwin, R. Slater, Quantitative methods for business decisions, Chapman and Hall, Lon-
don 1991, s. 309. Por. W. Gos, Kapitał oraz finansowanie działalności gospodarczej, Difin, War-
szawa 2012, s. 83 i n. Kategorię kosztów przedsiębiorstwa omawia Janusz Żurek w rozdziale 
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− maksymalizacja przychodu ze sprzedaży – przy założeniu osiągnięcia 
minimum zysku6; 

− utrzymanie udziału w rynku7; 

− maksymalizacja zysku, maksymalizacja wpływów pieniężnych, uzyskanie 
przez przedsiębiorstwo największego udziału w rynku, wytwarzanie naj-
lepszych produktów, świadczenie najwyższej jakości usług, zagwaranto-
wanie pracownikom dobrych warunków pracy, kształtowanie doskona-
łych stosunków międzyludzkich, kształtowanie korzystnego wizerunku 
przedsiębiorstwa lub określone kombinacje powyższych celów8; 

−  maksymalizacja zysku w długim okresie i prestiż przedsiębiorstwa (we-
dług właściciela lub właścicieli), maksymalizacja tempa wzrostu przed-
siębiorstwa, ekspansywny, nowoczesny wzrost (według prezesa zarządu, 
menedżerów), maksymalizacja przez pracowników niebędących akcjona-
riuszami swojej funkcji użyteczności obejmującej np. płace, cele społecz-
ne – przedsiębiorstwo równocześnie realizuje, w odpowiednich propor-
cjach, cele powyższych podmiotów, przy czym chodzi o maksymalizację 
funkcji celu wiodącego podmiotu, a także realizację celów innych ogniw 
w stopniu wystarczającym9;  

− produkcja dóbr i usług o charakterze materialnym przynosząca zysk10; 

− maksymalizacja wartości rynkowej przedsiębiorstwa11.  
                                                                                                                                             
Koszty działalności przedsiębiorstwa publikacji Przedsiębiorstwo. Zasady działania, funkcjonowa-

nie, rozwój, red. J. Żurek, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, s. 197 i n. 
Z kolei Krzysztof Szałucki przedstawia wynik finansowy tego podmiotu, zob.: K. Szałucki, Wynik 

finansowy przedsiębiorstwa, [w:] Przedsiębiorstwo. Zasady działania…, op. cit., s. 249 i n.  
6 W. J. Baumol, Business behavior, value and growth, The Macmillan Company, [b.m.] 1959, 

s. 45–48, 49. Por. R. Cieślik, Ocena rentowności działalności gospodarczej, [w:] W. Szczęsny, 
J. Śliwa, R. Cieślik, S. Wymysłowski, Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem, Wydawnictwo C. H. 
Beck, Warszawa 2012, s. 239. 

7 Macmillan Dictionary of modern economics, The Macmillan Press Ltd., ed. D. W. Pearce 
[b.m.] 1992, s. 268. Możliwe jest też przyjęcie założenia wzrostu udziału przedsiębiorstwa 
w rynku, np. krajowym. 

8 D. Davies, Sztuka zarządzania finansami, Wydawnictwo  Naukowe PWN, McGraw-Hill 
Book Company Europe, Warszawa–Londyn 1993, s. 89. Por. A. Letkiewicz, J. Majewski, K. Sza-
łucki, Regulatory finansowe w teorii funkcjonowania przedsiębiorstw, [w:] Efektywność finansowa 

przedsiębiorstw w perspektywie podstawowych zagadnień teorii i praktyki diagnozowania ekono-

micznego i funkcjonowania przedsiębiorstw, red. K. Szałucki, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdań-
skiego, Gdańsk 2017, s. 23 i n. 
 9 Z. Pierścionek, Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, 
s. 112–113. Por. J. Grzywacz, Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura, Oficyna Wydawnicza 
Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2012, s. 195 i n. 

10 K. Piotrowska-Marczak, Finanse ogólne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Inżynierskiej, Ra-
dom 1993, s. 81.  
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Wartość rynkowa przedsiębiorstwa oznacza jego wartość występującą na 
rynku. Jej maksymalizacja jest stosunkowo często traktowana w literaturze 
przedmiotu jako główny cel przedsiębiorstwa. W odniesieniu do spółki akcyjnej 
chodzi o maksymalizację wartości rynkowej akcji w długim przedziale czasu, 
przy czym uwzględnia się jedynie akcje zwykłe. Warto wspomnieć, że na rynku 
giełdowym w Polsce nie występują akcje uprzywilejowane. Analogicznie do 
powyższego określenia ujmuje się główny cel spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością, przy czym udziały nie są papierami wartościowymi.  

 Maksymalizację wartości rynkowej przedsiębiorstwa12 uzyskuje się dzięki 
wypracowywaniu jak największego zysku z rozdysponowanego kapitału, przy 
dopuszczalnym przez podmiot gospodarczy pułapie ryzyka. W rezultacie na-
stępuje maksymalizacja dochodu (bogactwa) właścicieli przedsiębiorstwa13. 
W przypadku spółek akcyjnej lub z ograniczoną odpowiedzialnością występują 
tu dwie możliwości14: 

− wypłaty dywidendy dokonywane z zysku do podziału; 

− zwiększanie wartości rynkowej akcji i udziałów.  
Wymieniona wyżej maksymalizacja dochodu (bogactwa), znajdująca od-

zwierciedlenie w przypadku spółek akcyjnej lub z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią w kursie rynkowym akcji lub udziałów, stwarza konieczność stałego poszu-
kiwania i określania optymalnego zestawu dwóch elementów. Chodzi tu o wy-
płacaną dywidendę na akcję lub udział oraz rynkową wartość tych instrumen-
tów finansowych. Można powiedzieć, że maksymalizacja15 bogactwa akcjona-
                                                                                                                                             

11 J. Duraj, Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 1996, s. 34; E. F. Brigham, L. C. Gapenski, Intermediate financial management, The 
Dryden Press, [b.m.] 1990, s. 5; B. Rees, Financial analysis, Prentice Hall International Ltd., 
[b.m.] 1990, s. 19–20; L. D. Schall, Ch. W. Haley, Introduction to financial management, 
McGraw-Hill Book Company, New York, London, Sydney 1980, s. 8; J. Czekaj, Z. Dresler, Za-

rządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2005, s. 14; Finanse we współczesnych procesach kreowania wartości, red. W. Caputa, D. Szwajca, 
CeDeWu, Warszawa 2008, s. 128. 
 12 D. Blake, Financial market analysis, McGraw-Hill Book Company, London 1990, s. 119. 

13 S. Lumby, Investment appraisal and financial decisions, Chapman and Hall, London 1994, 
s. 5–6; T. E. Copeland, J. F. Weston, Financial theory and corporate policy, Addison-Wesley Pub-
lishing Company Inc., New York 1988, s. 20–21; A. Rutkowski, Zarządzanie finansami, PWE, 
Warszawa 2016, s. 14 i n. 

14 R. Dobbins, W. Frąckowiak, S. F. Witt, Praktyczne zarządzanie kapitałami firmy, PAAN-
POL, Poznań 1992, s. 3–4, 140. Zob. K. Lipiec, Zysk netto, [w:] Finansowanie działalności przed-

siębiorstwa. Aspekty podatkowe i finansowe, red. E. Wrońska-Bukalska, Difin, Warszawa 2016, 
s. 40 i n. 

15 V. Jog, C. Suszyński, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, CIM, Warszawa 1995, s. 2. 
Zob. J. Czekaj, Instrumenty finansowe, [w:] Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, red. 
J. Czekaj, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 28. Zob. W. Bień, Rynek papierów 
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riuszy lub udziałowców przekłada się na maksymalizację kursu rynkowego akcji 
lub udziałów w długim przedziale czasu. Wypłata znacznej dywidendy16 
zmniejsza wielkość zysku przeznaczanego na cele rozwojowe. Może to w rezul-
tacie oddziaływać na spadek efektywności spółek akcyjnej lub z ograniczoną 
odpowiedzialnością. Wskutek tego następuje zmniejszanie atrakcyjności firmy 
jako miejsca lokat finansowych. Polityka dywidendy jest kształtowana przez 
spółkę. Decyduje ona o proporcjach podziału zysku na dywidendy i zysk za-
trzymany. Natomiast rynkowa wartość akcji lub udziałów jest uzależniona od 
wielu różnych czynników.  

 Biorąc pod uwagę powyższe, można stwierdzić, że maksymalizacja wartości 
rynkowej przedsiębiorstwa to najlepszy podstawowy cel tego podmiotu (tak 
z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia) w długim horyzoncie 
czasu.  

 Powyższe uwagi na temat rynkowej wartości przedsiębiorstwa jako ich pod-
stawowego celu nie negują roli zysku17, o którym będzie mowa poniżej. Można 
je w określonym zakresie odnieść do wszystkich innych form przedsiębiorstw. 
Mechanizm wpływu maksymalizacji zysku na maksymalizację rynkowej warto-
ści przedsiębiorstwa, innego niż spółki akcyjna lub z ograniczoną odpowie-

                                                                                                                                             
wartościowych, Difin, Warszawa 2008, s. 155. Zob. A. Kasprzak-Czelej, Giełdowy rynek akcji 

a gospodarka. Ujęcie funkcyjne, Difin, Warszawa 2012, s. 68–69. Rafał Tuzimek pisze, że wartość 
przedsiębiorstwa jest równa sumie wartości kapitału własnego i wartości oprocentowanego za-
dłużenia. Natomiast w odniesieniu do spółek akcyjnych notowanych na giełdzie papierów warto-
ściowych powyższe składniki są określane z punktu widzenia ich wartości rynkowej. I tak, war-
tość kapitału własnego jest określana jako jego wartość rynkowa – kapitalizacja spółki akcyjnej, 
a wartość zadłużenia jest równa kwocie oprocentowanych zobowiązań finansowych według 
wartości rynkowej. R. Tuzimek, Decyzje finansowe w spółkach giełdowych a wartość akcji, Oficyna 
Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013, s. 120–121. Por. S. Klus, 
Rynek kapitałowy a rozwój gospodarki Polski w latach 2000–2011, [w:] Funkcjonowanie współcze-

snej gospodarki rynkowej. Rynek finansowy, red. W. Przybylska-Kapuścińska, CeDeWu, Warsza-
wa 2013, s. 74. Zdaniem Aswatha Damodarana, wartość firmy to suma posiadanych aktywów 
i aktywów wzrostowych. A. Damodaran, Wycena. Minipodręcznik dla inwestorów giełdowych, 

Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012, s. 44. Z kolei Tobiasz Maliński omawia wartość ekono-
miczną spółki akcyjnej: T. Maliński, I Ty możesz zostać Warrenem Buffettem, czyli inwestowanie 

skoncentrowane na GPW, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2011, s. 136 i n. 
16 R. Dobbins, W. Frąckowiak, S. F. Witt, op. cit., s. 3–4, 140; M. Wypych, Cel główny i strate-

gia rozwoju przedsiębiorstwa jako wyznaczniki decyzji finansowych, [w:] Finanse przedsiębiorstwa 

z elementami zarządzania i analizy, red. M. Wypych, Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Absol-
went, Łódź 1999, s. 25–26. Por. M. Jamroży, Kapitał własny, [w:] Finansowanie przedsiębiorstwa. 

Ujęcie teoretyczno-praktyczne, red. J. Szlęzak-Matusewicz, P. Felis, Wolters Kluwer, Warszawa 
2014, s. 30 i n. 

17 J. Czekaj, Z. Dresler, Podstawy zarządzania finansami firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 1995, s. 14. Idem, Zarządzanie finansami…, op. cit., s. 16–17. 
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dzialnością, jest bowiem analogiczny jak w przypadku tych spółek. Miejsce 
akcjonariuszy lub udziałowców zajmują różni współwłaściciele lub jednooso-
bowy właściciel.  

 Proces maksymalizacji wartości rynkowej przedsiębiorstwa jest złożony. 
W tym obszarze zarządzania jego finansami występują rożne instrumenty, np. 
inwestycje finansowe, i stykają się rozmaite czynniki. Istotnym zagadnieniem 
jest ustalenie czynników decydujących o oddziaływaniu tych inwestycji na re-
alizację wymienionego, podstawowego celu przedsiębiorstwa. Mogą one działać 
równocześnie i cechować się różną siłą oddziaływania. Wymierne i niewymier-
ne korzyści osiągane w drodze inwestycji finansowych powinny powiększać 
rynkową wartość przedsiębiorstwa. 
 

Determinanty wewnętrzne 

 
Występują determinanty wewnętrzne i zewnętrzne kształtujące oddziaływa-

nie inwestycji finansowych na maksymalizację wartości rynkowej przedsiębior-
stwa, czyli jego głównego celu. Mianem inwestycji finansowych przedsiębior-
stwa określa się wydatkowane przez ten podmiot środki na aktywa finansowe 
(trwałe), które powinny zwiększać jego zysk w długim przedziale czasu (ponad 
rok). W zakres tych inwestycji wchodzą zakupy: udziałów w spółkach z ograni-
czoną odpowiedzialnością, akcji, jednostek uczestnictwa w funduszach inwesty-
cyjnych, certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyj-
ne, obligacji według rodzajów, czyli skarbowych, korporacyjnych, samorządo-
wych, a także udzielanie pożyczek pieniężnych innym przedsiębiorstwom 
i lokaty na rachunkach w bankach komercyjnych.  

 Wśród determinant wewnętrznych można wyróżnić: 

− kwalifikacje kadry i jej identyfikację z podstawowym celem przedsiębior-
stwa; 

− zasób wiedzy fachowej personelu firmy doradczej;  

− postawę inwestora wobec ryzyka inwestycyjnego; 

− politykę dywidendy; 

− trafność podejmowanych inwestycji i reinwestycji finansowych odzwier-
ciedloną w poziomie ich opłacalności; 

− maksymalizację zysku przez przedsiębiorstwo; 

− wielkość zysku kapitałowego (handlowego) ze sprzedaży instrumentów 
finansowych. 

 Pierwszym czynnikiem wewnętrznym są kwalifikacje kadry i jej identyfika-
cja z celami przedsiębiorstwa. Czynnik ludzki odgrywa istotną rolę w działalno-
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ści przedsiębiorstwa. Jego znaczenie wzrasta przy wysoce pracochłonnej pro-
dukcji. Człowiek uczestniczy w działalności operacyjnej, finansowej, a także 
inwestycyjnej przedsiębiorstwa. Trafność uruchamianych inwestycji finanso-
wych zależy od poziomu kwalifikacji menedżerów i stopnia ich identyfikacji 
z celami przedsiębiorstwa. Odnosi się to do sytuacji podejmowania lokat finan-
sowych bez udziału firmy doradczej. 

 Pracownicy – jak podaje Michael Armstrong – są cennym kapitałem18. Jego 
wartość wzrasta w miarę dokonywanych inwestycji. Przejawami doskonalenia 
zasobów ludzkich19 są pogłębianie i poszerzanie zakresu umiejętności. Pozwala 
to na rozwój i awans pracowników. W zakres doskonalenia zasobów ludzkich 
wchodzą między innymi: 

− szkolenia (przeprowadzane planowo i systematycznie); 

− realizacja zasady ciągłego rozwoju; 

− troska o odzwierciedlenie szkoleń w rezultatach pracy; 

− koncentrowanie uwagi na doskonaleniu zarządzania i planowaniu prze-
biegu kariery zawodowej. 

Niewątpliwie na stopień identyfikacji kadry menedżerskiej z celami firmy 
wpływ wywiera szereg czynników. Mogą one mieć charakter materialny i nie-
materialny. System wynagrodzeń spełnia różne funkcje, np. motywacyjną. 
Sprowadza się ona do kształtowania rozmiarów i struktury płac20, co wpływa na 
przyjmowanie przez pracowników określonych, pożądanych postaw i zacho-
wań gwarantujących wykonywanie wyznaczonych zadań i uzyskiwanie oczeki-
wanych rezultatów. 

                                                           
18 M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie, Wydawnictwo Profe-

sjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998, s. 186 i n.; J. M. Moczydłowska, K. Kowalewski, Nowe 

koncepcje zarządzania ludźmi, Difin, Warszawa 2014, s. 31–32; B. Lubas, B. Piasny, Kapitał ludz-

ki jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] Przedsiębiorstwo XXI wieku. Szanse i za-

grożenia, red. B. Lubas, B. Piasny, KUL, Lublin 2012, s. 306 i n. Anna Lipka wymienia szereg 
rodzajów inwestowania w kapitał ludzki. A. Lipka, Inwestycje w kapitał ludzki organizacji 

w okresie koniunktury i dekoniunktury, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, s. 51–52.  
19 M. Pańkowska, Relationship marketing w kontekście koncepcji kosztów transakcyjnych, „Or-

ganizacja i Kierowanie” 1999, nr 2(96), s. 38.; T. Oleksyn, Zarządzanie zasobami ludzkimi 

w organizacji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017, s. 206 i n. 
20 T. Kawka, Wynagrodzenia pracowników, [w:] Zarządzanie kadrami. Podstawy teoretyczne 

i ćwiczenia, red. T. Listwan, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we 
Wrocławiu, Wrocław 1999, s. 140; T. Kawka, Wynagrodzenia pracowników, [w:] Zarządzanie 

kadrami, red. T. Listwan, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010, s. 195 i n.; J. Lendzion, 
J. Penc, Planowanie zatrudnienia i pozyskiwanie pracowników sprzyjających powodzeniu organi-

zacji, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów średniego szczebla, red. E. Jędrych, 
Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007, s. 178; E. Jędrych, Wynagrodzenie pracowni-

ków, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów…, op. cit., s. 306 i n. 
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W przypadku korzystania przez przedsiębiorstwo z usług firmy doradczej 
w procesie podejmowania inwestycji finansowych, istotny jest zasób wiedzy 
fachowej jej pracowników. 

Właściwy dobór rodzajów i zakresu inwestycji finansowych przez firmę do-
radczą powinien zapewniać osiąganie jak największych korzyści. Chodzi tu 
o efekty w postaci jak największego zysku. Nie bez znaczenia dla wpływu inwe-
stycji finansowych na maksymalizację rynkowej wartości przedsiębiorstwa bę-
dącego inwestorem jest jego postawa wobec ryzyka inwestycyjnego.  

Podmioty inwestujące (przedsiębiorstwa) dokonujące lokaty kapitału w in-
strumenty finansowe mogą przyjmować takie postawy wobec ryzyka, jak21: 

− awersja do ryzyka; 

− skłonność do ryzyka; 

− neutralność względem ryzyka. 
Inwestor charakteryzujący się niechęcią do ryzyka nie uruchamia lokat fi-

nansowych, jeżeli szansa uzyskania dochodu z inwestycji jest zbyt mała. Tylko 
duża szansa wypracowania dochodu może skłonić podmiot inwestujący do 
podjęcia ryzykownych lokat finansowych – przezwyciężenia awersji do ryzyka. 

Postawa unikania ryzyka przez podmiot inwestujący ma określone konse-
kwencje dla rozmiarów zysku generowanego przez inwestycje finansowe. Mia-
nowicie, może być on znacznie niższy niż przy skłonności inwestora do ryzyka. 
W rezultacie przyjęcie postawy awersji do ryzyka może być przyczyną mniej-
szego wpływu długoterminowej lokaty kapitału w instrumenty finansowe na 
maksymalizację wartości rynkowej przedsiębiorstwa.  

Z kolei skłonność inwestora do ryzyka polega na uruchamianiu lokat finan-
sowych także wtedy, gdy niebezpieczeństwo poniesienia straty jest większe od 
szansy wypracowania dochodu z inwestycji finansowej. Im ta skłonność jest 
wyższa, tym wyższe musi być niebezpieczeństwo osiągnięcia straty, aby inwe-
stor nie dokonał lokaty kapitału w instrumenty finansowe. 

Im skłonność inwestora do ryzyka jest większa, tym w skład pakietu inwe-
stycyjnego wchodzi więcej instrumentów finansowych obarczonych wyższym 
ryzykiem. Inwestor posiadający znaczną skłonność do ryzyka wprowadza do 
portfela więcej lokat w akcje i udziały, a mniej, lub nawet w ogóle, inwestycji 

                                                           
21 E. Nowak, Statystyczna analiza ryzyka inwestowania, „Controling i Rachunkowość Zarząd-

cza w Firmie” (egzemplarz promocyjny), [b.m., b.d.] s. 42. E. Ostrowska przedstawia zastosowa-
nie funkcji użyteczności bogactwa do określania skłonności podmiotu inwestującego do ryzyka. 
E. Ostrowska, Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 
2011, s. 37 i n.  
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w obligacje, np. skarbu państwa. Wpływa to na wielkość zysku z lokat finanso-
wych według rodzajów, a także na rozmiary zysku z pakietu inwestycyjnego. 
W konsekwencji oddziałuje to w określonym stopniu na realizację podstawo-
wego celu przedsiębiorstwa.  

Postawa podmiotu inwestującego obojętna wobec ryzyka polega na tym, że 
nie zwraca on uwagi na stopień zróżnicowania możliwych efektów uzyskiwa-
nych wskutek lokat finansowych. Podmiot neutralny wobec ryzyka uruchamia 
te lokaty wtedy, gdy szansa osiągnięcia dochodu z inwestycji finansowej jest 
większa od niebezpieczeństwa poniesienia straty. Inwestor przyjmujący oma-
wianą postawę koncentruje się zwłaszcza na kwestii zagwarantowania przez 
lokatę finansową pewnego dochodu. 

 Z powyższego wynika, że inwestorów finansowych można dzielić na klasy 
z punktu widzenia ich stosunku do ryzyka. Zajmowanie przez inwestora posta-
wy obojętnej wobec ryzyka w określonym stopniu kształtuje siłę wpływu inwe-
stycji finansowych na realizację głównego celu przedsiębiorstwa. Podmiot in-
westujący, interesując się głównie pewnością wypracowania zysku, uruchamia 
pewne inwestycje finansowe. Te, jak wiadomo, pozwalają na osiągnięcie znacz-
nie mniejszego zysku w porównaniu z lokatami finansowymi obarczonymi 
ryzykiem. Z tego względu wybór omawianej postawy wobec ryzyka inwestycji 
finansowych może decydować o sile ich oddziaływania na maksymalizację war-
tości rynkowej przedsiębiorstw.  

 Spółki akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością mogą realizować nastę-
pujące rodzaje polityki dywidendy22: 

− rezydualną; 

− stałych rozmiarów dywidendy przypadających na akcję (lub udział); 

− stałej dywidendy z „dywidendą ekstra”; 

− stałych rozmiarów wskaźnika wypłat dywidendy; 

− 100% zysku zatrzymanego; 

                                                           
22 M. Sierpińska, Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa–Kraków 1999, s. 95 i n.; J. Gajdka, Polityka dywidendy, [w:] J. Gajdka, E. Walińska, 
Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka, t. 2, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 
Warszawa 1998, s. 290–291. Na temat stabilnej polityki dywidendy pisze Bożena Horbaczewska: 
B. Horbaczewska, Wypłaty dla akcjonariuszy a wycena akcji na rynku kapitałowym, CeDeWu, 
Warszawa 2012, s. 56–57. Natomiast Karol Nowak koncentruje uwagę na prowzrostowej polityce 
dywidendy: K. P. Nowak, Inwestowanie w spółki dywidendowe na Giełdzie Papierów Wartościo-

wych w Warszawie w latach 2005–2011, [w:] Inwestowanie. Spekulowanie. Kolekcjonowanie, red. 
A. Adamska, A. Fierla, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 
2012, s. 25. Por. M. Postuła, Wstęp do finansów przedsiębiorstwa, [w:] Finanse firmy w decyzjach 
menedżerskich, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 
Warszawa 2016, s. 28. 
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− 100% stopy wypłat dywidendy. 
 Inwestor (przedsiębiorstwo – spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpo-

wiedzialnością) powinny realizować właściwą politykę dywidendy. Jej przeja-
wem jest zachowanie odpowiednich proporcji w zakresie podziału zysku netto 
na zysk zatrzymany i dywidendy. Polityka dywidendy powinna w określonym 
stopniu godzić politykę inwestycyjną przedsiębiorstwa z aspiracjami akcjona-
riuszy (udziałowców) w sferze dochodów z długoterminowych lokat finanso-
wych. W sytuacji gdy menedżerowie zmierzają do uruchamiania inwestycji 
rozwojowych, obserwuje się wypłaty stosunkowo niskiej dywidendy lub nawet 
jej brak. Akcjonariusze lub udziałowcy natomiast oczekują określonych wypłat 
dywidendy zaspokajających ich aspiracje dochodowe. Przedsiębiorstwa powin-
ny ostrożnie podejmować decyzje z zakresu polityki dywidendy23. W zakresie 
optymalnym przyczynia się ona bowiem do maksymalnego wzrostu wartości 
akcji lub udziałów przedsiębiorstwa. 

 Trafność uruchamianych inwestycji i reinwestycji finansowych znajduje 
odzwierciedlenie w poziomie ich opłacalności24 uzależnionej od szeregu róż-
nych czynników. Przykładowo można tu wymienić wysokości efektywnego 
oprocentowania lokat na rachunkach bankowych, politykę dywidendy realizo-
waną przez przedsiębiorstwo stanowiące miejsce lokat. Poziom opłacalności 
(absolutnej) inwestycji i reinwestycji finansowych obrazuje wielkość zysku ge-
nerowanego przez nie. Inwestycje te powinny umożliwiać osiąganie jak naj-
większego zysku. Podmiot inwestujący wskutek odpowiedniej dywersyfikacji 
portfela zmniejsza jego ryzyko. Ponadto innym efektem właściwego różnico-
wania pakietu inwestycyjnego jest ewentualność zwiększenia jego zysku. Inwe-
stor zamiast dokonywać zestawu inwestycji finansowych może też podejmować 
lokaty jednego rodzaju. Zysk wypracowany dzięki realizacji tych inwestycji 
może być reinwestowany. Także reinwestycje (finansowe) powinny generować 
jak największy zysk. Inwestor powinien zatem dokonywać wyboru najbardziej 
opłacalnych projektów.  

 Maksymalizacja zysku przez przedsiębiorstwo może być jego celem w krót-
kim okresie i dla warunków pewności. Stanowi także jeden z wielu różnych 
czynników maksymalizacji rynkowej wartości przedsiębiorstwa. Osiąganie jak 
największego zysku prowadzi bowiem, przy odpowiedniej polityce dywidendy, 
do maksymalizacji dochodu udziałowców lub akcjonariuszy. Jeżeli spółki ak-
cyjna lub z ograniczoną odpowiedzialnością nie wypracowują zysku lub osiąga-
ją stosunkowo niewielkie jego rozmiary, to akcjonariusze lub udziałowcy nie 
                                                           
 23 E. F. Brigham, Podstawy zarządzania finansami, t. 1, PWE, Warszawa 1996, s. 41.   

24 J. H. De Soto definiuje efektywność statyczną i dynamiczną. J. H. De Soto, Sprawiedliwość 

a efektywność, Fijorr Publishing Company, Warszawa 2010, s. 11 i n. 
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otrzymują dywidendy. Brak inwestycji w produkcyjne aktywa trwałe przedsię-
biorstwa wpływa na wielkość i jakość jego produkcji. W rezultacie oddziałuje to 
w określony sposób na rozmiary sprzedaży i przychodu ze sprzedaży. Przedsię-
biorstwo mające słabą sytuację finansową ma kłopoty ze zdobyciem środków ze 
źródeł obcych. Wpływa to na możliwości finansowania działalności bieżącej 
i inwestycji spółek akcyjnej lub z ograniczoną odpowiedzialnością. Kurs akcji 
czy udziałów notowanych odpowiednio – na rynkach papierów wartościowych 
lub udziałów ulega obniżeniu. W tym przypadku przedsiębiorstwo nie jest do-
brym miejscem inwestowania25.  

 Przedsiębiorstwa w określonej sytuacji likwidują inwestycje w akcje i udzia-
ły, a także certyfikaty inwestycyjne i jednostki uczestnictwa. Powinny dążyć do 
osiągnięcia jak największej nadwyżki ceny sprzedaży instrumentów finanso-
wych w stosunku do ceny ich zakupu. O wysokości tej nadwyżki decyduje wiele 
czynników, np. moment sprzedaży. Wspomniana nadwyżka może być rozdy-
sponowana na inne lokaty finansowe i służyć maksymalizacji rynkowej wartości 
przedsiębiorstwa. 

 

Determinanty zewnętrzne 

 
Do determinant zewnętrznych można zaliczyć:  

− czynniki polityczne; 

− fazę cyklu koniunkturalnego; 

− politykę fiskalną państwa; 

− instrumenty banku centralnego; 

− narzędzia banków komercyjnych; 

− wielkość oferowanego oprocentowania obligacji,  

− wielkość wypłat dochodów funduszu inwestycyjnego. 
 Przez inwestorów powinny być uwzględniane czynniki polityczne. Korzyst-

ny klimat polityczny panujący w kraju sprzyja podejmowaniu decyzji inwesty-
cyjnych, w tym dotyczących uruchamiania lokat finansowych. Inwestorzy 
w korzystnych, ustabilizowanych warunkach politycznych otoczenia wykazują 
większe zainteresowanie inwestycjami finansowymi. Dotyczy to np. lokat 
w akcje lub udziały. Poczucie bezpieczeństwa pozwala budować długotermino-

                                                           
25 J. Czekaj, Z. Dresler, Podstawy zarządzania…, op. cit., s. 14; idem, Zarządzanie finansa-

mi…, op. cit., s. 16–17. 
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we strategie inwestowania. W wyniku sprzyjającej sytuacji politycznej powstają 
właściwe warunki do skutecznego oddziaływania inwestycji finansowych na reali-
zację głównego celu przedsiębiorstwa. Kryzys natury politycznej nie tylko w kraju 
inwestowania, ale nawet poza jego granicami, może niekorzystnie wpływać na 
opłacalność lokat finansowych. Przykładowo, określoną wrażliwość na takie zakłó-
cenia wykazuje giełda papierów wartościowych. Wszystkie podmioty inwestujące 
odbierają sygnały nadchodzące z otoczenia. Informacje zewnętrzne są przekształ-
cane w decyzje, w tym w przypadku o sprzedaży papierów wartościowych – akcji. 
Oddziałuje to na rynkowe kursy akcji notowanych na giełdzie papierów warto-
ściowych. 

 Następnym czynnikiem zewnętrznym jest faza cyklu koniunkturalnego. 
Z punktu widzenia wpływu inwestycji finansowych na maksymalizację rynkowej 
wartości przedsiębiorstwa najistotniejsze są ożywienie i rozkwit. W tym czasie 
podmioty inwestujące realizują różne inwestycje, zwłaszcza lokaty w akcje i udziały. 
Opłacalność lokat tego rodzaju może być wyższa w porównaniu z inwestycjami 
w obligacje czy też depozytowymi w bankach komercyjnych. Sytuacja ulega zmia-
nie, gdy obserwuje się osiągnięcie szczytowego wzrostu gospodarczego i notuje się 
zmniejszenie popytu na produkty przedsiębiorstwa. Inwestorzy stają się ostrożniej-
si. Możliwe jest nawet zaniechanie inwestycji, w tym finansowych. Inwestorzy 
oczekują na powstanie korzystnych warunków otoczenia skłaniających do opłacal-
nej lokaty kapitału. Zakładają więc podejmowanie lokat finansowych w okresie 
przyszłym. Niesprzyjająca sytuacja gospodarcza otoczenia obniża dynamikę i za-
kres inwestowania w instrumenty finansowe. W rezultacie zmniejsza się lub nawet 
zanika rola lokat finansowych jako narzędzia wpływu na maksymalizację rynkowej 
wartości przedsiębiorstwa26. 

 Państwo może prowadzić różnego rodzaju politykę fiskalną: umiarkowaną, 
nadmiernych podatków (fiskalizm) czy stosunkowo niskich podatków. Inwestycje 
finansowe przyczyniają się do osiągania przez przedsiębiorstwo określonych przy-
chodów finansowych. Im większe stopy podatku dochodowego, tym przy niezmie-
nionych pozostałych warunkach, np. wielkości kosztu uzyskania przychodu, jest 
niższy zysk netto przedsiębiorstwa. Rozmiary płaconego podatku dochodowego, 
decydując o poziomie zysku netto, oddziałują na realizację podstawowego celu 
przedsiębiorstwa. Można założyć, że niższy podatek dochodowy, przy niezmienio-
nych pozostałych warunkach, spowoduje iż większy zysk z lokaty kapitału w in-
strumenty finansowe służyć będzie maksymalizacji rynkowej wartości przedsię-
biorstwa. 

                                                           
26 Zob. W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 1996, s. 20–21. 
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 Bank centralny dysponuje różnymi narzędziami umożliwiającymi bezpo-
średni wpływ na banki komercyjne, które z kolei oddziałują na przedsiębior-
stwa. Do tych instrumentów zalicza się między innymi stopę rezerw obowiąz-
kowych. Manipulując jej wysokością, bank centralny decyduje o wielkości kre-
acji wtórnej pieniądza przez banki komercyjne. Jej rozmiary są ważne dla 
przedsiębiorstw. Inwestycje, w tym określone lokaty finansowe, mogą bowiem 
być finansowane ze środków pochodzących z banków. Im korzystniejsze wa-
runki pozyskania kapitału, tym możliwa jest większa dynamika i szerszy zakres 
inwestowania przedsiębiorstw. W rezultacie następuje, przy założeniu trafności 
decyzji inwestycyjnych, wzrost zysku z lokat finansowych i większy ich wpływ 
na maksymalizację rynkowej wartości przedsiębiorstwa.  

 W gestii banków komercyjnych znajdują się różne instrumenty, które bez-
pośrednio oddziałują na przedsiębiorstwa. Są to: 

− kwota udzielanych kredytów; 

− wielkość oprocentowania kredytów; 

− okres spłaty kredytów; 

− karencja; 

− rozmiary prowizji bankowej; 

− wielkość efektywnej stopy procentowej od lokat terminowych na ra-
chunkach bankowych; 

− skutki likwidacji inwestycji depozytowych.  
 Istnieje określona zależność między powyższymi narzędziami a wpływem 

inwestycji finansowych na realizację podstawowego celu przedsiębiorstwa. Siła 
oddziaływania długoterminowych lokat finansowych jest zatem zależna od 
warunków pozyskania kapitału z banku i opłacalności lokaty kapitału na ra-
chunkach bankowych, a także konsekwencji – dla inwestora – zerwania przed 
terminem długoterminowych lokat na rachunkach bankowych. 

 Rozważając wpływ inwestycji finansowych na wykonanie podstawowego 
celu przedsiębiorstwa, należy uwzględnić też rozmiary oferowanego oprocen-
towania obligacji według rodzajów: państwowych, korporacyjnych, samorzą-
dowych, jako przedmiotu lokat. Podmiot inwestujący może uruchamiać lokaty 
w obligacje o stałej lub zmiennej stopie procentowej, a także reinwestować zysk 
z inwestycji w te papiery wartościowe. Wybór rodzaju obligacji wpływa na 
wielkość osiąganego zysku. 

 Przedsiębiorstwo będące inwestorem może osiągać zysk generowany przez 
certyfikaty inwestycyjne i jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusze 
inwestycyjne. Występuje on w postaci wypłat dochodów funduszy dla podmio-
tu inwestującego. Wielkość wypłat powinna być jak największa. Wpływa ona, 
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oprócz rozmiarów zysku z reinwestycji w wymienione instrumenty finansowe, 
na maksymalizację wartości rynkowej przedsiębiorstwa. 
 Wykonane prace badawcze pozwoliły zrealizować cel pracy. Mianowicie zosta-
ły zidentyfikowane i przedstawione determinanty oddziaływania inwestycji 
finansowych na maksymalizację wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Badania 
umożliwiły rozwiązanie problemu badawczego. Zatem maksymalizacja wartości 
rynkowej przedsiębiorstwa jest kształtowana przez determinanty wewnętrzne i 
zewnętrzne oddziaływania inwestycji finansowych. Dokonana została także 
weryfikacja sformułowanej hipotezy: maksymalizacja wartości rynkowej przed-
siębiorstwa jest kształtowana przez determinanty wewnętrzne i zewnętrzne 
oddziaływania inwestycji finansowych. 

 Reasumując powyższe treści, należy stwierdzić, że zagadnienie wpływu in-
westycji finansowych na maksymalizację wartości rynkowej stanowi ważną 
sferę badawczą. Powinna być ona zatem przedmiotem rozważań w teorii i prak-
tyce. 
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Summary 

 

Determinants of the impact of financial investments on maximization  

of enterprise market value 

 
Tangible investments, investments in intangible assets and financial investments are 

realized in sphere of enterprise financial management. In the area of this management 
each enterprise functioning on the market should define its main goal. This goal can be 
to maximizing of enterprise market value. 

There are existing determinants of the impact of financial investments on maximi-
zation of enterprise market value as its main goal. They can be divided into internal and 
external. 
 

keywords: financial investments, maximizing of enterprise market value, determinants 
of the impact of financial investments on maximization of enterprise market value, 
internal determinants, external determinants 

słowa kluczowe: inwestycje finansowe przedsiębiorstwa, maksymalizacja wartości ryn-
kowej przedsiębiorstwa, determinanty oddziaływania inwestycji finansowych na mak-
symalizację wartości rynkowej przedsiębiorstwa, determinanty wewnętrzne, determi-
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Elementy identyfikacji wizualnej firmy  

i ich rola w tworzeniu tożsamości 
  
 

Wstęp 

 

Dobrze zaplanowana strategia wizualizacji buduje zaufanie wśród klientów. 
Barwy oraz utrwalone znaki graficzne w pewnym stopniu potrafią zagwaranto-
wać klientom jakość, której oczekują od firmy. Marka szczegółowo dbająca 
o wszystkie elementy identyfikacji wizualnej, takie jak: logo, kolorystyka archi-
tektoniczna, wystrój wnętrz, akcydensy czy wygląd strony internetowej, wzbu-
dza u konsumentów poczucie, że będą oni traktowani tak jak na to zasługują. 
Dokładnie zaplanowana identyfikacja wizualna firmy zapewnia nie tylko zaufa-
nie klientów, lecz również pomaga w tworzeniu więzi biznesowych i partner-
skich.  

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie skuteczności narzędzia, ja-
kim jest identyfikacja wizualna firmy w procesie budowania jej tożsamości na 
rynku. O tym, jak ważna jest strona wizualna firmy w jej tworzeniu i rozwoju, 
mogą świadczyć marki globalne (np. Coca-Cola, McDonald’s). Dzięki dokład-
nie zaplanowanej i realizowanej strategii marketingowej kreowania wizualizacji 
otoczenie nieświadomie będzie identyfikowało markę z konkretnym obrazem.  

Problem główny artykułu został sformułowany następująco: czy graficzna 
tożsamość zapewnia rozpoznawalność u konsumentów i odróżnienie od kon-
kurencji rynkowej, a tym samym daje korzyści, które są zazwyczaj celami stra-
tegii marketingowych o wysokim stopniu zaawansowania. 

                                                           
∗ Dr Adriana Frączek, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Gdańsk 
  e-mail: dziekan@gwsh.gda.pl 
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Hipotezę niniejszego artykułu określono w następujący sposób: obrazy gra-
ficzne pomagają w kreowaniu wizerunku firmy jako dobrego partnera bizneso-
wego, pokazują znaczenie oferty i samej marki, a właściwie przygotowana 
i zrealizowana wizualizacja pomaga przedstawić wartości, jakie firma chce 
przekazać.  

W celu zweryfikowania hipotezy wybrano metodę monograficzną, opisując 
i analizując pojedyncze jednostki badanej zbiorowości. 

 

Tożsamość firmy i system komunikatów wizualnych 

 

Tożsamość firmy (ang. corporate identity) to niepowtarzalny zestaw cech 
i działań pozwalający wyróżnić firmę spośród innych, konkurencyjnych, wystę-
pujących na rynku podmiotów oraz uczynić ją łatwą do rozpoznania. Istotę 
tożsamości przedsiębiorstwa stanowi jego osobowość, czyli ujednolicone wzor-
ce komunikacyjne i wzorce postępowania. Należy ją postrzegać jako większą 
całość, system zawierający wiele dodatkowych elementów, takich jak: historia, 
reputacja, filozofia, strategia, kultura, styl zarządzania czy zachowania pracow-
ników, dzięki którym przedsiębiorstwo wobec otoczenia manifestuje swą obec-
ność, cele i idee.  

Tożsamość przedsiębiorstwa rozpatruje się w trzech aspektach: 

− corporate communication – polityka informacyjna, public relations, 
reklamy itd.; 

− corporate behaviour – wartości, zachowania, normy itd.; 

− corporate design – uniformy, papeteria firmowa, loga itd.1 
Corporate design bazuje na identyfikacji wizualnej rozumianej jako kom-

pleksowy system wszystkich komunikatów wizualnych. Tożsamość wizualna 
przedsiębiorstwa czy organizacji oznacza system identyfikacji wizualnej czyli 
całość symboliki stosowanej przez firmę2. 

Główne elementy systemu identyfikacji wizualnej to: 

− produkt i jego opakowanie; 

− znak i kolor firmowy; 

− architektura i wystrój wnętrz;  

− przestrzeń informacyjna; 

− strony www3. 

                                                           
1 http://www.nobledesign.pl/corporate-identity/tozsamosc-przedsiebiorstwa.html  

(dostęp: 10.05.2017).  
2 E. Stopa-Pielesz, Corporate Design, Kraków 2002, s. 9. 
3 A. Kmita, Identyfikacja firmy – system komunikatów wizualnych, Sosnowiec 2006, s. 10. 
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Tworząc tożsamość, przedstawia się elementy najważniejsze, najbardziej re-
prezentatywne dla danego przedsiębiorstwa i najczęściej przez nie używane. Na 
tej podstawie kreowany jest wizerunek, który jest jednym z najważniejszych 
elementów składowych tego typu tożsamości. Odnosi się głównie do wyobrażeń 
na temat firmy i skojarzeń, jakie mają klienci oraz jej pracownicy. Tożsamość 
oznacza bowiem sposób, w jaki przedsiębiorstwo chce być postrzegane i identy-
fikowane, a wizerunek – obraz (rzeczywisty bądź nie) będący odbiciem jego 
tożsamości w świadomości różnych grup społecznych. Bardzo trafnie ujęli tę 
zależność i różnicę jednocześnie Ulrich Werner i Michael J. Wolf. Według nich 
tożsamość firmy jest oryginałem i przyczyną, wizerunek zaś jest odzwierciedle-
niem i efektem; tożsamość jest tym, czym firma jest w istocie, wizerunek zaś 
zewnętrznym odzwierciedleniem tej rzeczywistości.4  

 

 
Rysunek 1. Tożsamości firmy, identyfikacja wizualna 

Źródło: A. Kmita, Identyfikacja firmy – system komunikatów wizualnych,  
Sosnowiec 2006, s. 9. 

 
Aby osiągnąć sukces w tworzeniu pozytywnego wizerunku, należy uprzed-

nio nakreślić całościową wizję obejmującą dobrą identyfikację wizualną oraz 
skuteczne procedury komunikacyjne. Proces wytwarzania, przekształcania, 
przekazywania i odbioru informacji dzięki takim kodom i mediom, które są 
możliwe do odczytania za pośrednictwem wzroku, nazywamy komunikacją 
wizualną5. Bazuje ona na indywidualnym odbiorze kodów wspólnych dla ogółu 
społeczeństwa, a jej celem jest wywieranie wpływu na postawę, wiedzę, a także 

                                                           
4  http://www.sceno.edu.pl/articles.php?cms_id=1547&cat=inne&page=1(dostęp:23.11.2017). 
5  J. Sarzyńska-Putowska, Komunikacja wizualna – wybrane zagadnienia, Kraków 2002, s. 16. 
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uczucia odbiorcy komunikatu. Ten sposób komunikacji wykorzystuje do inte-
rakcji obraz, opiera się na pośrednictwie, a określone elementy, takie jak: znaki, 
symbole, słowa, rzeźby, fotografie, billboardy, zastępują realnie istniejącą rzecz. 

Poparcie obrazu tekstem skuteczniej oddziałuje na odbiorcę komunikatu. 
Obrazy bowiem zawierają ukryte informacje, które w sposób nie zawsze oczy-
wisty wpływają na podświadomość człowieka. Jest to najistotniejsza forma ko-
munikacji. Coraz częściej informacje są przekazywane i odbierane w postaci 
obrazu, rysunku, filmu, ilustracji czy fotografii. Przyjmuje się, że ocena dobrze 
zaprojektowanego komunikatu wizualnego opiera się nie na estetycznych lub 
artystycznych upodobaniach, tylko na pomiarze zrozumienia przez odbiorców 
komunikatu, które obraz miał wyrażać. Badania dotyczące projektowania stron 
www są głównie zorientowane na graficzną użyteczność. Graficy, np. projektu-
jąc logo, używają metod komunikacji wizualnej, poprzez obraz przekazując 
wartości, emocje i idee, które stoją za wizualizowanym produktem. Uważa się, 
iż jest ona prawdopodobnie najważniejszą formą komunikacji w przestrzeni 
internetowej. 

 

Elementy identyfikacji wizualnej firmy  

i ich rola w tworzeniu tożsamości 

 
Znaczenia identyfikacji wizualnej nie należy bagatelizować, biorąc pod uwa-

gę wielkość firmy, jak również rynek, na którym ona funkcjonuje. W zależności 
od sektora, ranga identyfikacji wizualnej w odniesieniu do komunikacji z oto-
czeniem może się zmieniać. Notuje się to szczególnie przy podziale na rynek 
dóbr konsumpcyjnych i przemysłowych. W sektorze dóbr konsumpcyjnych 
system identyfikacji wizualnej jest jednym z narzędzi kreowania tożsamości 
marki. Wizualizacja eksponuje i podkreśla cechy przyporządkowane marce, tak 
by konsument przy pierwszym kontakcie był świadomy wartości, jakie ona za 
sobą niesie (przykładowo obrazuje to porównanie marek odzieżowych: House 
i Cropp Town adresowane są do młodych konsumentów, a Simple i Molton 
tworzą swoje ubrania dla starszej grupy docelowej). Mniejsze znaczenie ma 
wizualizacja na rynkach dóbr przemysłowych. Nie wyklucza to budowania toż-
samości przy wykorzystaniu identyfikacji wizualnej; dotyczy to np. takich firm 
jak Skanska (budownictwo) czy Linde (gaz). 
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Rysunek 2. Elementy identyfikacji wizualnej firmy 

Źródło: A. Kmita, op. cit., s. 63. 

 
Znak to obraz, sygnał, który poprzez pokazywanie charakterystycznych cech 

wybranego obiektu zastępuje jego fizyczną formę, jest jego ekwiwalentem. Sta-
nowi jedną z najpowszechniejszych form komunikowania się. Komunikowanie 
poprzez znak jest bardziej oczywiste niż za pomocą tekstu, ponieważ w każdej 
dziedzinie życia człowiek jest otaczany przez obrazy, np.: schematy; plany; zna-
ki drogowe i przemysłowe; herby; znaki sygnałowe oraz wykorzystywane 
w nauce i technice; symbole abstrakcyjne, religijne, magiczne, astrologiczne 
oraz oczywiście komercyjne. Jeden znak może ostrzegać, a jednocześnie pełnić 
funkcję herbu czy symbolu kulturowego. Przykładem może być obraz ludzkiej 
czaszki, który jest zarówno emblematem pirackim, symbolem subkultury mło-
dzieżowej (powielanym np. na skórzanych kurtkach czy pierścieniach), ale tak-
że oznacza substancję trującą.  

Znaki pełnią trzy istotne funkcje: 

− informacyjną; już od czasów, gdy malowano je na ścianach jaskiń, są no-
śnikami informacji; stanowiły np. przekaz na temat jakości życia miesz-
kańców, ich statusu, sposobu odmierzania czasu;  

− symboliczną – powiązaną z informacyjną; dotyczy przenoszenia znaczeń, 
czasami zakodowanych komunikatów powiązanych z magią, religią czy 
alchemią – oko wpisane w trójkąt było synonimem Ducha Świętego, koło 
symbolem nauk Buddy, a figury geometryczne symbolizowały składniki 
alchemiczne, czyli wodę, ogień, powietrze i ziemię; 

− dekoracyjną; np. hieroglify na ścianach egipskich świątyń czy wzory po-
krywające greckie wazy mają wyszukaną formę wizualną i dodają do 
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przekazu, który niosą, nowy estetyczny wymiar; funkcja ta towarzyszy 
nadawcy i odbiorcy wszędzie tam, gdzie odbywa się proces komuniko-
wania na wysokim poziomie kontekstu kulturowego, z dbałością o stronę 
wizualną otoczenia6.  

Znak firmowy jest podstawową informacją i zarazem reklamą, stanowi pod-
pis producenta, który promuje swoją markę, biorąc odpowiedzialność za pro-
dukt i całą tożsamość firmy7. Dobrze zaprojektowany powinien charakteryzo-
wać się następującymi cechami:  

− oryginalnością (musi wyróżniać się spośród innych na rynku); 

− prostotą (znak prosty szybciej można odczytać);  

− uniwersalnością i ekonomicznością (pozwalają one na umieszczenie go 
na wszystkich możliwych nośnikach bez jego deformacji czy zmiany ja-
kości);  

− łatwością transformacji (możliwość odświeżania wizerunku adekwatnie 
do obowiązującej mody). 

Stworzenie atrakcyjnego, silnego i rozpoznawalnego logo to większe zainte-
resowanie kupujących, a co za tym idzie, rosnące zyski. Dobrze zaprojektowany 
znak przypomina swoim klientom oraz partnerom, czym jest dana firma, jakie 
wartości wyznaje i jaką działalnością się zajmuje. 

Marcin Labus w artykule pt. Logo. Uosobienie twojej marki8 proponuje po-
dział znaków firmowych na: 

− inspirowane nazwą organizacji; wyrażają obrazowo nazwę marki, zazwy-
czaj są nośnikami łatwo czytelnych oraz wysoce selektywnych informacji 
o firmie, jej pochodzeniu i cechach działalności; 

 

 
 

Rysunek 3. Znaki inspirowane nazwą organizacji 

Źródło: http://www.nobledesign.pl/corporate-identity/logo.html (dostęp: 23.11.2017). 

 

                                                           
6 A. Kmita, op. cit., s. 67. 
7 Ibidem. 
8 http://www.nobledesign.pl/corporate-identity/logo.html (dostęp: 23.11.2017). 
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− tematyczne; charakteryzują przedmiot działalności firmy; poprzez swoją 
ilustratywność docierają do grup konsumentów władających różnymi ję-
zykami i pochodzących z różnych środowisk;  

 

 
 

Rysunek 4. Znaki tematyczne 

Źródło: http://www.nobledesign.pl/corporate-identity/logo.html (dostęp: 23.11.2017). 

 

− symboliczne; w marketingu są jednoznaczne z graficznym przedstawie-
niem danego pojęcia, czynności czy procesu; symboliczny to uzmysła-
wiający pojęcia za pomocą widocznego, ukrytego pod symbolem znaku 
wywołującego skojarzenia; 

 

 
 

Rysunek 5. Znaki symboliczne 
Źródło: http://www.nobledesign.pl/corporate-identity/logo.html (dostęp: 23.11.2017). 

 

− inspirowane heraldyką; herbowe logo świadczy o szczególnej jakości, je-
go przeznaczeniu dla wyższych sfer społecznych, a co za tym idzie, 
umacnia wizerunek marki; 

 

  
 

Rysunek 6. Znaki inspirowane heraldyką 

Źródło: http://www.nobledesign.pl/corporate-identity/logo.html (dostęp: 23.11.2017). 
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− inspirowane literami i cyframi; graficzne opracowanie cyfr, liter czy słów 
traktuje się jako logo, jeżeli nie mają one wyraźnych cech nazwy marki; 
alfabety i różne rodzaje pisma mogą się przyczynić do uwypuklenia cech 
marki oraz produktu i uczestniczyć w kreowaniu jej wizerunku; 

 

 
 

Rysunek 7. Znaki inspirowane literami i cyframi 

Źródło: http://www.nobledesign.pl/corporate-identity/logo.html (dostęp: 23.11.2017). 

 

− abstrakcyjne; ograniczają się do gry kolorów, brył, linii i płaszczyzn, ce-
lowo eliminują bezpośrednie przedstawienie form obserwowanych w na-
turze9. 

W warunkach nasycenia rynku różnymi produktami użyteczność i cena to-
waru nie jest wystarczającym motywatorem do jego zakupu. Intensyfikację 
sprzedaży powodują wrażenia wywołane przez opakowanie i reklamę. Podczas 
gdy reklama opowiada o produkcie, opakowanie pozwala szybko odnaleźć go 
w sklepie, dostarcza informacji o danym towarze i zachęca do kupna. Wśród 
twórców systemów identyfikacji wizualnej panuje przekonanie, że „opakowanie 
niezauważone to produkt niesprzedany”. Odkąd zdano sobie sprawę z praw-
dziwości tej maksymy, wygląd opakowań, ich konstrukcja i forma stały się 
przedmiotem intensywniejszych działań marketingowych. Potrzeba zmian 
opakowania może wynikać ze zmiany formy sprzedaży, z troski o ekologię, 
higienę, a także z racjonalizacji transportu. Najczęściej jednak jest spowodowa-
na tzw. przyczynami marketingowymi, czyli zmianą rynku, rosnącą konkuren-
cją i wciąż zwiększającymi się oczekiwaniami konsumentów. W literaturze 
przedmiotu znajdujemy przykład przedstawiony przez Berndta Schmidta 
i Alexa Simonsona: Kiedy do plastikowej butelki Murphy’s Oil Soap (mydła 

w płynie firmy Murphy) dodano uchwyt, sprzedaż tego produktu gwałtownie 

wzrosła – i to bez jakiejś specjalnej reklamy czy akcji promocyjnej. Dawny kształt 

opakowania kojarzył się klientom z niekończącą się harówką w domu, natomiast 

uchwyt sprawił, że ten sam produkt zaczęto postrzegać jako łatwiejszy w użyciu 

i wygodniejszy. Przestarzała, wrodzona produktowi tożsamość nagle okazała się 

jego zaletą. Butelka stała się czymś w rodzaju znaku handlowego czy raczej wize-

                                                           
9 Ibidem. 
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runku – zdołała samodzielnie i bez dodatkowej pomocy z zewnątrz wykreować 

nową tożsamość10. 
Można wyróżnić następujące główne funkcje opakowania: 

− techniczna; opakowanie nie tylko chroni produkt przed jego zepsuciem 
i uszkodzeniem, ale również przed sfałszowaniem marki i stanowi zabez-
pieczenie przed kradzieżą; funkcja ta umożliwia również identyfikację 
towaru podczas transportu, jego podział wg koloru, wielkości, wagi czy 
terminu przydatności do użycia; 

− informacyjna; projekt opakowania powinien oddziaływać na psychikę 
kupującego, zmuszając go do mniej lub bardziej świadomego zakupu; na-
tychmiastowość oddziaływania opakowania jest jego największą zaletą; 
reklama działa z dystansu mierzonego przestrzenią lub czasem, opako-
wanie zaś jest od razu w miejscu sprzedaży; przy braku sprzedaży osobi-
stej, np. w hipermarketach, staje się głównym źródłem informacji dla 
konsumenta, dlatego funkcja informacyjna jest równocześnie marketin-
gową i promocyjną; 

− ergonomiczna; łatwość otwierania, przechowywania, zamykania i użyt-
kowania są dla konsumenta istotnym czynnikiem oceny opakowania; 
oczekuje on opakowań wygodnych i funkcjonalnych, do czego ich pro-
jektanci muszą się dostosowywać; opakowanie ergonomiczne oprócz po-
ręczności ma również inne istotne cechy, np. materiał, wielkość czy spo-
sób otwierania, co zaprojektowane jest tak, by wyjść naprzeciw oczeki-
waniom potencjalnego nabywcy; 

− estetyczna; opakowanie powinno budować lojalność wobec marki i być 
atrakcyjne zarówno w miejscu sprzedaży, jak i w domu nabywcy; jest to 
możliwe głównie dzięki odpowiednio zaprojektowanej szacie graficznej, 
która powinna zarówno dekorować, informować, jak i stymulować 
sprzedaż; komunikaty wizualne bardziej przyciągają uwagę i zostają 
w pamięci konsumenta przez długi czas11. 

Komunikaty wizualne umieszczane są na określonej powierzchni – wzdłuż 
dróg, przy wejściu do budynków lub w ich wnętrzu, również na ulicach, który-
mi porusza się odbiorca. Nieograniczone wydaje się pole przestrzeni informa-
cyjnej wykorzystywane przez komunikację wizualną, np. na oznakowanym 
przez przewoźnika przystanku autobusowym, którego ściany pokryte są plaka-
tami, pasażerowie wsiadają do autobusu oklejonego reklamami, jadąc dostrze-

                                                           
10 B. Schmidt, A. Simonson, Estetyka w marketingu, Kraków 1999, s. 131. 
11 A. Kmita, op. cit., s. 80. 
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gają znajdujące się w nim plakaty czy ulotki, za oknami widzą dziesiątki mija-
nych billboardów. Komunikaty wizualne wykorzystują całą dostępną przestrzeń 
użytkowaną przez człowieka. 

Przestrzeń informacyjną możemy podzielić na zewnętrzną i wewnętrzną. 
Zewnętrzna z reguły ma charakter reklamowy. Nośnikiem komunikatów wizu-
alnych są w tym wypadku m.in. słupy ogłoszeniowe, środki transportu, ozna-
kowane samochody firmowe, bryły budynków i sposób ich wyeksponowania, 
neony czy też tzw. totemy (duże, podświetlone słupy informujące o bliskości 
budynku). Jednak poza obiektami stricte reklamowymi znajdują się także całe 
systemy oznaczeń informacyjnych: znaki drogowe (informujące o dozwolonym 
sposobie poruszania, odległości, prędkości czy dostępności obiektów w danym 
otoczeniu), w miastach – oznaczenia parkingów, atrakcji turystycznych, zabyt-
ków i innej infrastruktury. 

Wewnętrzna przestrzeń informacyjna to głównie system informacji wizual-
nej w budynkach. Najczęściej jest stosowana w obiektach użyteczności publicz-
nej: bankach, budynkach administracji, placówkach edukacyjnych, halach wi-
dowiskowych czy lotniskach. System taki ma za zadanie kierować odbiorcą 
i dostarczać informacji o funkcjach pomieszczeń i ich rozmieszczeniu. 

Przestrzeń wystawiennicza jest zaprojektowana „do klienta” i wymusza  
jego zainteresowanie oraz zaangażowanie. Każda aktywność przedsiębiorstwa 
na polu wystawienniczym to okazja do wyeksponowania swojego wizerunku, 
w związku z tym wszystkie elementy tego typu aranżacji powinny być związane 
z produktami, obrazem i ideami firmy. Projekt ekspozycji powinien być podpo-
rządkowany spójnemu programowi wdrażającemu funkcjonowanie wizerunku 
firmy12. 

Ogólne wrażenie odbiorcy komunikatu wizualnego jest najważniejszym 
sprawdzianem całego systemu identyfikacji wizualnej oraz procesu projekto-
wania tożsamości firmy, dlatego wzbudza tak duże zainteresowanie menadże-
rów, socjologów i jest przedmiotem rozległych badań marketingowych. O wra-
żeniach decyduje estetyka wnętrz i odbiór bryły architektonicznej budynku. 
Jednak zaprojektowanie budowli tak, by wywoływała pożądane odczucia, wyni-
ka z wielu czynników i zależne jest od bardzo szerokiej grupy specjalistów. 
Współczesny obiekt budowlany projektuje i realizuje wiele zespołów, a wza-
jemna współpraca decyduje o tym, jaki będzie przebieg projektowania, realiza-
cji i w ostatecznym wyniku – o samym dziele architektonicznym. Warto pod-
kreślić, że wartość odbioru architektury zależy od poziomu projektu, sposobu 
jego wykonania, zagospodarowania budynku i otoczenia oraz późniejszego jego 

                                                           
12 Ibidem, s. 90. 
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użytkowania13. Należy pamiętać o założeniach kolorystycznych, całym bogac-
twie materiałów oraz ich zróżnicowanej fakturze. Forma architektoniczna, roz-
planowanie przestrzeni wewnętrznych i decyzje związane z wyposażeniem 
wnętrz pozwalają stworzyć system komunikatów odpowiadający konsumento-
wi na każdym poziomie postrzegania zmysłowego. 

Tworzenie tożsamości marki w Internecie to coś więcej niż dostarczanie in-
formacji drogą elektroniczną. W dobie nieustającego postępu technologicznego 
marka powinna nie tylko funkcjonować, ale też wyróżniać się w przestrzeni 
internetowej. Identyfikacja wizualna stworzona w Internecie to nie jedynie 
przedłużenie identyfikacji wypracowanej już w innych obszarach, ale również 
jej dopełnienie i rozwinięcie. Strona www jest rodzajem zbioru komunikatów, 
w którym nacisk położony jest na jej spójność, a co za tym idzie – zdefiniowa-
nie cech strukturalnych, ponieważ zapewniają one funkcjonalność i łatwe po-
sługiwanie się informacją. Opracowanie komunikatu wizualnego koncentruje 
się na pobudzeniu skojarzeń, zaskakiwaniu oraz wykorzystaniu możliwości 
technologicznych, które oferuje sieć. Projektanci komunikatu skupiają uwagę 
na odbiorcach i ich doświadczeniach, przedstawiając różnego typu animacje 
i prezentacje zaciekawiające użytkownika, nie zapominając przy tym o rzetelnej 
informacji. 

Projektowanie systemu komunikatów wizualnych polega na organizowaniu 
informacji w taki sposób, by były one łatwe do odnajdywania i użytkowania. 
Podstawą rozpoczęcia takiego procesu jest obserwacja sposobu, w jaki odbiorca 
odbiera, zapamiętuje i wykorzystuje komunikaty, a także porusza się w danym 
ich systemie. Celem projektowania strony www powinno być pokazanie syste-
mu dostępnego, przejrzystego oraz łatwego w obsłudze14. Proces ten odbywa się 
w następujących etapach: 

− określenie szczegółowych wymagań stawianych witrynie; 

− zaprojektowanie jej struktury i zawartości; 

− stworzenie i zdefiniowanie sposobu funkcjonowania, tzw. mapy witryny; 

− zaprojektowanie układu i zawartości poszczególnych stron; 

− zaprojektowanie szaty graficznej; 

− przeprowadzenie testów użyteczności oraz zbadanie poprawności jej 
funkcjonowania; 

− nanoszenie poprawek i ciągłe aktualizowanie strony. 
Dobrze zaprojektowana struktura (sposób rozmieszczenia elementów) stro-

ny www jest podstawowym wyznacznikiem jej użyteczności, która jest mierzo-

                                                           
13 Ibidem, s. 92. 
14 Ibidem, s. 97. 
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na stopniem spełnienia wymagań klientów, sprzyja równocześnie ich oczeki-
waniom oraz ułatwia korzystanie z niej i wykonywanie planowanych zadań. 
Użyteczność charakteryzują cztery parametry: 

− efektywność; użytkownicy, do których kierowana jest witryna, muszą 
mieć możliwość łatwiejszego nawigowania i realizacji zadań; powinni 
wykorzystywać wcześniejsze doświadczenia w pracy z komputerem; 

− łatwość w nauczaniu; użytkownicy powinni bez kłopotów opanować po-
sługiwanie się witryną w racjonalnie krótkim czasie bez specjalnego 
przygotowania i wsparcia; 

− elastyczność; projekt witryny musi być wystarczająco elastyczny, by speł-
nić wymagania użytkowników, nie ograniczając się do sztywno określo-
nego zestawu zadań i schematów działania; 

− nastawienie użytkownika; użytkownicy muszą reagować pozytywnie 
i odczuwać satysfakcję podczas zwiedzania witryny, by chcieli do niej 
wrócić i zobaczyć więcej. 

Zrozumienie, kim będzie potencjalny użytkownik i w jaki sposób będzie my-
ślał, pomaga projektantowi osiągnąć zamierzony cel15. 

Współcześnie witryna internetowa jest integralną częścią przedsiębiorstwa 
i pełni różnorodne funkcje, realizując jego liczne cele, np.: 

− budowa wizerunku i wzmacnianie tożsamości; 

− przekaz informacji; 

− prezentacja produktów, 

− sprzedaż on-line, 

− pozycjonowanie marki, 

− prowadzenie dialogu z odwiedzającymi; 

− wzmacnianie przekazu reklamowego wcześniej wysłanego innymi me-
diami; 

− budowanie lojalności i przywiązania konsumentów. 
Dzięki witrynie internetowej klient może kontaktować się z firmą o dowol-

nej porze, z dowolnego miejsca na Ziemi, przedsiębiorstwo zaś ma możliwość 
pełniejszego wyrażania swojej tożsamości oraz nieustannego propagowania 
swej marki wobec globalnego audytorium. Emisja relacji świata rzeczywistego 
przez witrynę www jest odmienna niż w mediach tradycyjnych, ponieważ użyt-
kownik nie jest tylko pasywnym odbiorcą komunikatu, ale również uczestni-
kiem interaktywnej sesji, podczas której wymiana informacji następuje dwukie-
runkowo. 

                                                           
15 A. Phyo, Web Design, Gliwice 2003, s. 37. 
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Internet zajmuje wyjątkową pozycję wśród nośników przekazu medialnego 
dzięki następującym cechom: 

− dostępność z każdego miejsca na świecie przez całą dobę; 

− możliwość jednoczesnej obsługi wielu odbiorców; 

− interaktywność – możliwość zwrotnego przekazu; 

− łatwość korzystania; 

− łatwość aktualizowania treści; 

− możliwość łączenia tekstu z dźwiękiem i obrazem stosownie do istoty 
przekazu; 

− łatwość integracji z bazami danych; 

− posiadanie sieci odnośników hipertekstowych; 

− możliwość indywidualizacji przekazu; 

− możliwość przeprowadzania ankiet internetowych i sondaży; 

− możliwość prowadzenia działalność handlowej on-line; 

− możliwość monitorowania odwiedzin oraz preferencji użytkowników16. 
Internet podlega dynamicznym i nieustannym przeobrażeniom. Punktem 

odniesienia dla projektantów komunikatu wizualnego, jak i dla jego odbiorców, 
musi być wyzwanie, którym jest dynamika i zmienność tego medium oraz kon-
frontacja z ciągle rozwijającym się sposobem odbierania komunikatu w wirtu-
alnej przestrzeni. By sprostać oczekiwaniom konsumentów, powstaje wiele firm 
zajmujących się tworzeniem systemów identyfikacji wizualnej.  

 

Przykłady wykorzystania identyfikacji wizualnej  

w kreowaniu wizerunku marki na rynku 

 

Starbucks 

Firma Starbucks została założona w 1971 r. w Seattle. W ciągu kilku lat dała 
się poznać na rynku jako czołowa marka zaspokajająca specyficzną potrzebę 
ludzi – odpoczynek w kawiarniach. Na początku swej działalności Starbucks 
sprzedawał kawę mieloną i ziarnistą, lecz nie napoje kawowe. Gdy w roku 1983 
prezes Howard Schultz odwiedził Mediolan, zakochał się w kawiarniach i panu-

jącej w nich atmosferze. Chciał przenieść tę włoską tradycję do USA… Stworzyć 

miejsce do rozmów i spotkań ludzi – trzecie miejsce między pracą a domem. Na 

krótko opuścił Starbucks i założył własną sieć kawiarni Il Giornale, by w sierpniu 

1987 r. wrócić i kupić Starbucks z pomocą lokalnych inwestorów17.  

                                                           
16 J. P. Szyfter, Public relations w Internecie, Gliwice 2005, s. 33. 
17 http://www.starbucks.pl/about-us/our-heritage (dostęp: 23.11.2017). 
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W 1987 r. firma ta otworzyła w Seattle sklepik z kawą, który w szybkim cza-
sie zyskał sławę miejsca sprzedaży kawy świeżo palonej – dla smakoszy. 
7.04.2009 r. powstał pierwszy lokal Starbucks w Polsce, na warszawskim No-
wym Świecie. 

Obecnie Starbucks jest jednym z największych sprzedawców i producentów 
kawy; posiada 27 984 kawiarni w 74 krajach i terytoriach zależnych, w tym 63 
w Polsce18. 

Specjaliści od marketingu, analizując zachowania klientów, moment po-
wstania firmy na rynku oraz strategie marketingowe, próbują wyjaśnić, w jaki 
sposób Starbucks zyskał tak wysoką pozycję wśród placówek zapewniającym 
klientom wypoczynek. Wnioski, do jakich doszli są następujące: Starbucks do-
skonale rozpoznał niezaspokojone dotąd potrzeby klientów i zyskał miano pio-
niera w ich realizacji – tym samym osiągnął ogromną przewagę. W sposób nie-
powtarzalny zdołał połączyć różne elementy marketingowe i wykorzystał mar-
kę do wykreowania unikatowych produktów, np. frappuccino (kawowy napój 
mrożony).  

Fakt, że punkty Starbucks stały się najczęściej wybieranymi miejscami przez 
kawiarzy na całym świecie, w dużej mierze zależał od prawidłowo dobranej 
identyfikacji wizualnej i wykreowania niepowtarzalnego spójnego stylu, który 
zapewnił marce ogromny sukces na arenie międzynarodowej. Co prawda, pro-
jekty wszystkich sklepów różnią się od siebie w zależności od potrzeb i uwarun-
kowań miejscowego rynku, lecz w każdym z nich wykorzystano zestaw tych 
samych nieorganicznych i organicznych komponentów: jasne drewno pokry-
wające lady i stanowiące tło miejsc, w których znajdują się napisy; torby w brą-
zowawym odcieniu oraz zielona ikona kobiety z długimi, falującymi włosami 
budzą skojarzenia z naturą i prostotą. 

Elementy organiczne w wystroju wnętrz zmieszane są z motywami nowo-
czesnymi i eleganckimi, np. drewno ma gładką powierzchnię, przez co sprawia 
wrażenie, że jego „naturalny” odcień jest skończony i doskonały; wypolerowane 
lady wykonane z ciemnego marmuru są imponujące, przywodzą na myśl wy-
szukane techniki produkcyjne; nowoczesne oświetlenie, szklane półki i czyste 
białe filiżanki wzmacniają wrażenie nowoczesności. Kolorystyka lamp, ścian 
i stolików naśladuje odcienie kawy: od zielonego (surowe ziarna) po jasne 
i ciemne brązy.  

 

                                                           
18  https://www.starbucks.com/store-locator?map=39.635307,-101.337891,5z (dostęp: 23.11.2017). 
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Rysunek 8. Kawiarnia Starbucks na Dworcu Centralnym w Warszawie 

Źródło: http://www.kurierkolejowy.eu/aktualnosci/8173/Starbucks-na-dworcach-
w-stolicy-i-Poznaniu.html (dostęp: 23.11.2017). 

 
Specjaliści odpowiedzialni za identyfikację nie poprzestali jedynie na aspek-

tach wizualnych i do gry włączyli wrażenia dotykowe: opakowania na kawę są 
proste, gładkie i miękkie w dotyku, mimo że zostały wykonane z specjalnie 
utwardzonego materiału. Klient może poczuć zawartość przez delikatną i ak-
samitną „skórę”, co powoduje, że twarde ziarna odczuwać można jako tak 
miękkie, jakby formowały się pod palcami. Wszystkie opakowania mają odręb-
ne cechy przyporządkowane poszczególnym rodzajom kawy znajdującym się 
aktualnie w kolekcji. Różnią się one kolorowymi ikonami, znaczkami, napisami 
czy schematem kolorystycznym, dzięki czemu są łatwiej rozpoznawane przez 
odbiorców.  

Osoby kreujące wizerunek Starbucksa bezbłędnie poradziły sobie również 
przy tworzeniu tożsamości marki w Internecie. Na stronie internetowej firmy 
można poznać ciekawostki związane z jej działalnością, historią i dziedzictwem, 
np. o pochodzeniu nazwy koncernu (od nazwiska pierwszego oficera z powieści 
Hermana Melville’a Moby Dick) czy zasięgnąć informacji o misji firmy (inspi-

rować i wspierać ludzkiego ducha – jedna osoba, jeden kubek, jedna okolica19). 
Znajdują się tam również informacje na temat wszystkich dostępnych w loka-
lach Starbucksa gatunkach kawy, kompletne menu, oferty pracy w firmie, pre-
zentacja etyki koncernu i partnerów biznesowych oraz bardzo przydatny lokali-
zator najbliższej kawiarni tej sieci. 

Starbucks odniósł swoisty sukces również przy tworzeniu atrakcyjnego i sil-
nego logotypu. Jak wspomniano powyżej, dobrze zaprojektowane logo powin-
no być proste, oryginalne, uniwersalne, ekonomiczne oraz łatwe w transforma-
cji, by stworzyć możliwość odświeżania wizerunków wraz z aktualnie panującą 
modą. Graficznym symbolem Starbucksa jest syrena znana z greckiej mitologii. 

                                                           
19 http://www.starbucks.pl/about-us/company-information (dostęp: 23.11.2017). 
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Logo koncernu zmieniało się na przestrzeni lat. W pierwszej wersji utrzymywa-
no je w brązowych barwach, a syrena miała odkrytą klatkę piersiową. Dziś logo 
jest zielone, piersi syreny zostały zakryte jej włosami. Logotyp pozbawiono tak-
że charakterystycznego napisu „Starbucks Coffee”, w związku ze zmianami, 
jakie przygotowuje korporacja: Mimo że zawsze byliśmy i będziemy dystrybuto-

rem kawy, możliwe, że będziemy sprzedawać również produkty, które będą sy-

gnowane marką Starbucks, a nie będą zawierały kawy – wyjaśnia Howard 

Schultz, prezes firmy20. 
 

 
 

Rysunek 9. Logo Starbucksa na przestrzeni lat 
Źródło: http://www.gizmodiva.com/other_stuff/starbucks_gets_a_new_logo.php 

 (dostęp: 23.11.2017). 

 
Styl Starbucksa przyciąga konsumentów, ponieważ oferuje konsekwentnie 

zaplanowaną wizję, która nosi znamiona dobrej organizacji, systematyczności 
i elegancji, nawet gdy wykorzystuje czasem zmieniające się wariacje elementów. 
Wizerunek Starbucksa stworzony jest tak, aby był abstrakcyjny i czasem „pod-
stylizowany”, lecz z drugiej strony czytelny i rozpoznawalny. Efekty końcowe 
przygotowanej przez firmę identyfikacji wizualnej robią duże wrażenie na kon-
sumentach i zostają utrwalone dzięki spójnej wizji, która nabiera ostrości 
w procesie jej interpretacji. 

 

Absolut Vodka 

Historia powstania marki Absolut sięga 1879 r., kiedy Lars Olsson Smith 
wprowadził na rynek nowy typ wódki, który nazwał Absolut Rent Brännvin 
(Absolutnie Czysta Wódka). Nie spodziewał się wówczas, że równo sto lat póź-

niej, w 1979 roku, wódka pod nazwą ABSOLUT podbije światowe rynki i stanie 

                                                           
20 http://na-czasie.pl/n390,Nowe-logo-Starbucks (dostęp: 23.11.2017). 
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się jednym z największych szwedzkich sukcesów eksportowych, który szczególnie 

dobrze przyjmie się w USA21. 
Na początku 1978 r. ze Szwecji wyruszyła na podbój Ameryki delegacja, któ-

rej członkiem był guru reklamy Gunnar Broman. Pierwszy jej cel stanowił Ayer 
(amerykańska agencja reklamowa). Droga do sławy okazała się nie być taka 
prosta. W świecie rosnącej konkurencji, w którym różnice jakości produktów są 
coraz mniejsze, liczą się zupełnie inne czynniki determinujące sukces i powo-
dzenie kampanii. Marketingowa strategia musiała to uwzględnić – PR kroczy 

przed jakością22. Broman przedstawił Amerykanom różne pomysły na temat 
nazwy i wyglądu wódki. Oryginalną nazwę Absolut Rent Brännvin skrócono do 
Absolut. Koncepcję projektu pojemnika Broman stworzył, oglądając wystawę 
antykwariatu w Sztokholmie, na której dostrzegł piękną, starą apteczną butelkę, 
będącą jedną z tych, w jakich w XVI i XVII w. sprzedawano wódkę w aptekach 
jako lekarstwo. Pomimo upływu ponad stu lat wciąż była elegancka, skromna, 
niecodzienna i zarazem bardzo szwedzka – idealna. Współczesną wersję starej 
butelki aptecznej błyskawicznie ogłoszono arcydziełem nowoczesnej sztuki 
wzorniczej. Jej ponadczasowy kształt, czysta linia oraz wyjątkowo przezroczyste 
szkło zachwycają przejrzystością i prostotą. Butelka nie posiada żadnej etykietki 
zasłaniającej jej kryształową zawartość, jedynie wydrukowany bezpośrednio na 
szkle napis i medalion z podobizną twórcy wódki – Larsa Olssona Smitha.  
W centrum zainteresowania konsumentów znalazła się nie sama wódka, lecz 
właśnie butelka. To ona wzbudza emocje, zachwyt i pożądanie. Tym tropem 
podążyły zaskakujące i niecodzienne kampanie reklamowe kształtujące wizeru-
nek marki. 

Konsekwentne zacieranie granic pomiędzy reklamą a sztuką doprowadziło  
do tego, że w 1985 r. tę butelkę postanowił namalować Andy Warhol.  
Kiedy jako reklama ukazał się jego obraz, natychmiast wzbudził wielkie zainte-
resowanie. Dzięki temu Absolut stał się symbolem i wszedł do świata pop-artu.  

Firma Absolut przez wiele lat składała zamówienia nie tylko u malarzy,  
ale także artystów z innych dziedzin sztuki – u projektantów szkła (np. Bertil 
Vallien), u rzeźbiarzy (np. Arman) oraz u twórców mody. Ubrania i akcesoria 
inspirowane formą butelki stworzyli znani kreatorzy: David Cameron, John 
Galliano, Jean Paul Gaultier, Tom Ford czy Gianni Versace, a także Polka – 
Joanna Klimas23.  

 

                                                           
21 http://szwecja.net/NOW/fs-now/2011/absolut.html (dostęp: 23.11.2017). 
22 Ibidem. 
23 Ibidem. 
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Rysunek 10. Obraz Andy’ego Warchola (1985) stanowiący reklamę trunku  

Źródło: http://www.artbiznes.pl/index.php/absolut/ (dostęp: 23.11.2017). 

 
Wielkim zainteresowaniem wśród odbiorców cieszyła się kampania Absolut 

Cities. Reklamy przedstawiały cykl zdjęć charakterystycznych elementów zna-
nych miast i zawierających je kolaży; do tych kompozycji wykorzystywano wi-
zerunek charakterystycznej butelki. Ten cykl reklam jest świetnym przykładem 
użycia kodów wizualnych zamiast języka traktowanego jako zapis mowy. 

 

 
 

 
 

Rysunek 11. Fotografie stanowiące część kampanii reklamowej Absolut Cities 

Źródło: http://sygil.pl/2011/10/31/fotografia-jako-narzedzie-w-komunikacji-wizualnej/ 
(dostęp: 23.11.2017). 
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W reklamowej kolekcji znalazły się również polskie miasta – Gdańsk, Kra-
ków i Warszawa.  

 
 

Rysunek 12. Fotografie polskich miast w kampanii promocyjnej Absolut Cities  

Źródło: http://www.absolutad.com/absolut_gallery/cities/ (dostęp: 23.11.2017). 

 
Powyższy cykl reklam kieruje do odbiorcy przesłanie, że logo Absolut jest 

obecne w lokalnych kulturach prezentowanych przez wizualne wizytówki 
miast, które stereotypowo obrazują dany kraj. Ponadto, odniesienie do grupy 
lokalnych kultur ukazuje, że twórca przekazu wizualnego działa globalnie. 
W rezultacie reklamowany produkt przeznaczony jest dla konsumenta, który 
utożsamia się z określoną kulturą. Reklamy prowokują odbiorców do tego, by 

spojrzeli na „absolut” jako walutę kulturową, a także jako sposób dokonywania 

społecznej wymiany znaczeniowej – powiedział Rob Smiley, Dyrektor Kreatywny 

agencji TBWA/Chiat Day24. 
Wizerunek wzmacniany jest poprzez współorganizowanie imprez kultural-

nych. Firma stosuje wzmacniające tożsamość strategie, które potrafią przenieść 
jej estetyczny image ze sfery drukowanych materiałów do sfery wydarzeń życia 
codziennego.  

Niepospolity wizerunek marki Absolut bazuje na strategii, która łączy pro-
stotę, wytworność z perfekcyjnie zaplanowanym, kontrolowanym i niekonwen-
cjonalnym wykonaniem. Na odwzorowanie tożsamości marki wpływa nie tylko 
wygląd materiału reklamowego, lecz również sposób jego medialnego przed-
stawiania. Kampanie reklamowe oferują coś specjalnego i nieprzewidywalnego. 
Reklama Absolut Wonderland znajdowała się w zamkniętym plastikowym opa-

kowaniu, w którym było pełno również plastikowych, maleńkich śnieżynek 

                                                           
24 http://www.marketing-news.pl/message.php?art=4014 (dostęp: 23.11.2017). 
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w zawiesinie z oliwy i wody25. Czasem realizowane były również pomysły eks-
tremalne, np. wyrzeźbienie jedenastometrowej lodowej butelki w Alpach szwaj-
carskich czy obsianie w kształcie charakterystycznej butelki pola uprawnego we 
wschodnim Kansas.  

Twórcy odpowiedzialni za medialny wizerunek i tożsamość wizualną marki 
Absolut jasno formułują swoją wizję. W naszym rozumieniu zmiana strategii 

reklamowej jest wynikiem rozwoju. Odwaga w ciągłym dążeniu do tego, by iść do 

przodu i nie ulegać stagnacji, jest czymś bardzo ważnym dla marki ABSOLUT. 

Istota marki oparta jest między innymi właśnie na kreatywności. To niesłychanie 

ważny element tego, co reprezentuje sobą marka ABSOLUT – wyjaśnia Michael 

Person, Dyrektor Marketingu, ABSOLUT VODKA26. 
Dzięki zastosowaniu perfekcyjnej identyfikacji wizualnej kampanie rekla-

mowe marki Absolut zrewolucjonizowały działania marketingowe na rynku 
alkoholi. Potwierdzeniem sukcesu, jaki odniosła firma w kreowaniu wizualnego 
komunikatu i pożądanego wizerunku są m.in. jego powiązania ze sztuką.  

Strategie użyte przy tworzeniu identyfikacji wizualnej marki Absolut były 
w późniejszych czasach nie tylko naśladowane przez konkurencję, lecz towarzy-
szyły również reklamowaniu produktów spoza branży alkoholowej.  

 

Zakończenie 

  
Artykuł przedstawia twierdzącą odpowiedź na określony we wstępie pro-

blem badawczy: czy graficzna tożsamość zapewnia rozpoznawalność u konsu-
mentów i odróżnienie od konkurencji rynkowej, a tym samym daje to korzyści, 
które są zazwyczaj celami strategii marketingowych o wysokim stopniu za-
awansowania. 

Identyfikacja wizualna powinna być szczególnie ważna dla tych marek, które 
stawiają na sukces rynkowy. Określony wygląd firmy potrafi zagwarantować 
klientów i partnerów biznesowych oraz pomaga stworzyć wyjątkowy obraz 
marki, która jest konkurencyjna, dba o swoich klientów i partnerów oraz stawia 
na wysoką jakość, co potwierdza hipotezę. Wykreowanie i utrzymanie pozy-
tywnego, a także pożądanego wizerunku wymaga ciągłych zabiegów i nakładów 
finansowych, jednak osiągnięte dzięki temu rezultaty mają znacznie większą 
wartość. Wskutek docenienia potęgi wizerunku, marki zyskują silną pozycję.  

 

                                                           
25 B. Schmidt, A. Simonson, Estetyka w marketingu, Kraków 1999, s. 27. 
26 http://www.marketing-news.pl/message.php?art=4014 (dostęp: 23.11.2017). 
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Marketing marki odbywa się wyobraźni klienta. To jego reakcja na dźwięki, 
kolory, stylizacje, słowa, kształty i inne symbole napędza mechanizm sprzedaży.  
Siła marki jest bezpośrednio związana z siłą, jasnością i spójnością tego przeka-
zu, który w efekcie przekłada się na obraz marki. Dlatego kreatywne opracowa-
nie spójnego systemu identyfikacji wizualnej jest kluczem do stworzenia cha-
rakterystycznego i pożądanego wizerunku oraz stanowi składnik sukcesu. 
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Summary 

 

The elements of the company's visual identity  

and their role in creating the identity 

 
In image-creating techniques that increasingly and increasingly use modern techno-

logical advances, the importance of image and images increases dramatically. The spe-
cialists responsible for creating the image of the company are building a message, which 
is often the logo placed on the company car, graphic footer in the mail, the color and 
material used in the interior design or the interestingly designed website, which in 
addition to the news contains information. About the history and heritage of the com-
pany, and its future plans. 

 

key words: image, brand image creation, marketing 

słowa kluczowe: wizerunek, marka, kreowanie wizerunku, marketing 
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Kształtowanie  

poczucia własnej wartości dzieci – 

 prezentacja wybranych  

narzędzi terapeutycznych 
  
 

Wstęp 

 
W wychowaniu dziecka bardzo ważną rolę odgrywa kształtowanie jego oso-

bowości, wspieranie rozwoju psychicznego oraz budowanie poczucia własnej 
wartości. Wiara w swoje możliwości, pozytywna samoocena, optymistyczne 
podejście do życia pozwala na osiąganie sukcesów edukacyjnych, a także dobro-
stanu psychicznego. 

 Rolą dorosłych (zarówno rodziców, jak i nauczycieli, wychowawców) jest 
wspieranie rozwoju dzieci, a tym samym pomaganie im w osiągnięciu pozy-
tywnej samooceny i poczucia własnej wartości. Działania, które mogą podjąć 
wychowawcy, obejmują między innymi: stosowanie adekwatnych i popartych 
dowodami pochwał, obiektywne ocenianie umiejętności i zdolności dziecka, 
okazywanie mu wsparcia psychicznego oraz identyfikowanie jego zasobów.  

Celem artykułu jest przedstawienie wyselekcjonowanych narzędzi terapeu-
tycznych służących do kształtowania poczucia własnej wartości. Wykorzystaną 
metodą badawczą jest przegląd literatury. Szukając odpowiedzi na postawiony 
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problem badawczy – czy istnieją narzędzia terapeutyczne, dzięki którym można 
ukształtować poczucie własnej wartości u dzieci, sformułowana została hipote-
za, która zakłada, że dzięki odpowiednio dobranym i zaplanowanym działa-
niom terapeutycznym można ukształtować poczucie własnej wartości. 

Niniejszy artykuł składa się z dwóch części – teoretycznego przedstawienia 
fundamentalnych dla omawianego tematu zagadnień oraz przeglądu i selekcji 
dostępnych narzędzi terapeutycznych służących do wspierania i budowania 
pozytywnej samooceny u dzieci poprzez identyfikację ich zasobów. Stanowi 
cenne źródło narzędzi, które z powodzeniem stosować mogą terapeuci, rodzice, 
a także nauczyciele w ramach zajęć indywidualnych i grupowych. 

 

Znaczenie samooceny, poczucia własnej wartości 

i identyfikacji zasobów 

 

Dokładne poznanie zagadnienia, w tym przegląd definicji, jest pierwszym 
krokiem do podjęcia działań profilaktycznych i terapeutycznych. W literaturze 
pedagogicznej i psychologicznej pojęcia samooceny i poczucia własnej wartości 
oraz wiary w siebie i swoje możliwości często używane są zamiennie, jako że ich 
znaczenie jest zbliżone. 

Definicja samooceny podawana w Encyklopedii pedagogiki XXI wieku 
uwzględnia w jej ramach: zespół różnorodnych sądów i opinii, które odnoszą się 

do osoby, a w szczególności do jej wyglądu, uzdolnień, osiągnięć i możliwości1. 
Podstawą kształtowania sądów o sobie są zarówno przekonania dotyczące wła-
snych możliwości, jak i wyniki porównań własnych działań z działaniami in-
nych osób.  

W ujęciu psychologicznym samoocena dotyczy wartości, jakie dziecko przy-
pisuje swoim osobistym cechom i stanowi odpowiedź na pytanie: Jak dobry 
jestem?. Jej zakres rozciąga się od wysoce pozytywnej do wysoce negatywnej. 
Samoocena odnosi się tym samym do poczucia własnej wartości i poczucia 
kompetencji, jakich jednostka doświadcza w stosunku do siebie samej2. Samo-
ocena stanowi ewaluację dokonywaną przez jednostkę, a wyraża się przez po-
stawę aprobaty lub dezaprobaty oraz wskazuje na zakres przekonania jednostki 
o swojej wartości, zdolnościach i szansach powodzenia3. 

                                                           
1 Z. Janiszewska-Nieścioruk, Samoocena dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektual-

ną, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. V, red. T. Pilch, Żak, Warszawa 2006, s. 609. 
2 H. R. Schaffer, Psychologia dziecka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 336. 
3 Ibidem, s. 339. 
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Dziecko ocenia siebie i własne możliwości, porównując się z innymi, a także  
ze swoim indywidualnym wzorem osobowym. Wartościowanie siebie może się 
opierać na wewnętrznym bądź zewnętrznym kryterium. Ocena oparta na we-
wnętrznym kryterium dokonuje się na podstawie własnego systemu wartości, 
własnego ideału, w przeciwieństwie do zewnętrznego kryterium, kiedy to ukła-
dem odniesienia są osiągnięcia innych, opinie i oceny innych o danej osobie4. 

Autorka narzędzia pomiarowego do szacowania samooceny dzieci – Susan 
Harter dokonała podziału opisywanego konstruktu na pięć odrębnych obsza-
rów oceniania przekonań dzieci o sobie samych: 

− kompetencje szkolne: za jak zdolne uważa się dziecko w pracy szkolnej; 

− kompetencje sportowe: odczucia dziecka względem swojej kondycji 
i sprawności fizycznej; 

− akceptacja społeczna: odczucie popularności wśród rówieśników; 

− wygląd zewnętrzny: za jak atrakcyjne z wyglądu uważa się dziecko; 

− postępowanie: jak dziecko ocenia akceptowanie swego postępowania 
przez innych5. 

Samoocena jest ściśle związana ze zdrowiem psychicznym w ciągu całego 
życia. Wśród psychologów panuje przekonanie, że jej poziom średni i wysoki 
stanowi źródło poczucia szczęścia i satysfakcji, natomiast niska samoocena 
kojarzona jest z depresją, lękiem i nieprzystosowaniem6. 

Prawidłowo ukształtowane poczucie własnej wartości jest niezmiernie waż-
ne dla całościowego rozwoju dziecka – zarówno w sferze emocjonalnej, po-
znawczej, społecznej, jak i fizycznej. Dzięki odpowiedniemu poziomowi wiary 
w siebie dziecko ma możliwość przeżywania przyjemnych emocji, a jednocze-
śnie unikania stanów zwątpienia, smutku i przygnębienia. W kwestii rozwoju 
poznawczego adekwatne poczucie własnej wartości pozwala budować przeko-
nania zachęcające do podjęcia konstruktywnych działań oraz pozytywnego 
myślenia o sobie i swojej przyszłości, a tym samym blokuje myśli autodestruk-
tywne. Ponadto pozytywna samoocena sprzyja łatwiejszemu podejmowaniu 
edukacyjnych wyzwań oraz ustalaniu ambitniejszych celów, a zarazem podnie-
sieniu poziomu motywacji i wytrwałości w nauce, by je osiągnąć. Dzieci pewne 
siebie częściej zgłaszają się do odpowiedzi i udziału w konkursach przedmioto-
wych niż dzieci nieśmiałe i pozbawione wiary w siebie. Dzięki pozytywnemu 
światopoglądowi i dominującemu dobremu nastrojowi dzieciom łatwiej jest 

                                                           
4 M. Kielańska, Poczucie własnej wartości u dzieci, „Edukacja i Dialog” 2000, nr 123. 
5 H. R. Schaffer, op. cit., s. 339. 
6 S. Harter, The construction of Self: a development al perspective, Guilford Press, New York 

1999. 
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nawiązywać nowe kontakty i zawierać przyjaźnie, są bowiem odważniejsze, 
bardziej śmiałe. Potrafią też zachować większy dystans do konfliktów interper-
sonalnych oraz wykazać się asertywnym podejściem. W kontekście rozwoju 
fizycznego można uwzględnić większe zaangażowanie w systematyczne upra-
wianie sportów i częstszy udział w różnego rodzaju zawodach. 

Jedną z ważnych korzyści, jaką przynosi wysoka ocena własnej wartości, jest 
poczucie bezpieczeństwa w relacjach społecznych, ponieważ jest ono tworzone 
na odczuciu bycia akceptowanym przez innych oraz redukuje obawę przed 
odrzuceniem i wykluczeniem7.  

W kontekście edukacji szkolnej znaczenie poczucia własnej wartości jest 
szczególnie istotne, bowiem wpływa na stosunek dziecka do nauki. Dla ucznia 
z adekwatną samooceną nawet trudne szkolne zadania nie stanowią zagrożenia, 
a wręcz przeciwnie – wyzwanie. Dają mu okazję do sprawdzenia się w działa-
niu, rozwiązywaniu problemów. Efektywne wykonanie zadania wzbudza 
w dziecku poczucie zadowolenia i satysfakcję z podejmowanej aktywności. 
Dziecko ma poczucie sensu własnych działań i swojego istnienia8. 

W terminologii psychologicznej zdolności rozumiane są jako hipotetyczne 
wyznaczniki dyspozycyjne efektywności uczenia się wykonywania różnych 
działań. O ich istnieniu wnioskuje się na podstawie występowania różnic indy-
widualnych: ludzie, którzy robią coś lub czegoś się uczą w takich samych wa-
runkach, przy jednakowym poziomie motywacji i posiadając podobne przygo-
towanie, osiągają niejednakowe rezultaty uwarunkowane wewnętrznymi pre-
dyspozycjami. Tak rozumiane zdolności wyznaczają możliwości człowieka9. 

Zdolności jednostki kształtują się w toku rozwoju, pod wpływem czynników 
genetycznych i środowiskowych. Od nich zależy to, na jakim maksymalnym 
poziomie może przebiegać funkcjonowanie człowieka. Tym samym zdolności 
są czynnikiem dalszego rozwoju warunkującym tempo jego przebiegu10.  

Nie mając wpływu na czynniki genetyczne, zadaniem dorosłych jest odpo-
wiednie kierowanie działaniem czynników środowiskowych. Od postępowania 
rodziców i nauczycieli w dużej mierze zależy sposób realizacji wrodzonych 
zdolności, gotowość dziecka do treningu i udoskonalania swoich talentów, 

                                                           
7 E. Trzebińska, Psychologia pozytywna, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, War-

szawa 2008, s. 100–101. 
8 M. Kielańska, op. cit. 
9 A. Matczak, Różnice indywidualne w rozwoju psychicznym, [w:] Psychologia rozwoju czło-

wieka, t. 3, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2002, s. 184. 

10 Ibidem, s. 192. 
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a tym samym do podejmowania wyzwań, które mogą doprowadzić do osiąga-
nia sukcesów. 

Ważnym etapem identyfikacji zasobów i zdolności dziecka jest dokładnie je-
go poznanie. Indywidualne podejście do każdego z uczniów jest niezbędnym 
elementem skutecznego szukania wyjątkowych i niepowtarzalnych umiejętno-
ści. Realizacja szkolnego programu jest obowiązkiem każdego ucznia, jednakże 
doświadczony nauczyciel jest w stanie zauważyć różne metody osiągania takich 
samych efektów przez uczniów. Podkreślając, że każde dziecko jest inne, uczy 
się w innym tempie i rozwija w różnych kierunkach, łatwiej jest zauważyć in-
dywidualne, mocne strony każdego dziecka. Celowość takiego działania jest 
tym bardziej znacząca, iż dzięki identyfikacji zasobów dorosły zyskuje możli-
wość sterowania rozwojem dziecka i wpływaniem na pozytywne kształtowanie 
jego poczucia własnej wartości oraz kompetencji. 

 

 Przegląd narzędzi kształtujących poczucie własnej wartości  

 
Kształtowanie poczucia własnej wartości to zadanie długoterminowe. Nie 

jest ono bowiem cechą wrodzoną, lecz ukształtowaną na podstawie wczesnych 
doświadczeń w życiu dziecka. Samoocena wynika w dużej mierze z informacji 
zwrotnej, jaką dziecko otrzymuje od najbliższych, ważnych osób – rodziców, 
a także od tych, które są dla niego autorytetem – nauczycieli i rówieśników. 
Akceptacja i szacunek dla dziecięcych działań stanowią przekaz, że dorośli do-
ceniają, to co robi dziecko, a więc jest to dobre, ważne i potrzebne. Z kolei brak 
zainteresowania lub jawna dezaprobata i krytyka powodują u dziecka negatyw-
ną ocenę własnych działań, a w konsekwencji negatywną ocenę samego siebie. 

Poczucie własnej wartości zależy od spostrzeganych przez osobę sukcesów 
i porażek w ważnych dziedzinach życia. Ocena wyników osiągniętych w tych 
zakresach jest generalizowana jako ogólna wartość osoby11. W przypadku dzieci 
ocena efektu własnych działań w dużej mierze oparta jest na opinii zewnętrznej 
– ważnych osób dorosłych. 

Osoby będące autorytetami, a za takie we wczesnym etapie edukacji uważa 
się rodziców i nauczycieli, mają szczególnie ważną i odpowiedzialną rolę. Od 
ich postępowania, komunikatów werbalnych oraz okazywanego przez gesty 
i zachowanie szacunku, a także od akceptacji dziecka takiego jakim jest, w dużej 
mierze zależy przebieg procesu kształtowania się jego pozytywnej samooceny.  

                                                           
11 J. Crocker, L. E. Park, The costly pursuit of self-esteem, „Psychological Bulletin” 2004, No. 3, 

s. 392–414. 
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Specyfika zawodu nauczyciela obejmuje ocenianie prac uczniów, ich zdol-
ności edukacyjnych, zaangażowania, systematyczności oraz zachowania. Pod-
czas rutynowego oceniania zgodnego z systemem szkolnym, nauczyciel może 
również przyczynić się do kształtowania pozytywnego autowizerunku ucznia, 
a tym samym zadbać o jego rozwój psychiczny. 

Istotne jest więc takie komunikowanie dziecku efektów jego pracy, by sty-
mulowało to je do dalszej aktywności i rodziło chęć do nauki, a zarazem wiarę 
we własne możliwości i poczucie skuteczności podejmowanych działań. Infor-
macja zwrotna dotycząca pracy ucznia, która oprócz zwrócenia uwagi na ewen-
tualne braki pokazuje również mocne strony i osiągnięcia, akcentuje ważność 
osoby i jej działań, daje szansę na kształtowanie się wiary w siebie i poczucie 
sprawstwa, efektywności oraz skuteczności własnych działań12. 

Pochwały kierowane do dziecka powinny być przede wszystkim szczere 
i obiektywne. Poparcie wypowiedzi niezbitym dowodem jest najlepszą strategią, 
bowiem wzbudza w dziecku przekonanie o jej prawdziwości i niepodważalno-
ści. Przekazywane mu oceny powinny obejmować konkretne wskazania odno-
śnie do tego, co zostało docenione, a także co warto jeszcze udoskonalić. 

W literaturze można odnaleźć wskazówki dotyczące skutecznego stosowania 
pochwał oraz komentarzy oceniających, które obejmują: 

− udzielanie pochwał konkretnych, szczerych i umiarkowanych13; 

− stosowanie trójstopniowej pochwały: dokładny opis sytuacji i osiągnięć 
dziecka, opis uczuć, jakie wywołało działanie dziecka oraz podsumowa-
nie zawierające nazwę chwalonej umiejętności; 

− unikanie pochwały odwołującej się do wcześniejszych porażek lub braku 
umiejętności w innych dziedzinach; 

− dostosowanie poziomu okazywanego entuzjazmu do poziomu zadowo-
lenia dziecka, a także adekwatnie do włożonej przez nie pracy w wyko-
nanie zadania14. 

Ponadto szczególną wagę należy przyłożyć do tego, by dawane dzieciom in-
strukcje oraz wypowiadane oceny ich pracy zgodne były z następującymi zasa-
dami: 

− dbałość o precyzyjność i zrozumienie komunikatu; 

− ocenianie w atmosferze szacunku;  

− zachęcanie i podkreślanie małych zwycięstw, drobnych sukcesów15. 

                                                           
12 M. Kielańska, op. cit. 
13 S. Rimm, Mądre wychowanie, Wydawnictwo Moderski i S-ka, Poznań 1999, s. 24–34. 
14 E. Faber, A. Mazlish, Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas 

mówiły, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań 2013, s. 240–277. 
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Pozytywnie na kształtowanie poczucia własnej wartości w procesie edukacji 
wpływa również przestrzeganie poniższych zaleceń: 

− przedstawianie negatywnych uwag oraz krytyki w formie rad i wskazó-
wek na przyszłość; 

− dokładne wyjaśnienie kryteriów oceny pracy; 

− stawianie przed uczniami możliwych do osiągnięcia celów (np. poprzez 
podzielenie zadania na mniejsze części, wydłużenie czasu potrzebnego na 
jego rozwiązanie); 

− chwalenie również za pracę, włożony w nią wysiłek i poziom motywacji 
do działania, a nie tylko za uzyskany rezultat; 

− okazywanie szacunku, wsparcia i aprobaty przez komunikaty werbalne, 
a także niewerbalne (np. uśmiech, gesty)16. 

W praktyce psychologiczno-pedagogicznej bardzo często występuje ko-
nieczność pracy nad wzmocnieniem samooceny i poczucia własnej wartości 
u dzieci. Oprócz metod wymagających długoterminowej terapii indywidualnej 
lub grupowej, warto włączyć w proces budowania pozytywnego mniemania na 
swój temat również narzędzia, które z powodzeniem mogą być stosowane przez 
rodziców, nauczycieli i wychowawców w ramach zajęć szkolnych. 

Należy zaznaczyć, iż jednokrotne zastosowanie wybranej metody nie gwa-
rantuje sukcesu, gdyż kształtowanie pozytywnej samooceny jest złożonym 
i długoterminowym procesem. Jednakże częste wykorzystywanie zapropono-
wanych działań oraz wykorzystanie różnorodności oddziaływań i zaangażowa-
nie kilku osób pozwoli z powodzeniem przyczynić się do budowania pożądane-
go efektu.  

Zaprezentowane poniżej narzędzia zostały zmodyfikowane lub zaadaptowa-
ne przez autorów artykułu na podstawie wieloletniego doświadczenia terapeu-
tycznego zdobytego podczas pracy z dzieci w gabinecie psychologiczno-
pedagogicznym. Podstawę merytoryczną stanowiły między innymi publikacje 
następujących autorów: Linda i Richard Eyre17, Heidi Kaduson i Charles Schae-
fer18, James L. Paul i Betty Cooper Epanchin19, Judith Milner i Patric OByrne20 

                                                                                                                                             
15 R. M. Kanter, Wiara w siebie, Wydawnictw MT Biznes, Łódź 2006, s. 372–379. 
16 G. Petty, Nowoczesne nauczanie – praktyczne wskazówki dla nauczycieli, wychowawców 

i szkoleniowców, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2013, s. 69–79. 
17 L. R. Eyre, Teaching your children values, Fireside, New York 1993. 
18 H. Kaduson, Ch. Schaefer, Zabawa w psychoterapii, Gdańskie Wydawnictwo Psychologicz-

ne, Gdańsk 2004. 
19 J. Paul, B. Cooper Epanchin, Emotional disturbance in children, Ch. E. Merrill Publishing 

Company, Ohio 1982. 



 
Magdalena Giers, Marcin Giers 

 226

oraz metody poznane na licznych szkoleniach pracy terapeutycznej z dziećmi 
i młodzieżą.  

Tablica rekordów – metoda polega na podkreślaniu osiągnięć dziecka przez 
ich publiczne ogłoszenie lub zaznaczenie w widocznym miejscu, np. na specjal-
nie przygotowanej tablicy. Rekordy mogą dotyczyć małych, cząstkowych osią-
gnięć, np. tempa wykonania zadania. Celem metody jest podkreślenie, że każde 
dziecko ma możliwość osiągnięcia sukcesu w różnych dziedzinach, ponadto 
motywuje ona do systematycznej pracy nad udoskonaleniem swojego potencja-
łu. Ważne jest, by podczas jej stosowania unikać porównywania dzieci, a skupić 
się na poprawie wyników konkretnego ucznia. 

Książka „Jestem wyjątkowy” – zadaniem dzieci jest własnoręczne przygo-
towanie i ozdobienie książki (zeszytu), w której będą zapisywać najważniejsze 
informacje sugerujące, że są osobami wyjątkowymi, niepowtarzalnymi. Wśród 
notatek w niej zawartych mogą się znaleźć między innymi odpowiedzi na pyta-
nia o szczegóły wyglądu (wzrost, kolor oczu, kolor włosów), ulubione czynności 
i zainteresowania, ulubione potrawy, najlepszych przyjaciół, a co najważniejsze 
– rzeczy i umiejętności, które dziecko potrafi wykonać samodzielnie i na bardzo 
dobrym poziomie. Strony pt. „Jestem mistrzem w..” oraz „Dobrze sobie radzę 
z…” pomagają uświadomić dziecku jego mocne strony, a zarazem dają mu silne 
poczucie własnej wartości i pozwalają kompensować żal wynikający z porażki 
lub braku umiejętności w innych dziedzinach. 

Lista zasobów – zadaniem dziecka jest stworzenie listy swoich mocnych 
stron; przydatne jest pytanie: W czym jesteś dobra/dobry? W zależności od 
wieku dziecka lista może przybierać różne formy – tradycyjną lub obrazkową 
dla dzieci młodszych. Ważne jest, by dziecko, wymieniając swoje mocne strony, 
nie koncentrowało się na maksymalnym poziomie umiejętności, ale też 
uwzględniało drobne sukcesy czy też umiejętności, które początkowo nie wyda-
ją się godne podziwu, np. granie na komputerze. Kolejnym etapem ćwiczenia 
jest szukanie pojedynczych składników, które są niezbędne do tego, by być 
dobrym w wymienionej czynności. Dziecko (czasami przy pomocy dorosłego) 
odpowiada na pytanie: Co trzeba umieć, co trzeba w sobie mieć, jakie cechy 
osobowości i umiejętności trzeba mieć, żeby być w tym dobrym? Uzyskane 
w ten sposób odpowiedzi należy zapisać obok listy bądź też na karteczkach 
samoprzylepnych. Istotą zadania jest zwrócenie uwagi na wewnętrzne zasoby 
dziecka, które przekładają się na jego dotychczasowe osiągnięcia, ale jednocze-

                                                                                                                                             
20 J. Milner, P. O’Byrne, Poradnictwo krótkoterminowe: narracje i rozwiązania, Zysk i S-ka, 

Poznań 2007. 
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śnie stanowią trwały obraz jest osoby, budują jego kompetencje i stanowią moż-
liwość wykorzystania posiadanych cech również w innych dziedzinach życia.  

Lista problemów i trudności – metoda dedykowana starszym dzieciom, 
które mają już za sobą pewien etap pracy nad wzmacnianiem poczucia własnej 
wartości. Stosowanie tej techniki wymaga dużej ostrożności, czujności i rozwagi 
ze strony prowadzącego ćwiczenie. Zadaniem dziecka jest stworzenie listy swo-
ich problemów i dziedzin życia, w których odczuwa pewne trudności lub do-
świadcza niepowodzeń. Podobnie jak w liście zasobów, także i tym razem nale-
ży wypisane przez dziecko trudności przeanalizować bardzo dokładnie poprzez 
wyznaczenie części składowych – drobnych elementów tworzących całokształt. 
Przykładowo, jeśli dziecko uskarża się, że jest słabe w grze w piłkę nożną, moż-
na wyróżnić mniejsze trudności obejmujące wolne tempo biegania, rozkojarze-
nie i brak umiejętności skupienia uwagi na przebiegu gry, słabe umiejętności 
współpracy z zespołem. Kolejnym etapem metody jest próba znalezienia hipo-
tetycznych sposobów rozwiązania poszczególnych trudności. Ważne jest, by 
proponowane rozwiązania pochodziły zarówno od dziecka, jak i wynikały 
z mądrej podpowiedzi dorosłego. W miarę możliwości podstawą sugerowanych 
rozwiązań trudności powinny być wcześniej wyznaczone zasoby i mocne strony 
dziecka.  

Skale pomiaru – narzędzie, które pozwala zobrazować subiektywną ocenę 
poczucia własnej wartości lub znaczenie osiągniętego sukcesu czy też wagi kon-
kretnych umiejętności i zasobów dziecka. U starszych dzieci można zastosować 
prostą skalę od 1 do 10, a u młodszych skalę można zastąpić metaforą schodów, 
drabiny lub termometru. Zadaniem dziecka jest zaznaczyć na skali odpowiedni 
punkt, który odpowiada jego samoocenie lub ocenie kompetencji. Dorosły nad-
zorujący pracę dziecka powinien upewnić się, co oznacza zaznaczony punkt. 
Kolejnym etapem jest zadanie dziecku pytania: Dlaczego nie zaznaczyłeś niż-
szego poziomu? Odpowiedź na tak postawione pytanie wymaga koncentracji  
na dotychczasowych osiągnięciach i podkreśla mocne strony dziecka, których 
może być ono nieświadome, zwłaszcza jeśli różnica między zaznaczonym po-
ziomem a pożądanym przez nie poziomem idealnym jest znaczna. Uzyskaną 
w ten sposób skalę pomiaru można wykorzystać jeszcze jako narzędzie progno-
styczne, wyznaczające kierunek dalszych działań profilaktycznych bądź tera-
peutycznych. Następnym zadaniem dziecka jest próba określenia różnicy mię-
dzy zachowaniem, które oceniłoby jako odrobinę lepsze a tym, które obecnie 
zaznaczyło. Zabieg ten pozwala na wyznaczenie krótkoterminowego celu i daje 
dziecku konkretne wskazówki do pracy nad samorozwojem. 

Skrzynki na listy – metoda idealnie nadająca się do pracy grupowej z całą 
klasą.  
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Na etapie przygotowania należy wykonać skrzynki na listy lub duże koperty dla 
każdego dziecka. Dzieci mogą ozdobić je według własnego uznania. Wszystkie 
skrzynki umieszczone są w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. Zadaniem 
całej grupy jest uważna obserwacja wszystkich członków ze szczególnym na-
stawieniem na wyszukiwanie każdej, nawet drobnej, zdolności, umiejętności 
i dobrych działań pozostałych uczniów. Każde dziecko dostaje plik karteczek, 
na których zapisuje krótką, pozytywną informację zwrotną dla kolegów i kole-
żanek. Pod koniec tygodnia dzieci mogą otworzyć swoje skrzynki i przeczytać 
wszystkie listy. 

Kufer pełen skarbów – do przygotowania tej metody potrzebny jest stary 
karton, np. pudełko po butach, oraz kolorowe papiery, farby, mazaki. Dziecko 
wykonuje kufer, w którym gromadzić będzie swoje skarby – pamiątki ważnych, 
miłych i radosnych wydarzeń (zdjęcia, listy, opisy pamiętnikowe i inne drobiaz-
gi, np. figurki, muszelki, bilety) oraz dowody własnych sukcesów (dyplomy, 
medale, dobrze napisane sprawdziany, najładniejsze rysunki). 

Udawaj, że wiesz, jak to zrobić – metoda wykorzystująca fantazję i elemen-
ty dramy. Przydatna jest w przypadku zadań, których wykonania dziecko od-
mawia, zanim podejmie wysiłek i próbę samodzielnego rozwiązania, mówiąc: 
Nie umiem, nie potrafię, nie wiem jak to zrobić. Polega na podaniu dziecku 
propozycji zabawy w udawanie, że jest w danej dziedzinie ekspertem i potrafi 
wykonać konkretne zadanie. Dziecko, pozorując wiedzę, musi powiedzieć, jak 
to zrobić i pokazać całość bądź pewien fragment danej czynności. Zadanie do-
rosłego polega na wzmacnianiu wykazanej aktywności i daniu wskazówki, pod-
powiedzi, co jeszcze należałoby zrobić, by zadanie zakończyć z sukcesem. Dzię-
ki temu dziecko ma możliwość czerpania radości z poprawnego wykonania 
początkowo trudnego zadania, a w razie ewentualnej porażki jest chronione 
przed negatywnym myśleniem o sobie, gdyż uczestniczyło tylko w zabawie 
w udawanie, nie próbowało rozwiązać zadania „na poważnie”. 

Wykorzystywanie metafor, bajek i historyjek – bardzo efektywną metodą 
okazują się bajki terapeutyczne dotyczące rozwiązywania problemów i kształtu-
jące pozytywną samoocenę. Można w tym celu wykorzystać bajki terapeutyczne 
dostępne na rynku lub też odnaleźć odpowiednie wątki w tradycyjnych ba-
śniach i legendach. Pomocne też jest osobiste zaangażowanie w kreatywne two-
rzenie celowych historyjek i metafor – indywidualne, dopasowane do potrzeb 
dziecka opowiadania mogą być przygotowane przez dorosłego lub we współ-
pracy z dzieckiem. 
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Podsumowanie 

 

Na podstawie dokonanego przeglądu literatury psychologiczno-
pedagogicznej w niniejszym artykule została podkreślona waga adekwatnej 
samooceny i prawidłowo ukształtowanego poczucia własnej wartości. Konse-
kwencje pracy nad pozytywnym autowizerunkiem rozciągają się na wiele sfer 
życia, między innymi na motywację do nauki, osiągane wyniki, relacje interper-
sonalne itd. 

Z punktu widzenia terapeuty niezwykle ważna wydaje się praca nad kształ-
towaniem pozytywnych wzorców i wiary w siebie u młodego człowieka. Nie 
ulega wątpliwości, że zbyt niski ich poziom wymaga natychmiastowych działań 
i objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną. 

Niemniej jednak w kontekście poczucia własnej wartości bardzo ważną rolę 
pełnią również nauczyciele. Spędzając z dzieckiem kilka godzin dziennie, oce-
niając je i obserwując jego motywację do pracy, zaangażowanie i sposoby wy-
konania zadań szkolnych, nauczyciel ma wyjątkową okazję, by dokładnie po-
znać ucznia. Zwraca przy tym uwagę na jego indywidualne zdolności i możli-
wości. Dzięki temu jest w stanie wspierać jego rozwój psychiczny i pomagać mu 
w procesie kształtowania poczucia własnej wartości.  

Działania, jakie mogą podjąć nauczyciele, obejmują zarówno powszechnie 
wykorzystywane oceny pracy uczniów, jak również odpowiednio dobrane ko-
munikaty i pochwały. Niniejszy artykuł stanowi zbiór dobrych praktyk, z któ-
rych korzystać mogą nie tylko psycholodzy i pedagodzy, ale także rodzice, na-
uczyciele i wychowawcy. Stosowanie przedstawionych narzędzi może przyczy-
nić się do wspierania adekwatnego i pozytywnego poczucia własnej wartości nie 
tylko wśród osób, które przejawiają trudności emocjonalne i brak wiary w sie-
bie, ale także wśród uczniów o przeciętnym poziomie samooceny.  
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Summary 

 

Developing children’s self-esteem –  

presentation of selected therapeutic methods 

 
In the upbringing of the child a very important role among others fulfills building 

his self esteem, the results of which affect on achieving educational success and psycho-
logical well-being. 

This work is a collection of best practices for forming self-esteem in children  
by identifying their resources, which teachers can successfully applied. 

 

keywords: self-esteem, sense of self-worth, praise, student assessment, methods of child 
support 

słowa kluczowe: samoocena, poczucie własnej wartości, pochwały, ocena ucznia, meto-
dy wspierania dziecka 
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Uzależnienia od zabiegów  

medycyny estetycznej 
  
 

Wstęp 

 

Rynek medycyny estetycznej w Polsce rozwija się bardzo szybko. Powstają 
nowe gabinety świadczące usługi poprawiania urody i zapewniające, że mają 
niezawodne sposoby na zachowanie młodego wyglądu klientów. Część z nich 
jest szybko zamykana, ponieważ nie spełnia coraz wyższych oczekiwań klien-
tów, a inne rozwijają swoją działalność dzięki ustawicznemu wprowadzaniu 
nowości i edukowaniu personelu. Naturalna potrzeba każdego, by czuć się 
atrakcyjnym i zyskiwać pozytywne oceny otoczenia w połączeniu z różnego 
rodzaju deficytami i zaburzeniami funkcjonowania jednostki może prowadzić 
do jej stopniowego uzależnienia od zabiegów medycyny estetycznej. Celem 
niniejszego artykułu jest przedstawienie złożoności problemu uzależnienia od 
zabiegów medycyny estetycznej na podstawie literatury przedmiotu i publiko-
wanych wyników badań w tej dziedzinie. 

 

Czynniki wpływające na popularność zabiegów medycyny estetycznej 

 

Czynnikami mającymi kluczowy wpływ na rozwój rynku usług z dziedziny 
kosmetologii i medycyny estetycznej są: spadek poziomu bezrobocia, wzrost 
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PKB i wynagrodzeń, a także zwielokrotnienie konsumpcji prywatnej1. Zauwa-
żyć należy, że celem zabiegów z tego zakresu jest nie tylko korekcja defektów 
estetycznych, lecz również spowalnianie i usuwanie oznak starzenia się organi-
zmu oraz dbanie o dobrostan fizyczny i psychiczny człowieka.  

Badania przeprowadzone przez Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej 
i Anti-Aging w 2017 r. pokazują, jak zwiększa się liczba Polek poprawiających 
urodę. Największą grupę stanowią osoby w wieku od 41 do 50 lat – to aż 56% 
ankietowanych. Kolejną pozycję zajmują osoby w przedziale 31–40 lat, które 
stanowią 37% badanych, powyżej 50 lat to już tylko 5% i od 21 do 30 lat – 2%.  

Zdecydowana większość kobiet korzystających z usług medycyny estetycznej 
odwiedza gabinety zabiegowe regularnie, nawet kilka razy w ciągu roku (79%). 
Pozostałe klientki zgłaszają się na zabiegi raz na rok (17%), przychodzą jedno-
razowo (3%) lub rzadziej niż raz w roku (1%).  

Najczęściej wybieranymi zabiegami poprawiającymi urodę są toksyna botu-
linowa (29%) i wypełniacze (28%); pozostałe to mezoterapia (18%), zabiegi 
z wykorzystaniem tkanek autologicznych (9%), zabiegi laserowe (8%), peelingi 
chemiczne (4%), nici (2%), zabiegi w technologii high-tech (2%) oraz inne ro-
dzaje zabiegów (1%).  

Głównym motywem korzystania z zabiegów medycyny estetycznej jest chęć 
poprawienia wyglądu (64%) i pozbycia się kompleksów lub podniesienia samo-
oceny (33%). Niewielki odsetek kobiet decyduje się na korektę wyglądu ze 
względu na presję otoczenia (3%).  

Korzystanie z zabiegów medycyny estetycznej nadal jest tematem tabu. Aż 
73% Polek raczej nie przyznaje się do tego nawet najbliższym, a 4% nie przy-
znaje nawet, gdy zostaną o to zapytane wprost. Zaledwie 21% pacjentek gabine-
tów nie ukrywa faktu poprawiania urody, a tylko 2% jest z tego dumne2. Dane 
te pokazują, że chociaż medycyna estetyczna staje się coraz popularniejsza, to 
jednak osoby korzystające z tego typu usług, ze względu na wciąż funkcjonujące 
w społeczeństwie stereotypy, starają się nie informować o tym otoczenia. Za-
chodzi tu pewien paradoks, ponieważ oczekiwanie bardzo zadbanego wyglądu 
i spełniania wysublimowanych kanonów piękna nie daje jednak przyzwolenia 
społecznego na korzystanie z usług medycyny estetycznej. Można wskazać 
przykład osób związanych z szeroko pojętym rynkiem mediów. Łatwo zaob-
serwować, jak zmieniają się twarze wielu celebrytów na przestrzeni ostatnich 

                                                           
1 M. Ankiel, A. Kuczyńska, Wyznaczniki satysfakcji klientów korzystających z usług medycyny 

estetycznej, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowi-
cach” 2017, nr 330, s. 8. 

2 Najpopularniejsze zabiegi w medycynie estetycznej (wyniki ankiety), http://beautyinspiration. 
pl/najpopularniejsze-zabiegi-medycynie-estetycznej-wyniki-ankiety/ (dostęp: 5.12.2017). 
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miesięcy i lat, a jednak tak niewiele z nich przyznaje się do korzystania z usług 
kosmetologii, medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej. Dostrzec można 
coraz większe podobieństwo osób poprawiających swoją urodę, zanika indywi-
dualność, a efektem tego zjawiska jest odwrotna do oczekiwanej ocena otocze-
nia. Widoczne są nie tylko podobieństwa fizyczne po zabiegach, ale też schema-
ty w sposobie zachowania. 

W raporcie  Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging 
z 2017 r. sporządzonym na podstawie ankiet przeprowadzonych w 450 polskich 
gabinetach medycyny estetycznej widać wyraźnie nie tylko konkretne tendencje 
w dziedzinie poprawiania urody, ale też to, jakie lęki i oczekiwania im towarzy-
szą. Aż 64% kobiet obawia się nienaturalnych efektów, około 54% boi się bólu 
związanego z zabiegiem a 37% – wysokich kosztów zabiegów3. Pomimo to ko-
biety jednak decydują się na poprawianie urody. 

Presja utrzymywania jak najdłużej młodych rysów twarzy i smukłej sylwetki 
jest ogromna i coraz więcej osób poddaje się jej nawet wtedy, gdy nie ma 
środków finansowych na kosztowne zabiegi. Powszechne jest branie kredytów 
na finansowanie zabiegów medycyny estetycznej. Gotowość zadłużania się 
świadczy o determinacji i ogromnej potrzebie przypodobania się otoczeniu4. 

Z badań pt. „Czy jesteśmy zadowoleni ze swojego wyglądu” przeprowadzo-
nych w 2017 r. przez Centrum Badania Opinii Społecznej wynika, że zmienić 
swój wygląd dużo częściej pragną kobiety (54%) niż mężczyźni (39%).  

Silne motywacje, żeby poprawić coś w swoim wyglądzie, mają wszystkie 
grupy wiekowe do 64. roku życia (deklaracje w graniach 49–51%), a tylko 36% 
badanych w wieku powyżej 65. roku życia chciałoby coś zmienić w swojej po-
wierzchowności. 

Bardziej dbają o siebie i chcą poprawiać swój wygląd osoby żyjące w więk-
szych ośrodkach miejskich, czyli zamieszkanych przez powyżej 20 tys. miesz-
kańców. Z kolei ponad połowa mieszkańców wsi oraz najmniejszych miast 
deklaruje, że nie chce niczego zmieniać.  

Najsilniej pragnienie poprawy swojego wyglądu jest zróżnicowane w zależ-
ności od poziomu wykształcenia. Spośród badanych osób z wykształceniem 
podstawowym tylko co trzecia chciałaby coś ulepszyć (33%), zdecydowanej 
większości na tym nie zależy. W grupie osób z wykształceniem zasadniczym 
zwolennicy poprawiania natury są także w mniejszości (45%). Jednak połowa 

                                                           
3 Poznaj badanie popularności medycyny estetycznej w Polsce – wrzesień 2017, 

https://dermaestetic.pl/medycyna-estetyczna/poznaj-badanie-popularnosci-medycyny-
estetycznej-polsce-wrzesien-2017/ (dostęp: 19.12.2017). 

4 Zabieg medycyny estetycznej? Chętnie, ale na kredyt, http://businessjournal.pl/zabieg-
medycyny-estetycznej-chetnie-kredyt/ (dostęp: 5.12.2017). 
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ankietowanych ze średnim wykształceniem oraz większość z wykształceniem 
wyższym (56%) deklaruje, że chciałaby zmienić coś w swojej powierzchowno-
ści5. 

 

Mechanizmy powstawania uzależnienia  

od zabiegów medycyny estetycznej 

 

Repertuar uzależnień behawioralnych, czyli od określonych czynności zwią-
zanych z wyglądem, ciągle się poszerza. Dysmorfofobia to zaburzenie w po-
strzeganiu swojego wyglądu prowadzące do uzależnienia od zabiegów medycy-
ny estetycznej i chirurgii plastycznej. Wyróżnia się tanoreksję (uzależnienie od 
opalania się), ortoreksję (nadmierna koncentracja na zdrowym jedzeniu), bigo-
reksję (przesadna dbałość o sylwetkę poprzez nieustanne skupianie się na ćwi-
czeniach fizycznych, wysokobiałkowej diecie i stosowaniu sterydów anabolicz-
nych), alkoreksję (zastępowanie jedzenia alkoholem w celu utrzymania szczu-
płej sylwetki). Tego typu zachowania są traktowane jako kompulsywne, to zna-
czy takie, nad którymi człowiek nie jest w stanie zapanować i które w sposób 
negatywny wpływają na wiele obszarów jego funkcjonowania6. 

Atrakcyjność fizyczna, czyli ocena wyglądu zarówno własnego, jak i innych 
ludzi, wpływa w dużym stopniu na samopoczucie, jakość kontaktów interper-
sonalnych, decyduje o podwyższeniu lub spadku samooceny i poczucia własnej 
wartości. Na ocenę atrakcyjności fizycznej ma wpływ wiele elementów; są to 
między innymi proporcje sylwetki, waga, gładkość cery i jej odcień, rysy twarzy, 
jędrność skóry, kształt oczu, uszu, dłoni i stóp. W mediach bardzo często poja-
wiają się informacje o ludziach, którzy z powodu zbyt częstego korzystania 
z zabiegów korygujących wygląd, takich jak np. wypełnienia tkanek, mają wy-
gląd karykaturalny. Duża część społeczeństwa zdaje się rozumieć, że wizerunek 
takiej osoby stanowi wynik poważnego zaburzenia, które należałoby potrakto-
wać jako powód do zainteresowania oraz pomocy, a nie wyśmiewania i obraża-
nia. 

Zgodnie z założeniami współczesnych nurtów psychoanalizy różnego typu 
uzależnienia należy rozważać jako formę autodestrukcji. Osoby narcystyczne 
podejmują często autodestrukcyjne zachowania, bowiem mają na celu wzmac-
nianie własnego obrazu. Zabiegi medycyny estetycznej i wszelkie, nawet drobne 

                                                           
5 CBOS, Czy jesteśmy zadowoleni ze swojego wyglądu?, s. 6–7, https://www.cbos.pl/SPISKOM. 

POL/2017/K_104_17.PDF  (dostęp: 5.12.2017). 
6 Uzależnienia behawioralne – czym są i skąd się biorą?, http://www.swiatproblemow.pl/    

uzaleznienia-behawioralne-czym-sa-i-skad-sie-biora/ (dostęp: 5.12.2017). 
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możliwości poprawiania urody stanowią dla osoby uzależnionej specyficzny 
obiekt miłości i są przez nią doświadczane jak element własnej osoby7. Taka 
forma miłości do samego siebie uznawana jest za patologiczny narcyzm, które-
go skutkiem jest postępująca alienacja jednostki od bliższego i dalszego otocze-
nia społecznego.  

Ceniony amerykański psychiatra Alexander Lowen określił, że wszystkie 

osobowości narcystyczne charakteryzuje brak uczuć czy ich zaprzeczenie […] 
oraz wyniosłość ego bez względu na brak osiągnięć czy niskie poczucie własnej 

wartości8. Lowen wyróżnił pięć typów zaburzeń narcystycznych – są to charak-
tery: falliczno-narcystyczny, narcystyczny, borderline (graniczny), psychopa-
tyczny oraz paranoidalny9.  

Uzależnieni od zabiegów medycyny estetycznej należą do grupy ludzi o cha-
rakterze narcystycznym. Cechą wyróżniającą tego typu osoby jest pragnienie, 
by inni uznawali je za doskonałe, najatrakcyjniejsze i dążenie do tego, by za 
takie uchodzić także we własnych oczach, jednak nie na poziomie codziennej, 
zwyczajowej pielęgnacji, ale w stopniu najwyższym, nawet determinującym całą 
egzystencję. W życiu codziennym osoby te często osiągają sukcesy, gdyż z upo-
rem dążą do władzy i posiadania dóbr materialnych. Przy tym jednak nie od-
najdują się w świecie emocji i uczuć, dlatego nie nawiązują autentycznych rela-
cji z innymi ludźmi. Można sądzić, że osoby wspaniale radzące sobie w spra-
wach zawodowych, często współpracujące z wieloma ludźmi, adekwatnie po-
winny dobrze odnajdować się w relacjach rodzinnych i partnerskich. Niestety, 
tak się nie dzieje. Nierzadko można usłyszeć, jak uzależnieni od zabiegów ko-
smetologii i medycyny plastycznej pochlebnie się wyrażają na swój temat. Ne-
gują zdanie innych, do których wcześniej mieli zaufanie, lecz z czasem jednak 
wykształcili w sobie absolutnie „nieprzemakalny pancerz” chroniący ich przed 
przyjęciem do wiadomości, że ocena innych, często bliskich osób spowodowana 
jest troską oraz chęcią pomocy lub odzyskania kontaktów, być może utraco-
nych wcześniej z powodu uzależnienia. Osoby uzależnione nieustannie podkre-
ślają, że zdanie otoczenia nie jest dla nich ważne, że to ich życie i mogą modyfi-
kować swoje ciało wedle własnych upodobań. Dostrzec można w ich przypadku 
definiowanie siebie przez fizyczność, kształty, kilogramy i rozmiary. Postrzega-
nie swojego ciała może mieć wpływ na wszystko, na całokształt życia, zaczyna-

                                                           
7 J. K. Gierowski, Z. Lew-Starowicz, J. Mellibruda, Psychopatologia zjawisk społecznych, [w:] 

Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3, Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stoso-

wanej, red. J. Strelau, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007, s. 699. 
8 A. Lowen, Narcyzm – zaprzeczenie prawdziwemu Ja, Centrum Pracy Ciałem, Koszalin 2013, 

s. 19–20. 
9 Ibidem, s. 27–28. 
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jąc od wiary w siebie i kończąc na stosunkach z otoczeniem. Przekazy medialne 
nie pomagają pod tym względem ludziom do takich uzależnień skłonnym, ła-
two poddającym się powinnościom i nakazom narzucanym przez środowisko 
lub media. 

Następstwem braku samoakceptacji jest brak miłości do samego siebie, któ-
ry może skutkować uzależnieniem od zmian kształtów ciała dokonywanych za 
pomocą operacji plastycznych i zabiegów medycyny estetycznej albo od róż-
nych sposobów jego upiększania, np. kolczykowania lub tatuaży. Ze względu na 
niestabilną strukturę życia psychicznego jednostki powstają deficyty w zakresie 
zdolności regulacji doświadczanego napięcia, samouspokojenia oraz poziomu 
poczucia własnej wartości10. Uzależniony poprzez poddawanie się coraz to no-
wym zabiegom stara się kierować i kontrolować własne życie; daje mu to wra-
żenie poczucia bezpieczeństwa i zdecydowanie podnosi samoocenę, niestety 
tylko na krótki czas.  

Poza uwarunkowaniami psychologicznymi istotny wpływ na uzależnienie 
od zabiegów medycyny estetycznej mają także czynniki socjologiczne, czyli 
obowiązujący w danej kulturze etos piękna i ewentualna konieczność zachowa-
nia młodości. Coraz częściej pojawiają się w mediach materiały pokazujące, 
w jak dużym stopniu zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej 
wpływają na sukcesy zawodowe i popularność celebrytów11. W efekcie przecięt-
ny człowiek czuje się przygnębiony z powodu własnego wyglądu, zaczyna wy-
olbrzymiać swoje drobne niedoskonałości lub wręcz jego zmanipulowana sa-
moocena podpowiada mu nowe, dotąd niezauważane przez niego niedocią-
gnięcia urody. Z czasem zaczyna wierzyć, że tylko ich poprawienie może przy-
nieść mu sukces i szczęście, co świadczy między innymi o tym, jak duży wpływ 
na proces kształtowania masowej wyobraźni mają media.  

Funkcjonowanie w społeczeństwie konsumpcyjnym zwiększa pragnienie 
konsumpcji. Zaspokojenie jednej potrzeby powoduje pojawienie się kolejnych, 
natomiast niezaspokojenie budzi poczucie dyskomfortu jednostki. Rozwój po-
staw konsumpcyjnych przyczynia się do powstawania kultu indywidualizmu 

polegającego na tym, iż najważniejsza jest jednostka, która powinna posiadać 

możliwość samorealizacji, niejednokrotnie do samorealizacji poprzez konsump-

cję12. W wyniku tego zjawiska potrzeby oraz szczęście jednostki stanowią dobro 
nadrzędne, co z kolei wpływa niekorzystnie na uniwersalny system wartości. 
Indywidualizm ten jest pozorny i szybko może przeistoczyć się w uzależnienie.  

                                                           
10 J. K. Gierowski, Z. Lew-Starowicz, J. Mellibruda, op. cit., s. 700. 
11 K. J. Dudek, Popkulturowe narracje o pięknie, „Kultura Popularna” 2012, nr 4(34), s. 103. 
12 W. Furmanek, Konsumeryzm, konsumpcjonizm, wyzwanie dla edukacji, „Edukacja – Tech-

nika – Informatyka” 2010, nr 1, s. 18. 
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Do korzystania z usług z zakresu medycyny estetycznej, poza presją spo-
łeczną, brakiem odpowiednich relacji w dzieciństwie, poczuciem doświadczonej 
krzywdy i chęcią wynagrodzenia jej sobie, a także aspiracjami i potrzebami 
jednostki, skłaniają również czynniki niezmiernie indywidualne.  

Aspiracjami nazywa się chęć urzeczywistnienia pewnych wartości uznawa-

nych za istotne wyróżniki życia. [...] są wynikiem właściwości człowieka, jego 

marzeń, indywidualnych hierarchii wartości oraz naśladownictwa określonych 

wzorców konsumpcji13. Natomiast potrzeba to stan braku czegoś, umożliwiający 

człowiekowi rozwój oraz utrzymanie określonej roli społecznej14. Według Abra-
hama Maslowa, autora teorii potrzeb, ludzi motywują ich potrzeby, które ukła-
dają się w określoną hierarchię – piramidę. Podstawę jej stanowią potrzeby 
fizjologiczne, kolejne – bezpieczeństwa, na trzecim poziomie – przynależności, 
a jeszcze wyżej – szacunku. To właśnie pragnienie bycia akceptowanym i ce-
nionym przez innych, potrzeba korzystnego obrazu własnej osoby, szacunku do 
samego siebie, ale też szacunku i uznania innych osób wpływają na chęć po-
prawiania się i imponowania innym. W tę kategorię wpisuje się potrzeba pod-
dawania się stale nowym zabiegom medycyny estetycznej. Zdaniem osoby uza-
leżnionej udoskonalanie własnego wyglądu nie tylko chwilowo poprawia jej 
samoocenę, lecz również wzbudza zazdrość i podziw innych ludzi. Na szczycie 
piramidy znajdują się potrzeby samorealizacji człowieka, które stawiają przed 
nim możliwość ciągłego rozwoju15.  

Na osoby uzależnione od zabiegów medycyny estetycznej oddziałują me-
chanizmy motywacyjne, które są odpowiedzialne za uruchomienie, ukierunko-

wanie, podtrzymanie i zakończenie zachowania16. Aktywowane potrzeby cha-
rakteryzują się odmiennym stopniem nasilenia. Oznacza to, że część uzależnio-
nych motywuje chęć zachowania młodego i atrakcyjnego wyglądu, dla innych 
ważniejszy jest szacunek i akceptacja ze strony otoczenia, ale są też osoby, dla 
których najistotniejsze znaczenie ma fakt, że ich aparycja może przyczynić się 
do osiągnięcia sukcesu zawodowego. 

Zgodnie z teorią motywacji osiągnięcie wyznaczonego celu przez osobę uza-
leżnioną od medycyny estetycznej skutkuje zanikiem bodźca motywującego, co 
                                                           

13 G. Światowy, Zachowania konsumenckie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wro-
cławiu, Wrocław 1994, s. 25.  

14 Encyklopedia popularna PWN, red. R. Marcinkowski, PWN, Warszawa 1982, s. 618. 
15 R. Stachowski, B. Dobroczyński, Historia psychologii – od Wundta do czasów najnowszych, 

[w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 1, red. J. Strelau, D. Doliński, Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne, Gdańsk 2008, s. 104–106. 

16 E. Zdankiewicz-Ścigała, T. Maruszewski, Teorie emocji, [w:] Psychologia. Podręcznik aka-

demicki, t. 2, Psychologia ogólna, red. J. Strelau, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 
2004, s. 426. 
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prowadzi do chwilowego zaprzestania korzystania z zabiegów. Niemożność 
precyzyjnego i definitywnego określenia cech możliwego do osiągnięcia wyniku 
zabiegu powoduje, że uzależniony nie może efektywnie sterować swoim postę-

powaniem, ani też modulować swojej motywacji17. Często nie można z całkowitą 
pewnością określić i przekazać zainteresowanemu, np. jak będzie wyglądała ta 
okolica twarzy, na której chce wypełnić zmarszczki. Może się okazać, że naj-
gładsza skóra dla uzależnionego nie jest jeszcze wystarczająco gładka. 

Osoby uzależnione traktują kupowanie nowych zabiegów i korzystanie 
z nich jak drogę do osiągania szczęścia. Postawa ta cechuje się zdominowaniem 

duchowej sfery życia człowieka przez jego potrzeby i cielesność18. W rezultacie, 
aby zaspokoić wciąż nowe potrzeby związane z kreacją „idealnego” siebie, ko-
nieczne jest zintensyfikowanie korzystania z usług medycyny estetycznej. Co 
więcej, zakorzenienie w postawie konsumpcyjnej determinuje przedefiniowanie 
własnej tożsamości.  

 

Stres jako czynnik prowokujący do korzystania z medycyny estetycznej 

 

Decydujący wpływ na funkcjonowanie osoby uzależnionej ma mechanizm 
nałogowego regulowania własnych uczuć. Pojawiające się różnego rodzaju sta-
ny emocjonalne mogą wyzwalać pragnienie opanowania ich za pomocą okre-
ślonych zachowań19. Zwłaszcza przykre emocje, np. brak akceptacji ze strony 
osób ważnych dla uzależnionego, mogą wywołać u niego chęć szybkiego rozła-
dowania napięcia w celu osiągnięcia stanu ulgi. W związku z tym uzależnienie 
od zabiegów medycyny estetycznej można łączyć ze zjawiskiem stresu psycho-
logicznego.  

Związek uzależnienia od medycyny estetycznej z umiejętnościami radzenia 
sobie ze stresem powinien być analizowany z perspektywy braków w strategiach 
zaradczych oraz w ujęciu swoistych strategii radzenia sobie z nim20.  

Potrzeba poddania się kolejnym zabiegom upiększającym stanowi 
zautomatyzowaną reakcję, której celem jest obniżenie poziomu napięcia 
psychofizycznego lub wyrównanie negatywnych stanów emocjonalnych. 
Zachowanie osoby uzależnionej od zabiegów medycyny estetycznej 
determinowane jest skłonnością do rozwiązywania problemów za pomocą 

                                                           
17 Ibidem, s. 481. 
18 L. Hostyński, Wartości w świecie konsumpcji, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006, s. 173. 
19 B. Bętkowska-Korpała, Uzależnienia w praktyce klinicznej, Państwowa Agencja Rozwiązy-

wania Problemów Alkoholowych, Warszawa 2009, s. 137. 
20 A. Antonovsky, Rozwikłanie tajemnicy zdrowia: jak radzić sobie ze stresem i nie zachoro-

wać, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 1995, s. 9–29. 
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strategii odnoszących się do emocji. Innymi słowy, jeżeli nie uda jej się np. 
zdobyć upragnionego awansu lub związać z wymarzonym partnerem, wówczas 
rozładowuje odczuwany poziom stresu, poddając się kolejnemu zabiegowi 
upiększającemu z myślą, że będąc atrakcyjniejszą, łatwiej osiągnie sukces. 
Powody, dla których poprawa wyglądu czy modyfikacja własnego ciała mają 
być ratunkiem, stają się coraz bardziej błahe. Uzależnieni nie analizują swoich 
kompetencji, ani wiedzy, jakiej im brakuje, aby osiągnąć np. sukces zawodowy; 
nie podejmują tego rodzaju działań, mając na celu spełnienie swoich pragnień. 
Rozwiązaniem staje się kolejny zabieg. 

 

Rola zaburzeń emocjonalnych jako czynnika uzależniającego 

 

Oddzielną grupę uzależnionych od zabiegów medycyny estetycznej stanowią 
osoby wykazujące skłonność do samookaleczeń. Samookaleczenie można zde-
finiować jako umyślne uszkodzenie swojego ciała w wyniku autoagresji lub de-

presji21. Akt wyrządzania sobie krzywdy to objaw istnienia czegoś, co dla jed-
nostki jest niemożliwe do zniesienia, a czego nie jest ona w stanie wypowie-
dzieć. To objaw emocjonalnego bólu, który może być częścią poważniejszej 
przypadłości i trudności emocjonalnych.  

Jeśli dokonywanie samouszkodzeń nie wynika z potrzeby zwrócenia na sie-
bie uwagi otoczenia, osoby tego dokonujące potrafią idealnie maskować ślady 
po urazach i wszelkie konsekwencje fizyczne. Samookaleczanie to nie tylko akt 
naruszenia ciągłości tkanek, to również ukryte metody autoagresji, takie jak 
nałogi, szkodliwe nawyki żywieniowe czy wybieranie agresywnych partnerów, 
co jest bardziej zawoalowane i pozwala nawet osobie postępującej w ten sposób 
tłumaczyć się przed sobą oraz otoczeniem. 

Ogólna dostępność w wielu sklepach internetowych środków stosowanych 
w kosmetologii i medycynie estetycznej prowokuje nie tylko osoby nieodpo-
wiedzialne, które nie mają umiejętności i kwalifikacji w tej dziedzinie, ale także 
ludzi skłonnych do dokonywania samouszkodzeń, do używania preparatów 
i urządzeń, które powinny być stosowane jedynie przez specjalistów w odpo-
wiednich do tego celu miejscach zapewniających bezpieczeństwo i możliwość 
szybkiej pomocy, np. w wypadku wystąpienia odczynu alergicznego lub popa-
rzenia czy krwotoku. Niestety, możliwość kupienia preparatów medycznych 
bez okazywania specjalnych certyfikatów uprawniających do wykonywania 
zabiegów powoduje, że są one przeprowadzane w warunkach domowych, nie-

                                                           
21 K. Nanowska-Ryczko, Zespół dziecka maltretowanego – skutki wtórne. Studium przypadku, 

Novea Res, Gdynia 2013, s. 188. 
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prawidłowo, przez co przynoszą więcej szkody niż pożytku. Do grupy takich 
środków należą np. peelingi chemiczne, a do urządzeń np. rollery do mezotera-
pii mikroigłowej. W efekcie do gabinetów medycyny estetycznej trafiają osoby 
z poparzeniami, infekcjami i różnorakimi problemami skórnymi, które same 
wywołały. Bardzo często są to już stali pacjenci gabinetów kosmetologicznych, 
w których szukają pomocy po samodzielnie wykonywanych zabiegach i ekspe-
rymentach na własnej skórze, które nie przyniosły oczekiwanych efektów, 
a raczej uszczerbek na zdrowiu lub urodzie. Częstotliwość i rodzaj uszkodzeń 
mogą świadczyć o skłonnościach do zachowań autodestrukcyjnych i uzależnie-
niu od zabiegów. Jest to mniej szkodliwe społecznie niż alkoholizm czy narko-
mania, jednak pamiętać należy, że stanowi również rodzaj uzależnienia i jest 
postrzegane przez społeczeństwo w kategorii zachowań anormalnych. W sytu-
acji, kiedy emocje są nie do opanowania, kolejny zabieg pomaga w regulacji 
tego wzburzenia. Często wybierane są wtedy zabiegi nieprzyjemne, np. masaż 
bańką chińską czy mezoterapia bez znieczulenia; dyskomfort jest pomocny 
w obniżaniu napięcia, zdenerwowania lub lęku.  

U części osób, które w dzieciństwie słyszały, że są brzydkie i nic niewarte, 
w późniejszym okresie może pojawić się tendencja do samouszkadzania ciała, 
co jest odpowiedzią na uczucia zranionego dziecka już w dorosłym życiu 
mogącego zmieniać swój wygląd, za wszelką cenę starając się uzyskać pochwały 
i pozytywne oceny bliskich oraz otoczenia. Konieczność zmierzenia się z trudną 
sytuacją życiową częstokroć wyzwala u nich poczucie, że zasługują na 
cierpienie, które będzie namacalnym świadectwem ich bezwartościowości. 
Zadanie sobie fizycznego bólu pozwala im na chwilowe odpuszczenie win, tym 
bardziej, gdy ból związany z wykonanym zabiegiem spowoduje, że staną się 
bardziej atrakcyjne. 

Pewną grupę pacjentów zgłaszających się po poradę internistyczną, 
dermatologiczną czy kosmetologiczną stanowią osoby cierpiące na zaburzenia 
psychiczne, zaburzenia zachowania oraz mające trudności w funkcjonowaniu. 
W medycynie znane są schorzenia, które określa się mianem zaburzeń 
psychosomatycznych.  

Czasami trudno jest znaleźć związek między czynnikami psychicznymi 
a chorobą somatyczną. Rozpoznanie ma decydujące znacznie w procesie 
leczenia. Zależności między schorzeniem dermatologicznym i zaburzeniami 
psychopatologicznymi czy dysfunkcjami psychicznymi można dostrzec tylko 
wtedy, gdy traktuje się pacjenta holistycznie. Właściwe odczytanie wyników 
badań obrazowych i laboratoryjnych, ale też skrupulatny i całościowy ogląd 
człowieka pozwala właściwie poprowadzić oraz przyspieszyć proces 
terapeutyczny, zarówno w dziedzinie medycyny estetycznej, kosmetologii 
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i chirurgii plastycznej, jak i w każdej gałęzi nauk medycznych. Choroby 
dermatologiczne bardzo często mają ogromny wpływ na stan psychiczny 
człowieka. Jego uwzględnienie w procesie diagnozowania i leczenia staje się 
równie ważne jak zwrócenie uwagi na stan somatyczny pacjenta. Podejście 
holistyczne umożliwia dobre rozpoznanie stanu psychofizycznego. 
W niektórych przypadkach dopełnieniem nacelowanego leczenia 
farmakologicznego wszelakich chorób i niedomagań staje się leczenie 
psychiatryczne albo pomoc psychologa klinicznego. Istnieje wiele schorzeń, 
które można określić jako psychodermatologiczne, w których objawy 
psychopatologiczne współwystępują z określonymi objawami skórnymi lub 
chorobami dermatologicznymi22. 

Przewlekłe choroby skóry są niewątpliwie poważnym problemem 
psychicznym dla dotkniętych nimi pacjentów, który w procesie diagnostyczno-
leczniczym zwykle jest bagatelizowany. Wynika to częściowo z niechęci 
chorych do konsultacji psychiatrycznych czy porad psychologicznych. 
Uzmysłowienie choremu potrzeby takiej konsultacji i ewentualnego leczenia 
psychiatrycznego, równoległego do terapii dermatologicznej, wyraźnie 
poprawiłoby jego jakość życia.  

Przykładem schorzenia, które znacząco wpływa na stan emocjonalny 
i samoocenę jest trądzik pospolity. U pacjentów, którzy nie trafili szybko do 
dobrego specjalisty w dziedzinie terapii przeciwtrądzikowych, niezmiernie 
często obserwowane są działania autodestrukcyjne, takie jak rozdrapywanie 
gojących się mikrouszkodzeń, samodzielne wykonywanie mocnych peelingów, 
ścieńczanie warstwy naskórkowej, a wszystko to z nieustającej potrzeby 
oczyszczenia skóry z nieestetycznych zmian, co jednak w konsekwencji tylko 
pogarsza jej stan. Zdarza się, że pacjent jednocześnie korzysta z zabiegów 
w różnych gabinetach, ponieważ odczuwa tak silną potrzebę wykonania kolejny 
raz np. mocnego peelingu. Wie jednak, że w gabinecie, w którym był ostatnio, 
nie ma takiej możliwości z uwagi na zbyt krótki okres pomiędzy zabiegami. 
Znajduje więc kolejny gabinet.  

Powtarzające się zachowania destrukcyjne mają wspólny mianownik, 
a mianowicie problem jednostki z regulowaniem stanów emocjonalnych. Cechy 
typowe dla zachowań nałogowych to: destrukcyjność, opór przed zmianą, 
korzyści emocjonalne, trwały schemat postępowania, system przekonań 
podtrzymujących i utrwalających nałogowe zachowania, niepowodzenia oraz 
wzrost tolerancji objawiający się potrzebą coraz częstszego poddawania się 
                                                           

22 A. Lipczyński, Psychodermatologia – stan psychiczny a schorzenia dermatologiczne, 
http://www.psychiatria.pl/artykul/psychodermatologia-stan-psychiczny-a-schorzenia-
dermatologiczne/834 (dostęp: 23.11.2017). 
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zabiegom z zakresu medycyny estetycznej23. 
Podobnie jak w innych typach uzależnień, także w przypadku uzależnienia 

od zabiegów kosmetologii i medycyny estetycznej konieczna okazuje się pomoc 
psychologa lub psychiatry. Leczenie różnego rodzaju zaburzeń osobowości 
polega na korygowaniu zakłóceń i anomalii w procesie socjalizacji24. Często 
psychoterapia grupowa umożliwia modyfikowanie zaburzeń powstałych 
w okresie wchodzenia jednostki do grupy społecznej i uczestniczenia w jej 
życiu. Zasadniczo normy psychoterapii grupowej są takie same jak 
w pozostałych formach terapeutycznych, ale dodatkowo stwarzają nowe 
możliwości pracy z pacjentem, zwłaszcza jeśli chodzi o funkcjonowanie 
społeczne25. 

 

Dysmorfofobia – uzależnienie od zabiegów medycyny estetycznej 

 

Coraz częściej używanym terminem w psychologii, kosmetologii 
i medycynie jest „dysmorfofobia”. Określa się nim zaburzenie psychiczne 
charakteryzujące się lękiem wynikającym z przeświadczenia o defektach urody, 
mimo że brakuje obiektywnych dowodów ich występowania. U chorych 
z rozpoznaniem dysmorfofobii obserwuje się nadmierne zainteresowanie 
swoim wyglądem, najczęściej całej twarzy (np. jej zbyt okrągłych lub zbyt 
pociągłych kształtów) czy też jednej jej części, np. nosa, podbródka lub oczu. 
Skarg w odniesieniu do wyglądu z czasem przybywa, chociaż wydawać by się 
mogło, że problem został usunięty i pacjent może już być zadowolony. Tak się 
jednak nie dzieje26. Skupianie uwagi na własnym wyglądzie szybko przyjmuje 
charakter obsesji, wiąże się z przymusem przeglądania się w lustrach 
i kontrolowaniem własnego wyglądu. Czasami bywa jednak odwrotnie, chory 
nie może znieść swojego widoku i unika luster. Często dochodzi do tego ciągłe 
wypytywanie przez chorego członków rodziny, przyjaciół i znajomych o jego 
wygląd. Zaabsorbowanie defektem jest powodem cierpienia lub zaburzonego 
funkcjonowania społecznego. Pacjenci podejmują niemalże nieustannie 
działania mające na celu ukrycie rzekomych defektów, zabiera im to nawet 
kilka godzin dziennie. Odczuwają swoje wyimaginowane zmiany jako wstrętne, 
odpychające, odrażające i wstydliwe. Każda część ciała może stać się 

                                                           
23 B. Bętkowska-Korpała, op. cit., s. 140–141. 
24 J. Aleksandrowicz, Psychoterapia. Podręcznik dla studentów, lekarzy i psychologów, Wy-

dawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000, s. 187. 
25 Ibidem, s. 192. 
26 M. Respondek, Dysmorfofobia czyli lęk przed brzydotą, http://www.psychiatria.pl/artykul/ 

dysmorfofobia-czyli-lek-przed-brzydota/13818 (dostęp: 16.12.2017). 
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przedmiotem skupienia uwagi pacjenta z dysmorfofobią. Charakterystyczna 
jest zmiana obiektu zainteresowania i przenoszenie uwagi z jednej części ciała 
na inną, co zwykle następuje po przeprowadzeniu zabiegu dermatologicznego 
lub chirurgicznego. 

Dysmorfofobia należy do kręgu chorób psychicznych, ale niestety chorzy 
bardzo rzadko trafiają do właściwych specjalistów. 

Wprowadzenie dysmorfofobii (body dysmorphic disorder – BDD) do 
nazewnictwa psychiatrycznego nastąpiło w 1987 r. Jest ona jednym 
z atypowych zaburzeń somatycznych bez kryteriów diagnostycznych. Obecnie 
występuje w ICD-10, czyli Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób 
i Problemów Zdrowotnych, jak i DSM-IV, czyli klasyfikacji Amerykańskiego 
Towarzystwa Psychiatrycznego. W opisie BDD według DSM-IV podkreśla się 
takie cechy tej choroby, jak zaabsorbowanie wyimaginowanym defektem 
w wyglądzie lub nadmierna koncentracja na rzeczywistej, niewielkiej anomalii 
fizycznej, co jest powodem cierpienia i wpływa na istotne pogorszenie 
funkcjonowania w życiu codziennym. Szacuje się, że częstość występowania 
BDD w populacji ogólnej waha się w granicach od 0,7% do 2,3%. Odsetek 
rośnie w przypadku pewnych grup zaburzeń psychiatrycznych lękowych, 
afektywnych i psychotycznych – sięga wtedy nawet 22,6%. W porównaniu 
z populacją ogólną w niektórych zaburzeniach somatycznych, np. 
dermatologicznych, odsetek chorych na dysmorfofobię jest ok. 2–3 razy 
większy. Rozpowszechnienie BDD wśród pacjentów chirurgów plastycznych 
ocenia się na 6–15%. Badania amerykańskie wykazały, że wśród pacjentów 
lekarzy dermatologów ogólnych i kosmetologów BDD jest rozpoznawane 
średnio u 11,9% chorych. Symptomy choroby zauważyć można zwykle już 
przed 20. rokiem życia, a niestety 85% osób z dysmorfofobią jest w dorosłym 
życiu samotnych. 

Chorzy na dysmorfofobię zrobią wiele w celu uzyskania satysfakcjonującego 
zabiegu, który w ich wypadku nie jest jednak wskazany lub należy jego wyko-
nanie odłożyć w czasie, np. kolejne powiększenie ust, które już na tyle zatraciły 
naturalny wygląd, że stały się karykaturalne. Takie osoby często wywierają na-
cisk na kosmetologów i lekarzy połączony z zachowaniami wręcz agresywnymi 
i napastliwymi, stosując groźby oraz różnego rodzaju formy szantażu i zastra-
szania w celu wymuszenia przeprowadzania u nich następnych procedur pielę-
gnacyjnych lub stricte medycznych. Starają się wymusić kolejny zabieg np. pła-
czem, krzykiem, grożeniem negatywnymi opiniami i publikacją złych ocen na 
forach internetowych. Ze względu na znaczną nierozpoznawalność dysmorfo-
fobii, często z niewiedzy lub zaniechania specjalistów w gabinetach chirurgicz-
nych, kosmetologicznych, dermatochirurgicznych czy lekarzy medycyny este-
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tycznej, wskazane wydaje się wprowadzenie szkoleń dotyczących pewnych 
aspektów psychodermatologicznych do podstawowego zakresu ustawicznego 
kształcenia specjalistów zajmujących się estetyką ludzkiego ciała27. 

 

Podsumowanie 

 

Uzależnienie od zabiegów kosmetologii, medycyny estetycznej i chirurgii 
plastycznej daje konsekwencje zbieżne ze wszelkimi innymi schorzeniami: od 
lekkich trudności w utrzymywaniu dobrych relacji społecznych po 
konsekwencje zdrowotne i wykluczenie społeczne. Uzależniony postrzega siebie 
w aspekcie uzyskiwania coraz lepszego wyglądu, a poczucie własnej wartości 
buduje na przekonaniu, że inni ludzie nie tylko go podziwiają, ale także mu 
zazdroszczą. Negatywny odbiór otoczenia uznaje za dowód swojego dobrego 
wyglądu oraz wyraz zazdrości – według niego każdy chciałby równie wspaniale 
wyglądać, tylko go na to nie stać lub na takie zabiegi nie ma odwagi.  
Przekonania te umacniają kontakty z innymi osobami upatrującymi własnego 
szczęścia w poddawaniu się zabiegom z zakresu medycyny estetycznej lub 
powodują, że uzależniony pozostaje na uboczu życia społecznego i nigdy nie 
wchodzi w głębsze relacje międzyludzkie. Dzieje się tak z wielu przyczyn, ważne 
jednak, aby osoby wykonujące zabiegi estetyczne postrzegały pacjenta 
holistycznie, a swoje działania uzależniały nie tylko od życzeń osoby, która chce 
zmienić swój wizerunek, ale także od realnych możliwości, kierując się 
zdrowym rozsądkiem.  

Zastanawiająca jest sprawa często nieetycznego podejścia osób 
wykonujących zabiegi i brak określenia granicy zmian w wyglądzie. Niestety 
zdarzają się lekarze i kosmetolodzy, którzy bezrefleksyjnie zaspokajają 
pragnienia pacjentów, zamiast sugerować im, że przekroczyli już granicę dbania 
o siebie i weszli na drogę pogłębiającego się uzależnienia. To niezmiernie 
trudne zagadnienie powodujące bardzo nieprzyjemne reakcje osób, w wypadku 
których nie jest wskazane wykonanie danego zabiegu. Należy  wówczas z niego 
zrezygnować, niejednokrotnie nie tylko ze względów estetycznych, ale także 
ściśle medycznych.  

 

 

 

 

                                                           
27 A. Zalewska-Janowska, Dysmorfofobia – „uzależnienie” od zabiegów estetycznych, „Medy-

cyna i Pasje” 2010, nr 3. 
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Summary  

 

Addiction to medical aesthetic procedures 

 

Today’s media disseminate a narcissistic cultivation of beauty and promote a focus 
mainly on appearance and satisfaction from its improvement. The human body as-
sumes a form in the media that is often impossible to achieve without surgical interven-
tion. When people are in frequent contact with a utopian vision of the perfect body, this 
can lead to many disorders in both social functioning and self-perception. In extreme 
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cases, striving to preserve beauty and youth may lead to an addiction to aesthetic medi-
cine treatments. It is an increasingly common phenomenon. People who are addicted 
to treatments improving their beauty or changing their body shapes are not aware of 
the problem that affects them. They lose their rational judgement and their assessment 
is far from the opinions of people around them and socially accepted norms. All signs 
of concern from others are perceived as an attack on their independence and this fur-
ther deepens their sense of loneliness and isolation from society. With time, undergoing 
further beautifying procedures becomes the only way they know to achieve a momen-
tary sense of happiness. 

 

keywords: addiction, treatments, aesthetic medicine, body, needs 

słowa kluczowe: uzależnienie, zabiegi, medycyna estetyczna, ciało, potrzeby 
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w opinii uczniów szkoły ponadgimnazjalnej 
 (na podstawie badań własnych) 

 

 

Wstęp 

 

Współczesna młodzież to pokolenie, które rozpoczynało edukację w szkole 
podstawowej po 2000 r. Jest to generacja młodych ludzi, dla której technologie 
informacyjne stanowią integralną część życia. W literaturze nazywani są oni 
„cyfrowymi tubylcami”1, którzy ze swoimi rówieśnikami kontaktują się za po-
średnictwem portali społecznościowych, za pomocą SMS-ów czy na czacie. 
Charakteryzuje ich multitasking (wielozadaniowość), czyli umiejętność wyko-
nywania więcej niż jednego zadania równocześnie2. Stanowią pokolenie szuka-
jące swoich autorytetów coraz częściej w świecie wirtualnym, w którym można 
również odnaleźć odpowiedzi na najtrudniejsze pytania, poznać nowych ludzi, 
zaprzyjaźnić się. Globalna sieć zastępuje autorytety indywidualne, do których 
należą rodzice, nauczyciele, przedstawiciele świata nauki, kultury itd. Mówi się 
także, że teraźniejszość charakteryzuje upadek lub kryzys autorytetów.  

Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy we współ-
czesnej polskiej szkole ponadgimnazjalnej można mówić o autorytetach. Jak 
młodzież rozumie to pojęcie i czy utożsamia autorytet z miejscem i ludźmi, 

                                                           
∗ Dr Anna Rajchel, Politechnika Opolska, Opole 
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1 Pojęcie to wprowadził Marc Prensky w artykule Digital Natives, Digital Immigrants, za: 

J. Morbitzer, O istocie medialności młodego pokolenia, „Neodidagmata” 2011–2012, nr 33/34, 
s. 137. 

2 Szerzej: Czy wiesz, że multitasking może zrujnować Twoją karierę?, http://www.outsourcing 
portal.eu/pl/czy-wiesz-ze-multitasking-moze-zrujnowac-twoja-kariere (dostęp: 29.12.2017). 
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z którymi spotyka się każdego dnia. Czy w opinii młodych ludzi nauczyciel 
może być autorytetem? Jakie warunki powinien spełnić, by nim być? 

Właściwa dla świata ludzi młodych jest ich przynależność do różnych orga-
nizacji, stowarzyszeń czy środowisk, która wynika z zainteresowań, pasji a cza-
sami ich braku. W słownictwie młodzieży rzadko pojawia się termin „autory-
tet”. Kogoś lubi albo nie, z kimś spotyka się chętnie, z innymi – wcale. Za po-
mocą Internetu młodzi ludzie mogą np. porozumiewać się z profesorem szkoły 
wyższej, zadać pytanie lekarzowi, zrobić zakupy bez wychodzenia z domu lub 
zarezerwować bilety lotnicze do każdej części świata. Z upływem czasu zmienia 
się rzeczywistość, a zatem także osoby dotąd uznawane za autorytety, dlatego 
mogłoby się wydawać, że młodzież ich nie potrzebuje, ewentualnie znajduje je 
na portalach społecznościowych, do których należą m.in. Facebook, Myspace. 
Ale wirtualna rzeczywistość jako obszar pozyskiwania autorytetów, wzorców 
do naśladowania, które nie są dobrze znane, nie zastąpi realnych kontaktów 
międzyludzkich.  

Szkoła jest miejscem spotkań różnych ludzi – nauczycieli i uczniów. Uczeń 
może nauczyciela lubić, szanować, ale to może być niewystarczające, by uznał 
go za autorytet. Wymagania młodzieży względem nauczycieli są bardzo duże, 
tym bardziej, że coraz częściej słyszy o zatrudnionych na różnych poziomach 
edukacji specjalistach – ekspertach w danej dziedzinie.  

Kwestia nauczyciela w aspekcie autorytetu nie jest nowa i dotyczy wszyst-
kich szczebli edukacji3.  

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w art. 9. określa, kto 
zgodnie z prawem może zajmować to stanowisko. Osoba taka powinna legity-
mować się wyższym wykształceniem z odpowiednim przygotowaniem pedago-
gicznym, przestrzegać podstawowych zasad moralnych i spełniać warunki 
zdrowotne.  

Praca z młodymi ludźmi, w tym z dziećmi, wymaga profesjonalizmu, wie-
dzy, refleksji. Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim (Gravissimum educa-

tionis)4 ustanowiona w czasie Soboru Watykańskiego II wskazuje, że pierwszym 

                                                           
3 Szerzej, m.in.: W. Drzeżdżon, Pedagogiczne uwarunkowania autorytetu nauczyciela-

wychowawcy, „Język – Szkoła – Religia” 2011, nr 6; A. Jakubowicz-Bryx, Zdobywanie i budowa-

nie autorytetu przez nauczycieli wczesnej edukacji, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 2; 
I. Sławińska, Autorytet nauczyciela, „Człowiek w Kulturze” 2011/2012, nr 22. W kwestii autoryte-
tu nauczyciela akademickiego, zob. m.in: G. Polok, Erozja autorytetu nauczyciela akademickiego 

– czy ta tendencja może ulec zmianie?, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2010, vol. 13, 
nr 2; K. Kaczmarek, Rozważania na temat roli dydaktycznej nauczyciela akademickiego w opinii 

jego samego i studentów, „Argumenta Historica. Czasopismo naukowo-dydaktyczne” 2017, nr 4. 
4 Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim (Gravissimum educationis), http://ptm.rel.pl/files 

/swii/169-gravissimum-educationis.pdf (dostęp: 29.12.2017). 
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źródłem wychowania dzieci są rodzice, a szkoła ma w tym dziele ich wspierać 
i im pomagać. Szkoła, która mocą swego posłannictwa kształtuje z wytrwałą 

troskliwością władze umysłowe, rozwija zdolność wydawania prawidłowych 

sądów, wprowadza w dziedzictwo kultury wytworzonej przez przeszłe pokolenia, 

kształci zmysł wartości, przygotowuje do życia zawodowego, sprzyja dyspozy-

cjom do wzajemnego zrozumienia się, stwarzając przyjazne współżycie wśród 

wychowanków różniących się charakterem i pochodzeniem5.  
Szkoła nie istnieje bez nauczycieli, a ich nie będzie bez uczniów. Współcze-

sna młodzież jest dużym wyzwaniem dla systemu edukacji – szkoła nie może 
być nudna, a nauczyciele muszą zaimponować uczniowi wiedzą, doświadcze-
niem i cierpliwością. To może budować ich autorytet, choć jest coraz trudniej-
sze.  

 

Pojęcie autorytetu 

 

„Autorytet” to termin wieloznaczny, trudny do zamknięcia w jednej defini-
cji. W każdej dyscyplinie zwykle utożsamiany jest z mistrzami, specjalistami, 
znawcami danej problematyki.  

Według Słownika etymologicznego języka polskiego termin ten pochodzi od 
łacińskiego auctoritas oznaczającego powagę moralną6. Do języka polskiego 
pojęcie to trafiło za pośrednictwem niemieckiego Autorität lub francuskiego 
autorité. Pozostawało w bliskim związku znaczeniowym ze wcześniej przyswo-
jonym słowem „autor”. Pierwotnie znaczyło: ‘wiarygodność’, ‘upoważnienie’, 
‘znaczenie’, ‘prestiż’, ‘powaga’, wtórnie – ‘człowiek (instytucja, organizacja) 
mający wpływ, uznanie, powagę dzięki swoim działaniom, twórczości, osią-
gnięciom’.  

Słownik wyrazów bliskoznacznych wskazuje, że autorytet to także ‘wyrocz-
nia’, ‘powaga’, ‘fachowiec’, ‘mistrz’7. Zarówno w jednym, jak i w drugim słow-
niku powtarza się określenie ‘powaga’, które można powiązać z jednej strony 
z określonym sposobem życia i interpretowania zjawisk zachodzących w świe-
cie, a z drugiej strony oznacza pewną dojrzałość emocjonalną, doświadczenie 
życiowe, mądrość. Według komunikatu CBOS z 2014 r.8 dla Polaków autoryte-
tem moralnym był papież Franciszek. Tak odpowiedziało 83% ankietowanych. 
Jorge Mario Bergoglio łączy bowiem w sobie powagę i życiowe doświadczenie. 

                                                           
5 „Biuletyn Katechetyczny” 2012, nr 4, s. 3.  
6 I. Malmor, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa–Bielsko-Biała 2013, s. 38. 
7 Słownik wyrazów bliskoznacznych, red. S. Skorupka, Warszawa 1985, s. 3.  
8 Pontyfikat papieża Franciszka w opiniach Polaków, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/ 

2014/K_057_14.PDF (dostęp: 29.12.2017). 
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Cieszy się uznaniem i szacunkiem nie tylko Polaków, ale również przedstawi-
cieli innych narodowości.  

Józef Pieter, polski pedagog i filozof, autorytet definiował następująco: 
przewaga czyjaś nad pojedynczymi osobami lub grupami społecznymi (dzięki 

większej wiedzy, sile, lepszym cechom charakteru, władzy) […] wyrażająca się 

uznaniem i podporządkowaniem się. Autorytet stanowi jeden z podstawowych 

czynników więzi społecznej w zorganizowanym życiu zbiorowym9. Bez mistrzów 
trudno mówić o rozwoju społeczeństwa, dlatego szczególną uwagę zwraca się 
na wyjątkową, ale i odpowiedzialną rolę autorytetu w społeczeństwie. Społeczna 

rola autorytetów polega na tym, że ludzie, którzy w danym środowisku cieszą się 

autorytetem, wskazują pośrednio lub bezpośrednio, jak należy postępować, co 

wolno a czego nie wolno, co jest chlubnym postępkiem, a co nie przystoi lub bez-

powrotnie hańbi10.  
Od czasów najdawniejszych autorytetem cieszyli się rządzący, filozofowie, 

politycy, władcy, duchowni – osoby wywierające wpływ na ludzkość. Autorytet 

jest wyrazem prestiżu, szacunku, wysokiej oceny, szczególnego uznania przyzna-

wanego przez otoczenie społeczne jakiejś osobie […] lub grupie osób […]. Wiąże 

się z autentycznym podziwem dla osoby cieszącej się autorytetem, wyrażanym 

przez innych, fascynacją, chęcią do naśladowania, dobrowolnego czerpania myśli 

i zachowań, podążania wytyczoną przez autorytet drogą. Ma charakter relacyj-

ny, gdyż nie można samego siebie uznać za autorytet11.  
Natomiast Hannah Arendt, niemiecka filozof i publicystka, w artykule Co to 

jest autorytet? podkreśliła, że on zawsze wymaga posłuszeństwa, przeto nagmin-

nie bywa mylony z różnymi formami siły i przemocy. A przecież tak naprawdę 

wyklucza on używanie zewnętrznych środków przymusu12.  
Na podstawie zaprezentowanych definicji można wskazać kilka cech cha-

rakteryzujących autorytet:  

− przewaga jednostki nad grupą ludzi lub indywidualnym człowiekiem;  

− duży wpływ na innych;  

− wiedza, fachowość, kompetencja;  

− możliwy związek z władzą, ale niepowiązanie z siłą i przemocą.  
Autorytet nie jest dany raz i na zawsze. Można go stracić i nigdy nie odzy-

skać. Jest to szczególnie trudne, po uwzględnieniu faktu, że na tę pozycję 
                                                           

9 Za: L. Bojarska, Belfer na huśtawce. O autorytecie nauczyciela, Warszawa 2012, s. 14–15. 
10 Socjologia prawa. Główne problemy i postacie, red. A. Kojder, Z. Cywiński, Warszawa 2014, 

s. 40. 
11 M. J. Szymański, Socjologia edukacji. Podręcznik akademicki, Kraków 2013, s. 119–120.  
12 Za: P. Kaczmarek, Tożsamość prawnika jako wykonawcy roli zawodowej, Warszawa 2014, 

s. 88. 
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w grupie czy w społeczeństwie pracuje się nierzadko wiele lat. Raz wypracowa-

ny przez jednostkę autorytet nie jest wieczny. Można go zburzyć samemu lub 

może on zostać zburzony przez działania innych, a jego odbudowanie jest 

znacznie trudniejsze po wykazaniu skaz na idealnym dotąd obrazie autorytetu13. 
Badania CBOS z 2009 r. zatytułowane Wzory i autorytety Polaków wykazały, 

że blisko trzy czwarte badanych (74%) zgadzało się ze stwierdzeniem, że istnie-
nie osób – wzorców do naśladowania jest dla ludzi w życiu ważne. Co piąty 
respondent (21%) miał odmienne zdanie w tej kwestii14.  

Mistrzem można zostać w każdym zawodzie; na to określenie składa się 
wiedza, doświadczenie i kompetencje. Jest to szczególnie ważne w zawodzie 
nauczyciela, który zakłada relację między starszym i młodszym, bardziej 
i mniej doświadczonym. Jednak nie każdy z nich wyposażony w te cechy może 
zostać uznany przez młodzież za autorytet. Uczącym często brakuje motywacji, 
entuzjazmu oraz tego, co uczniowie często nazywają charyzmą. Nikolaus 
B. Enkelmann, niemiecki trener osobowości, pisał, że przed człowiekiem pro-

mieniującym charyzmą drzwi otwierają się same. Bez trudu nawiąże on kontak-

ty i autentyczne, szczere związki z innymi ludźmi dzięki łatwemu przepływowi 

komunikacji15. 
Współcześnie młodzi ludzie mają pasje, ale także wymagania dotyczące pra-

cy, zarobków oraz awansu. Wobec potencjalnych autorytetów – ludzi oraz in-
stytucji – są krytyczni i zdystansowani. 

 

Wyniki badań 

 

Anonimową ankietę dotycząca autorytetów wśród nauczycieli przeprowa-
dzono wśród 100 uczniów klas 1–3 jednego z liceów ogólnokształcących 
w Opolu. Wybór tego typu szkoły podyktowany był kilkoma względami. Po 
pierwsze, nauka w liceum trwa trzy lata16 – w porównaniu do szkół zawodo-
wych jest krótsza o rok, a uczniowie szybciej przystępują do egzaminu matu-
ralnego i odchodzą ze szkoły. Teoretycznie szybciej też powinni wejść na rynek 
pracy. Po drugie, tego typu szkoły wybierają zarówno dziewczęta, jak i chłopcy 
(nie ma dominacji jednej płci, jak np. w technikach zawodowych).  

                                                           
13 P. D. Piórkowski, Autorytety. Idole, pozory, eksperci i celebryci, [b.m.] 2016, s. 34 
14 Wzory i autorytety Polaków, [w:] Komunikat z badań BS/134/2009 CBOS, Warszawa 2009, 

s. 1. 
15 N. B. Enkelmann, Charyzma, s. 23, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_134_09.PDF 

(dostęp: 29.12.2017). 
16 Reforma edukacji wprowadzona 1.09.2016 r. zakłada 4-letnie licea oraz 5-letnie technika. 

Zob.: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, DzU 2017, poz. 59 z późn. zm.  
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Młodzież w wieku 16–19 lat odpowiadała na sześć zamkniętych pytań doty-
czących problematyki autorytetu nauczyciela we współczesnej szkole ponad-
gimnazjalnej.  

Na etapie pierwszym uczniowie udzielali odpowiedzi na pytanie: Czy 
współczesny nauczyciel może być dzisiaj autorytetem dla młodego pokolenia?  

 

 
 

Wykres 1. Współczesny nauczyciel autorytetem dla młodzieży 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Ponad połowa, czyli 71% ankietowanych odpowiedziało, że nauczyciel może 

być takim autorytetem (wykr. 1). Tę tendencję potwierdzają również badania 
przeprowadzone m.in. przez M. Korbelaka i J. Burkot w zespole szkół w Stró-
żówce. W badaniach tych dla 49% ankietowanych nauczyciel był osobą godną 
naśladowania oraz wzorem17. 

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych spędzają w szkole wiele godzin, bio-
rąc udział np. w fakultetach, zajęciach na poziomie rozszerzonym, dodatko-
wych lekcjach z języka obcego lub w zajęciach sportowych. Ponadto po lekcjach 
organizowane są szkolne wycieczki, imprezy szkolne i wspólne wyjścia. Wyma-
ga to nakładu czasu i implikuje kontakty z różnymi nauczycielami. Nauczyciele 
i młodzież poznają się wówczas w różnych sytuacjach, często konfliktowych 
i trudnych, zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Rozwiązywanie problemów, 
sposoby rozstrzygania sporów stwarzają możliwość budowania wzajemnego 
zaufania oraz wzmocnienia kontaktów interpersonalnych. Jest to szczególnie 
ważne w relacjach z pokoleniem, które urodziło się i wychowało w nowej rze-
czywistości politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturowej. Pojawia się za-
tem konieczność nowego spojrzenia na rolę nauczyciela i jego funkcje. Nauczy-

                                                           
17 Badania przeprowadzone były wśród dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjalnej, por. 

M. Korbelak, J. Burkot, Autorytet nauczyciela w percepcji uczniów i ich rodziców, „Problemy 
Współczesnej Pedagogiki” 2016, nr 2(1).  
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ciel szkoły teraźniejszości i przyszłości musi być człowiekiem wielowymiarowym, 

którego cechują nie tylko wiedza i profesjonalizm, lecz także zdolności do refleksji 

zawodowej w działaniu i nad działaniem, świadomość „bycia nauczycielem”, 

a nie wykonawcą zawodu18.  
Wykonywanie zawodu nauczyciela wiąże się z odpowiedzialnością wobec 

ucznia w kontekście przekazywanych mu wiedzy i wartości. W realiach szkoły 
ponadgimnazjalnej uczeń to także  człowiek dorosły, który w niedalekiej per-
spektywie czasowej będzie pełnić nowe role społeczne: studenta, pracownika, 
rodzica, małżonka. Zadaniem szkoły jest nie tylko przygotowanie go do egza-
minu dojrzałości, ale także orientacja na kompetencje miękkie, takie jak: kre-
atywność, asertywność, umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, które 
powinny być przekazywane na tym poziomie edukacji. 

Kolejna badana kwestia dotyczyła nauczyciela będącego autorytetem dla 
uczniów podczas edukacji w szkole.  

 

 
 

Wykres 2. Autorytet w osobie nauczyciela 

Źródło: opracowanie własne. 

 
W opinii około 50% badanych żaden nauczyciel nie spełnił takich wymo-

gów, by uznać go za autorytet (wykr. 2). Uzasadnienie znaleźć można w rapor-
cie z badań Młodzież 2016, z którego wynika, że współcześni młodzi ludzie 

                                                           
18 Obraz szkoły i nauczyciela. Egzemplifikacje teoretyczne i empiryczne, red. E. Murawska, 

Kraków 2010, s. 74. 
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szukają swoich autorytetów przede wszystkim w rodzinie: Autorytetami dla 

uczniów, a więc osobami, o których uznanie zabiegają, są najczęściej rodzice, 

przede wszystkim matka (59%), nieco rzadziej ojciec (47%). Zdecydowanie rza-

dziej tę rolę pełnią rodzeństwo, znajomi i przyjaciele lub chłopak czy dziewczyna 

(4% – 21% wskazań)19. 
Można mówić o kryzysie autorytetów wśród młodzieży lub o autorytetach 

„nieodpowiednich”. Podczas analizy wypowiedzi uczniów pojawia się konsta-
tacja, że współczesną rzeczywistość w odniesieniu do społeczności uczniów 
w relacji do ich rodziców, nauczycieli i kadry zarządzającej szkołą charaktery-
zuje brak autorytetów pedagogicznych. Nie spełniają bowiem oczekiwań i wy-
obrażeń uczniów o mistrzach, co nie oznacza, że współczesna młodzież autory-
tetów nie potrzebuje.  

Badania Magdaleny Wasylewicz przeprowadzone wśród uczniów dwóch 
szkół gimnazjalnych w Krośnie wykazały jednoznacznie, że młodzi ludzie po-
trzebują autorytetów. 42% ankietowanych gimnazjalistów wskazywało je 
w rodzinie. Uczniowie najczęściej wymieniali ojca, matkę, oboje rodziców oraz 
starsze rodzeństwo. Tylko 8% badanych swój autorytet odnajdowało wśród 
nauczycieli, lecz żaden nie wskazał nauczyciela uczącego go w szkole. Autoryte-
tami byli bowiem prowadzący zajęcia pozaszkolne, zwłaszcza sportowe, mu-
zyczne i z języka obcego20. Ta grupa nauczycieli ma więcej cierpliwości, prowa-
dzi zajęcia, które są atrakcyjne dla młodzieży, stanowią uzupełnienie ich pasji 
i zainteresowań. Tego brakuje w szkołach, do których codziennie ankietowani 
uczęszczali.  

Kolejne pytanie ankiety dotyczyło kwalifikacji nauczycieli – czy determinują 
one fakt uznania nauczyciela za autorytet.  

Ponad 50% ankietowanych stwierdziło, że kwalifikacje nauczyciela nie są 
wystarczające, by został uznany za autorytet (wykr. 3). Sporo nauczycieli ciągle 

jeszcze żyje złudzeniem, że autorytet jest „wpisany” w ich rolę społeczną niejako 

automatycznie, że godności autorytetu nie musi się zdobywać wartościami oso-

bowymi, ponieważ należy się ona sama przez się. Niektórzy nawet uważają, że 

są/powinni być autorytetami dla wszystkich i w każdej dziedzinie21. 
 
 

                                                           
19 Młodzież 2016. Raport z badania sfinansowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania 

Narkomanii, Warszawa 2016, s. 10. 
20 Szerzej na temat badań: M. Wasylewicz, Autorytety medialne – starcie czy wsparcie (?) au-

torytetów realnych współczesnej młodzieży, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” 2016, t. XXXV, z. 1. 
21 Za: A. Kobylarek, Uniwersytet wobec konieczności paradygmatycznej zmiany, Wrocław 

2016, s. 68.  
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Wykres 3. Kwalifikacje nauczycieli 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Kwalifikacje w zawodzie nauczyciela są ważne, ale nie są czynnikiem wy-

starczającym, by stać się autorytetem. Młodzież potrzebuje jeszcze innych war-
tości dopełniających wizerunek nauczyciela jako mistrza.  

W związku z powyższym na etapie czwartym zapytano młodzież o cechy, 
jakie powinien mieć nauczyciel, by stać się autorytetem. Było to pytanie wielo-
krotnego wyboru – uczniowie mogli wskazać kilka cech.  

 

 
 

Wykres 4. Pożądane cechy nauczyciela 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Na pierwszym miejscu w opinii ankietowanych (wykr. 4) znalazła się wiedza 

(54 wskazania), drugie zajęła uczciwość (49), na trzecim uplasowało się poczu-
cie humoru (37). 

 Na temat cech dobrego nauczyciela, wychowawcy, pedagoga powstało wiele 
prac. W artykule Model współczesnego nauczyciela Maria Kujawska przedstawi-
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ła dwie koncepcje: model nauczyciela „twórczego” i model nauczyciela „tech-
nicznego”. Nauczyciel twórczy to człowiek, którego charakteryzuje m.in.: zdol-
ność szybkiego przystosowywania się do zachodzących zmian, tendencja do 
posługiwania się uogólnieniami, pomysłowość, wynalazczość, zdolność do 
syntezy, umiejętność odrzucania tego co nieistotne i drugorzędne22. Te cechy 
nauczyciela w XXI w. są pożądane najbardziej.  

Wskazana przez uczniów uczciwość mieści się w kodeksie etycznego postę-
powania. Bez wiedzy trudno wychowywać młodzież do wartości. Poczucie hu-
moru natomiast pomaga złagodzić trudne sytuacje. […] humor może być umie-

jętnością wywierania wpływu na innych lub formą komunikacji, której posiada-

nie podnosi atrakcyjność człowieka oraz jego relacji interpersonalnych23. 
Zastanawiające jest, że takie cechy jak stanowczość i konsekwencja otrzyma-

ły najmniej wskazań (kolejno – 7 i 13). Brak konsekwencji w ocenianiu i egze-
kwowaniu wiedzy oraz nieumiejętność podejmowania decyzji nie tworzą do-
brej atmosfery w grupie uczniów, nie sprzyjają również budowaniu pozytyw-
nych relacji międzyludzkich. Należą do błędów wychowawczych24.  

Ostatnie zagadnienie badawcze dotyczyło podstawowych błędów, jakie po-
pełniają nauczyciele, dyskwalifikujących ich jako autorytety. Każdy ankietowa-
ny miał podać trzy błędy.  

Niesprawiedliwość w opinii uczniów (wykr. 5) zajęła pierwsze miejsce (24 
wskazania). Jako drugi czynnik dyskwalifikujący podawano najczęściej różni-
cowanie uczniów (17) i kolejny – kłamstwo (12).  

W 2014 r. Instytut Badań Edukacyjnych przeprowadził badanie pt. „Efekty 
wychowawcze szkoły ‒ test funkcjonowania moralnego”, które pokazało, że 
w pracy nauczyciela nie daje się do końca być sprawiedliwym (51%)25. Tylko 

nauczyciel sprawiedliwy umie dostrzec uprzedzenia czy też przejawy dyskrymi-

nacji wobec uczniów i umie przeciwstawić się tym zjawiskom. […] Nauczyciel 

winien z szacunkiem traktować opinie uczniów i zaakceptować fakt, iż mogą się 

one różnić od jego własnych poglądów. Jest to jedyna droga do tego, aby młodzi 

                                                           
22 M. Kujawska, Model współczesnego nauczyciela, „Cieszyński Almanach Pedagogiczny” 

2013, nr 2, s. 40. 
23 A. Bulzak, M. Adamczyk, M. Kordek, Wzajemne relacje między poczuciem humoru, stresem 

i wypaleniem zawodowym na przykładzie badań w grupie nauczycieli, „Zeszyty Naukowe Wyższej 
Szkoły Humanitas. Pedagogika” 2016, nr 13, s. 210. 

24 Szerzej: B. Cieśleńska, A. Głowala, Spostrzeganie błędów wychowawczych nauczycieli przez 

uczniów szkoły średniej, „Społeczeństwo, Edukacja, Język” 2017, t. 5. 
25 Przekonania moralne uczniów, s. 1, http://www.ibe.edu.pl/images/download/material_ 

prasowy_moralnosc.pdf (dostęp: 29.12.2017). 
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ludzie uczyli się takich umiejętności życiowych, jak: akceptacja inności, toleran-

cja, uczciwość, szacunek dla innych26. 
 

 
 

Wykres 5. Błędy nauczycieli 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Ostatnie pytanie w analizowanym badaniu dotyczyło tego, czy ważne jest, 
by nauczyciel był dla ucznia autorytetem.  

 

 
 

Wykres 6. Czy ważne jest, by nauczyciel był dla ucznia autorytetem 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Dla 71% respondentów ważne jest, by nauczyciel był autorytetem (wykr. 6).  

Jest to istotne szczególnie w zawodach zakładających relacje między starszym 
i młodszym, przekazującym wiedzę i uczącym się. Według socjologa Zygmunta 
Baumana autorytet to możliwość wpływania na wybór wartości przez innych 

                                                           
26 J. Madalińska-Michalak, R. Góralska, Kompetencje emocjonalne nauczyciela, Warszawa 

2012, s. 129. 
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ludzi. Obdarzone nim osoby lub instytucje, dzięki realizowaniu czy głoszeniu 

określonych wartości sprawiają, że są one przyjmowane przez innych27.  
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 r. umożliwiło po-

wstanie szkół wielokulturowych i wielowyznaniowych. Efekty dotyczą nie tylko 
uczniów, ale i nauczycieli, bowiem współczesny autorytet w opinii uczniów 
musi charakteryzować się określonymi, uniwersalnymi wartościami etycznymi 
i moralnymi.  

 

Zakończenie 

 

We współczesnej rzeczywistości, w której ujawniają się kryzys wartości, de-
moralizacja i rozpad związków międzyludzkich, autorytety – szczególnie 
w życiu młodego człowieka – są bardzo potrzebne i ważne. Przekazują bowiem 
wartościowe idee, które same realizują.  

Młodzież potrzebuje kierunkowskazów, a przede wszystkim realnych wzo-
rów do naśladowania – mogą być to rodzice, rodzeństwo czy nauczyciele. 
W szkole spędza dużo czasu, wchodząc w relacje międzyludzkie z nauczyciela-
mi oraz rówieśnikami. Nie wszyscy są przez nią ocenieni jako godni naślado-
wania. Część z nich nie ma predyspozycji, a niektórzy nie chcą być autoryteta-
mi dla młodego pokolenia, ponieważ boją się odpowiedzialności. Budowanie 
autorytetu jest procesem, który zakłada ciągłą pracę nad sobą. Bycie autoryte-
tem to również pełna odpowiedzialność za swój sposób życia, działania i wy-
powiedzi.  

Młodzieży autorytet zwykle kojarzy się z osobą, której stawia się pomniki, 
obchodzi się rocznice jej urodzin lub śmierci – często z postacią posągową, 
nierealną i faktycznie nieznaną, np. patronami szkół, o których wspomina się 
na każdym apelu szkolnym. Warto zastanowić się, dla ilu uczniów patron to 
rzeczywisty autorytet, co o nim wiedzą, czym się kierowali, jeśli uznali go za 
wzór do naśladowania.  

Autorytetu narzucić nie można, ponieważ przymus wyzwala w młodzieży 
reakcje przeciwstawne do oczekiwanych.  

Rodzice i nauczyciele to dla uczniów osoby najbliższe – z nimi najczęściej 
rozmawiają i spotykają się. Są postaciami realnymi, mają wady i zalety, dzięki 
którym łatwiej się z nimi utożsamić. Często stają się autorytetami młodzieży. 

                                                           
27 Za: B. Tuziak, Autorytet jako zjawisko społeczne. Wymiar lokalny, „Studia Socjologiczne” 

2010, nr 2, s. 62.  
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Jednak rola autorytetu nikomu nie jest dana, trzeba nad sobą pracować przez 
całe życie.  

Przeprowadzone badania pokazały, że szkoła może być miejscem kształto-
wania się autorytetów, których uczniowie potrzebują. Na budowanie autorytetu 
nauczyciela wpływ ma jego uczciwość, wiedza, pasja, poczucie humoru, a także 
otwartość. Uczniowie są szczególnie wyczuleni na kłamstwo, niesprawiedli-
wość, faworyzowanie innych i niezauważanie drugich. Te cechy w ich ocenie 
deprecjonują autorytet, a z analizowanego badania wynika, że według uczniów 
są błędami najczęściej popełnianymi przez kadrę pedagogiczną.  

Nauczyciel w pracy powinien być specjalistą, ekspertem, mistrzem, dlatego 
musi się uczyć, podnosić swoje kwalifikacje i kształtować nowe umiejętności, 
ponieważ młodzież, z którą obcuje w szkole, jest otwarta na świat i innowacje 
technologiczne. Uczniowie nie szukają nieskazitelnych wzorów do naśladowa-
nia, ponieważ wiedzą, że takich ludzi nie ma, wręcz doceniają przyznanie się do 
błędów, a przede wszystkim szanują obiektywizm i uczciwość. Takim osobom 
szybciej wybacza się niedoskonałość, słabości i zwątpienia.  
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Summary 

 

Teacher's authority in the opinion of students of a high school 

 (based on own research) 

 
When choosing a school, young people check whether a given entity implements 

educational projects, European programmes, whether it has access to the Internet, 
interactive boards, e-registers. They checks exam results or, particularly in the case of 
vocational schools, how school-leavers cope on the labour market. But in the first 
place, school is made of people, those who learn and those who pass knowledge.  

The aim of the article is an attempt to answer the question whether in the contem-
porary Polish high school one can talk about authorities. How do teenagers understand 
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this term and do they identify authority with the place and the people they meet every 
day? Can, according to young people, a teacher be an authority and what conditions he 
or she should meet to be one?   

The research tool used in the work is an anonymous survey conducted among stu-
dents of one of high school in Opole.  

 

keywords: authority, young people, teachers  

słowa kluczowe: autorytet, młodzież, nauczyciele 

 



  
 
 
 

 



 

Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, 2017, t. XIV (ISSN 1731-8440,  e-ISSN 2544-1426)  

 

 

 

 

 

Лариса Мафтин∗
 

 

 

Топонимика как средство 

патриотического воспитания: 

украиноведческий аспект 
  

 

Вступление 

 

Социокультурная, экономическая и политическая ситуация в Украине 

значительно обострила проблему формирования национально 

сознательных, патриотически настроенных граждан. В условиях военной 

российской агрессии возникает особая потребность воспитания личности, 

которая ценит свое национальное достоинство, гордится достижениями 

своей страны, стремится работать на ее благо, готова зищищать ее 

государственность; деятельность которой в будущем будет способствовать 

сохранению историко-культурных и художественно-эстетических 

национальных традиций, консолидации общества, его духовного 

развития.  

 

Изложение основных тез 

 

В свое время украинский педагог Григорий Ващенко отмечал: первая 

задача, стоящая перед украинским народом – объединиться в этой борьбе 

и осуществить извечное стремление к государственной и национальной 

независимости. Вторая задача – восстановить Украину, что лежит 

в руинах, построить фабрики и заводы, развить и развернуть 
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промышленность, сельское хозяйство и торговлю. Третья задача – 

поднять на высокий уровень свою духовную культуру, образование, науку 

и искусство, стать вровень с передовыми народами Европы и Америки1. 

Учитывая реалии современной Украины эти слова звучат довольно 

актуально и требуют надлежащего осмысления. 

Теоретический аспект национально-патриотического воспитания 

отражен в трудах выдающихся украинских педагогов прошлого: Михаила 

Драгоманова, Григория Ващенко, Михаила Грушевского, Ивана Огиенко, 

Василия Сухомлинского, Константина Ушинского и др. Идеалы 

патриотического воспитания является предметом исследования ученых 

независимой Украины, Ивана Беха, Емельяна Вишневского, 

Владимира Костива, Богдана Ступарика, Александры Савченко, Ольги 

Сухомлинской и др. Методические аспекты проблемы формирования 

патриотизма разных возрастных групп детей и учащейся молодежи 

раскрыто в трудах Аллы Богуш, Нелли Лысенко, Юрия Руденко, Ольги 

Рудницкой и др. Среди средств, которые способствуют патриотическому 

воспитанию, важное место занимают топонимы – собственные 

географические названия, своеобразные исторические памятники 

деятельности многих поколений. Исследования Петра Кононенко, Галины 

Лозко, Анатолия Пономарева освещают специфику топонимики как 

науки, отмечают ее взаимосвязь с украиноведением, акцентируют 

общественно-политические аспекты изучения топонимии; труды Аллы 

Коваль, Степана Макарчука посвящены трактовке названий населенных 

пунктов Украины; научные исследования Дмитрия Бучко, Константина 

Германа, Аркадия Жуковского, Юрия Карпенко, Игоря Чеховського и др. 

на широком исходном материале раскрывают этимологию названий 

населенных пунктов Буковины. Среди исследований методического 

характера выделим работы Нины Голуб, Антонины Канищенко, Тамары 

Торчинской и др. 

 Вместе с тем, отдельные вопросы как теоретического, так и практи-

ческого дискурса проблемы остаються актуальними, поэтому целью 

данной работы является раскрытие педагогического потенциала 

украинской топонимии. 

Многие исследователи справедливо считают, что в основу реформиро-

вания образовательной системы Украины должна быть положена идея 

идея национально-культурной идентичности, развития украинской 

                                                           
1 Г. Ващенко, Воспитательный идеал. Учебник для педагогов, воспитателей, молодежи 

и родителей, Полтавский Вестник, Полтава 1994, c. 163. 
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государственности как консолидирующего фактора украинского общества 

и украинской политической нации. Стратегические задачи патриоти-

ческого воспитания определены в таких нормативно-правовых 

документах как Конституция Украины, Национальная стратегия 

развития образования в Украине на период до 2021 года, Стратегия 

национально-патриотического воспитания детей и моло-дежи на 2016–

2020 годы, законах Украины О правовом статусе и памяти борцов за 

независимость Украины в XX веке (от 9.04.2015, № 314), Об увековечении 

Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов (от 

9.04.2015, № 315), Об осуждении коммунистического и национал-

социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине 

и запрет пропаганды их символики, О чествовании героев АТО 

и совершенствовании национально-патриотического воспитания детей 

и молодежи (от 12.05.2015, № 373 – VIII), новый закон Об образовании 

(2017) и др. Основные принципы реформы школьного образования 

изложены в Концепции Новой украинской школы. Среди десяти ключевых 

компетентностей – осведомленность и самовыражение в сфере культуры 

– способность понимать произведения искусства, формировать собствен-

ные художественные вкусы, самостоятельно выражать идеи, опыт 

и чувства с помощью искусства. Эта компетентность предполагает 

глубокое понимание собственной национальной идентичности. 

Патриотизм призван дать новый импульс духовному очищению 

общества, развития национального сознания, правовой культуры, 

воспитанию граждан с активной жизненной позицией, способных 

изменить ситуацию в стране к лучшему. В Украине патриотическое 

воспитание детей и молодежи должно стать одним из приоритетных 

направлений деятельности государства и общества по развитию 

гражданина как высоконравственной личности, которая лелеет 

украинские традиции, духовные ценности, обладает соответствующими 

знаниями, умениями и навыками, способна реализовать свой потенциал 

в условиях современного общества, исповедует европейские ценности, 

готовая к исполнению обязанности по защите Отечества, 

независимости и территориальной целостности Украины2. 

Заметим, что в научном и общественном дискурсе бытуют различные 

определения явления „патриотизм”: гражданский, государственный, 

                                                           
2 Стратегия национально-патриотического воспитания детей и молодежи на 2016–

2020 годы. Указ Президента Украины, http://www.president.gov.ua/documents/5802015-19494 

(доступ: 14.01.2017). 
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этнический, личный, национальный, политический и др. В обосновании 

проблематики нашей работы мы пользуемся положениями трудов тех 

отечественных иследователей, которые национально-культурные, 

природные, ментальные аспекты патриотизма и национально-

патриотического воспитания трактуют сквозь призму „теории 

этнического ядра” нации, а основой патриотического воспитания считают 

национальное сознание – глубинное понимание личностью своей 

этнической принадлежности. Мировоззренческие ценности влияют на 

формирование идеологии государства, определяют вектор дальнейшего 

развития, главные морально-духовные ориентиры. По мнению одного из 

авторов концепции нового украиноведения академика П.П. Кононенко: 

Чувство национальной идентичности становится мощным средством 

сомоопределения и самоориентации индивида в мире сквозь призму 

коллективной отдельности и своей самобытной культуры. Именно 

благодаря общей неповторимой культуре мы способны узнать, „кто мы 

такие” в современном мире3. 

 Впервые понятия „патриот” и „патриотизм”, как отмечают 

исследователи, вошли в обиход в период Великой Французской 

революции, – патриотами тогда называли борцов за народное дело, 

защитников республики. Не вдаваясь в глубокий анализ соответствующей 

терминологии, выделим те научно обоснованные общие положения, 

которые являются ключевыми для затронутой нами педагогической 

проблемы. В энциклопедической литературе патриотизм определяется 

как гражданское чувство, содержанием которого является любовь 

к родине, преданность своему народу, гордость за достижения 

национальной культуры, это одна из важнейших социально-

психологических характеристик человека как личности – носителя 

определенных духовных ценностей, гражданина с чувством националь-

ного достоинства4. Ученые акцентируют так называемую внешнюю 

структуру патриотизма, состоящую из следующих элементов: 

патриотические чувства; национальное достоинство; потребность 

в удовлетворении национальных интересов; патриотическое сознание на 

основе национального сознания, понимание своей гражданской роли 

в обществе; национальный такт и толерантное отношение к людям других 

национальностей; желание и потребность в накоплении, сохранении 

                                                           
3 П. П. Кононенко, Украиноведение: Учебник для высших учебных заведений, 

Миллениум, Киев 2006, c. 18. 
4 С. Гончаренко, Украинский педагогический словарь, Лыбидь, Киев 1997, c. 249.  

 



 

 Топонимика как средство патриотического воспитания: украиноведческий аспект  

 
 271

и передаче национальных культурных ценностей; готовность к патрио-

тической деятельности.  

Исследователи теоретических основ патриотизма выделяют такие 

разновидности патриотизма: этнический патриотизм – основывается на 

чувстве причастности к своему народу, любви к родному языку, культуре, 

своей истории и т.п.; территориальный патриотизм, в основе которого – 

любовь к месту, где человек родился (малая родина); государственный 

патриотизм – базируется на государственной идеологии (государственное 

самоопределение, государственный мировоззрение, государственное 

чувство). Успешное решение задач, которые стоят перед украинским 

народом зависит от государственной позиции каждого сознательного 

члена общества. Поэтому воспитание граждан-патриотов, для которых 

высшей ценностью является любовь к тому месту, той земле, где родился, 

ответственность за ее судьбу, единство личных и национально-

государственных интересов, на современном этапе развития украинской 

государственности приобретает особое значение. 

Почти во всех научных работах авторы придерживаются мнения о том, 

что патриотическое воспитание – это процесс, который формирует 

осознание своей причастности к истории, традициям, культуре своего 

народа, любовь к своей Родине, переживание за судьбу своего народа, его 

будущее. Современное патриотическое воспитание должно 

осуществляться в условиях национального воспитания, которое 

рассматривается украинскими учеными как система взглядов, убеждений, 

идеалов, традиций, обычаев, созданная в течение веков украинским 

народом и призвана формировать мировоззренческие позиции 

и ценностные ориентиры молодежи, реализуется через комплекс 

соответствующих мероприятий5. Согласно положениям Стратегии 

национально-патриотического воспитания детей и молодежи на 2016–

2020 годы, национально-патриотическое воспитание должно охватывать 

прежде всего такие сферы: образование; наука, культура и искусство; 

профориентация на военные специальности; история, чествование 

памятных дат и исторических фигур; краеведение; туризм, охрана 

окружающей среды; физкультура, спорт, популяризация здорового образа 

жизни; гражданская оборона; оборона Украины6. Органичными 

составляющими патриотизма является национальное сознание 

и национальное достоинство, которые формируются на лучших образцах 

                                                           
5 Ibidem, c. 229–230.  
6 Стратегия национально-патриотического…, op. cit. 
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родной истории, языка, культурных достижений прошлого 

и современности. Великий украинский педагог Константин Ушинский 

отмечал: Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви 

к родине, и эта любовь дает воспитанию надежный ключ к сердцу 

человека7. 

Топонимические вопросы обостряются в периоды резких, 

кардинальных общественно-политических преобразований. Сейчас мы 

переживаем один из таких переломных периодов национальной истории, 

и возросший интерес к топонимии является вполне закономерным. 

Топонимика – наука, которая изучает географические названия, их 

происхождение, смысловое значение, развитие, современное состояние, 

написание и произношение. Это интегральная научная дисциплина, 

которая находится на стыке наук и широко используется в различных 

областях знаний: лингвистике, географии, истории и т.п.8 Только 

опираясь на язык, на историю, на конкретные особенности местности, 

можно исследовать географические названия, в которых отражены 

особенности природных объектов, хозяйственная деятельность людей, 

названия народов, племен, имена выдающихся людей, народные обычаи 

и т.п. Неслучайно топонимику относят к составной части украиноведения 

– науки о родном крае; … целостной системы познания феномена 

Украины9; еe называют архивом земли, ведь собственные географические 

названия являются бесценным источником информации о прошлом 

нашего края. 

Разнообразные научные подходы к топонимическим данным привели 

к наличию различных классификаций топонимов. Согласимся с мнением 

большинства иследователей этой проблемы о том, что создание 

универсальной классификационной схемы, которая устраивала бы 

географов, историков, лингвистов – дело будущего. Топонимы 

классифицируют по самым разным признакам, но наиболее часто 

учитываются естественные, общественно-политические, исторические, 

культурные, этико-эстетические, лингвистические критерии (Николай 

Тупчиенко). В топонимии Украины ведущими традиционно были 

естественные критерии, так как учитывали отношение того или иного 

                                                           
7 К. Д. Ушинский, О народности в общественном воспитании, [в:] К. Д. Ушинский, 

Педагогика: Хрестоматия, cост. А. И. Кузьминский, В. Л. Емеляненко, Знание-Пресс, Киев 

2003, c. 335. 
8 М. Т. Янко, Топонимический словарь Украины, Знание, Киев 1998, c. 249. 
9 П. П. Кононенко, op. cit., c. 17. 
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названия к природным условиям существования географических 

объектов. Среди них – территориальные: местные географические 

объекты, их свойства, формы; расположения: Запорожье, Каменец-

Подольский, Ровно, Черновцы, Долина. Характерные особенности 

рельефа отражены в названиях Подолье, Горки, Плоское, Крутояровка, 

Глубокая, Лысая Гора, Заречье, Поляна, Высокое, Семигоры и т.п. 

Географические названия Перевоз, Перевод дают информацию о наличии 

в прошлом в данной местности важных транспортных путей, переправ 

и т.п. Названия Каменная, Серебряный, Пески, Гута, Глиница, Рудня, 

Железное, Торфяное, Вапнярка и др. указывают на выходы коренных 

пород, залегания определенных видов полезных ископаемых. Названия 

местного растительного мира, влияние человека на окружающую среду 

отражают следующие названия: Вишневое, Яблоновка, Малая Ольшанка, 

Калиновка, Кленовое, Крапивня, Дибровка, Липовец, Грабовец, Ромен, 

Лозовая, Чернобыль, Очеретяное, Муравица, Долина нарциссов и др. 

Названия животных сохранились в названиях Дрозды, Лебедин, 

Бобровица, Гусятин, Волк, Оленевка, Турья, Воловецкий перевал, Змиевы 

валы, Змеиный и тому подобное. Указанные названия, за которыми 

стоят зоонимы или названия животных, говорят об их языческом 

характере, тесной связи с солнцепоклонничеством, что обожествляло 

природу10. 

Общественно-политические критерии: обусловленность топонимов 

государственными устремлениями украинцев, желанием жить 

в собственной правовой и демократической стране: Воля, Слобода, 

Украинка и др. 

Исторические критерии предусматривают учет исторических фактов, 

достоверность, значимость определенных событий: площадь 

Независимости, площадь Европейская, улица Небесной Сотни, улица 

Героев Майдана, Мазепинцы и др. К географическим названиям, 

имеющим историческое происхождение, можно отнести Княжичи, 

Стрелецкий Кут, Гуляй – Поле и др.  

Культурные критерии связаны с учетом соответствия топонимов 

культурным цинностям, которые, выработаны украинским народом и его 

предшественниками на протяжении многовековой истории: Золотоноша, 

Пасечное, Торговица, Богодухов. Широко представлены на географи-

ческой карте Украины имена и фамилии людей, некоторые из которых 

                                                           
10 С.  Губерначук, Страна Украина с бронзового века. Как гул столетий, как шум веков 

– родной язык, Блиц-Информ, Киев 2002, c. 42. 
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достигают глубины веков: Борисполь, Васильков, Иванков, Мироновка, 

Николаев, Романковцы, Тарасовка, Устиновка, Филиппов, Хмельницкий, 

пещера Довбуша, Аннина гора, Тарасова гора и т.п. 

Этико-эстетические критерии связаны с соответствием географи-

ческих названий нравственным ценностям, художественно-образным 

вкусам общества, состоянием души человека, умением видеть прекрасное: 

Миргород, Мирное, Добре, Веселое, Веселиновка, Затишье, Счастливое, 

Райгород, Веселый Кут и т.п.  

Лингвистические критерии предусматривают создание топонимов, 

которые соответствуют нормам фонетической и лексико-грамматической 

системы украинского языка, грамотность, легкое произношение, 

способность хорошо запоминаться, не вызывать неприятных звуковых 

или смысловых ассоциаций: Белая Церковь, Полтава, Десна, Днестр, Прут, 

Синевир, Тиса, Черемош и др.  

Даже беглое знакомство с топонимами, локализованными на 

этнических украинских землях, показывает, что происхождение или 

этимологию подавляющего их большинства очень легко прослеживать 

в словах, которые являются маркирующими относительно украинского 

языка ... С исключительно украинских слов появились и названия нашей 

Родины и столицы11. 

Наличие различных видов географических объектов вызывает 

разделение топонимов на виды: ойконимы – названия населенных 

пунктов: полисонимы (названия городов); в городах могут существовать 

агоронимы (названия площадей); годонимы (названия улиц); эргонимы 

(названия предприятий) и др.; гидронимы – названия рек, озер, колодцев; 

гелонимы – названия болот; дримонимы – названия лесов; спелеонимы 

(названия пещер, скальных навесов); оронимы – названия гор, долин, 

оврагов, ущелий; фонимы – названия курганов; урбанонимы – названия 

внутригородских объектов; дромонимы – названия путей сообщения; 

макротопонимы – названия больших незаселенных объектов; 

микротопонимы – названия небольших необитаемых объектов; 

антропотопонимы – названия географических объектов, которые 

происходят от личного имени; хоронимы (названия краев и стран) и др. 

Специфика топонимов состоит в том, что они несут информацию 

более широкую чем лингвистическая, позволяют восполнять пробелы 

в этногенетических исследованиях. Выводы, полученные на основании 

                                                           
11 Ibidem, c. 38. 
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анализа архаических географических названий, играют важную роль 

в решении, в частности, сложной проблемы современного славяноведения 

– очерчивании прародины славян12. Этнические и географические 

названия являются своеобразными памятниками эпохи и места своего 

возникновения, каждый топоним хранит в себе сведения об особенностях 

культуры, духовной и материальной жизни народа. Правильно объяснить 

то или иное название, раскрыть ее смысловое значение, происхождение – 

значит получить важную информацию о прошлом своего края: его 

природных условиях, экономике, этническом составе населения, истори-

ческих событиях и т.п. 

Знание географической топонимии оказывает влияние на 

формирование патриотического сознания, вооружает надлежащими 

аргументами в определенных идеологических дискуссиях. Название 

этноса, его имя или иначе этноним, является для каждого народа чем-то 

глубоко интимным и священным [...] это общее национальное имя, 

которое формирует и организует людей еще в большей степени, чем 

общий язык, общее происхождение, территория, чем обычаи и верования. 

Название народа (племени, рода) показывает, что единство его членов, 

как чего-то отличного от представителей других этнических 

объединений, уже вполне осознанно13. 

История каждого народа тесно связана с историей его названия. 

Сергей Шелухин в труде Украина – название нашей земли с древнейших 

времен отмечает, что национальное имя является голосом предков, 

которым они обращаются к потомкам и поколениям, воспитывают 

в них историческую память и самоуважение, вяжут их в национальную 

общность, которая становится внутренней и внешней силой и творит 

свою историю и культуру, чем только и может вызвать интерес 

и уважение к себе. Связи народа с национальным именем не формальные, 

а прежде всего внутренние, нравственные, духовные, материальные, 

полные любви, интимности и взаимности. Естественное имя народа 

является для него основой морали... Сам патриотизм, как одна из самых 

высоких категорий морали, связан с народностью и ее именем14. 

Разнообразие этнонимов отражает всю сложность этнической истории 

                                                           
12 Топоним: Украинский язык. Энциклопедия, pед. В. М. Русановский, А. А.Тараненко, 

М. П. Зяблюк и др., Иcдательство Украинская энциклопедия имени Н. П.Бажана, Киев 

2000, c. 637. 
13 Е. П. Наконечный, Украденное имя, [б. и.], Львов 1998, c. 3. 
14 С. Шелухин, Украина – название нашей земли с древнейших времен, [б. и.], Прага 

1936, c. 88. 
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Украины (Киевская Русь, Русь, Украина, Малороссия, УССР, государство 

Украина). Динамика этих наименований воспроизводит как изменения 

социльно-политической и этнокультурной ситуации в Украине, так 

и характер ее взаимоотношений с соседними государствами (более 

детально об этом смотри в статье Лариса Мафтин15). 

Всестороннее изучение аутентичной топонимической системы 

Украины дает возможность получить дополнительную информацию для 

выяснения актуальных вопросов украиноведческой науки: истоки 

прародины украинцев, происхождение названия Украина, вопрос 

автохтонности украинского населения в приграничных областях Украины 

и др. Географические названия отображают украинский стиль речи, 

является своеобразным доказательством непрерывности украинского 

заселения территории Украины от древнейших времен, разоблачают 

идеологические манипуляции, опровергают умышленные фальсификации 

исторических сведений: вопрос изменения российского этнонима, споры 

вокруг происхождения хоронима „Русь”. Заметим, что в эпоху Киевской 

Руси территорию будущей Московии/России называли Залесьем. По 

утверждению исследователей, эту территорию никогда не называли Русью 

в собственном смысле этого слова16. 

Анализ содержания действующих учебных программ для 

общеобразовательных школ Украины и учебников для 1–4 классов 

инвариативной составляющей учебного плана показал, что топонимы 

в начальном звене образования отдельно не изучаются, а опосредованно 

включены в содержание отдельных тем. В них отражены основные 

группы украинских топонимов (ойконимы, этнонимы, гидронимы, 

оронимы и др.), которые иллюстрируют соответствующие тексты, 

упражнения, задачи. Заметим, что насыщение содержания учебников 

украинским географическими названиями служит этнизации обучения, 

создает определенное интеллектуальное фон, который способствует 

лучшему познанию детьми картины украинского мира. Украинские 

топонимы имеют значительный познавательный и воспитательный 

потенциал, обеспечивают речевое развитие школьника, способствуют 

формированию национально-речевой личности, активизируют процессы 

памяти, внимания, мышления, позволяют осуществлять речевую 

                                                           
15 Л. Мафтин, Актуализация проблематики концентра украиноведения „Украина – 

этнос” в условиях обновления содержания отечественного образования, [в:] 

Педагогический дискурс: сборник научных трудов, гл. ред. И. М. Шоробура, ПП Мошак 

М. И., вып. 20, Хмельницкий 2016, c. 127–132. 
16 Е. П. Наконечный, op. cit., c. 3. 
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деятельность в единстве чувственного и рационального. Изучение 

топонимов позволяет ученикам младшего школьного возраста получить 

начальные знания по исторической географии, краеведении, экономике. 

Топонимы знакомят с особенностями географического положения 

местности, разнообразием растительного и животного мира, культурой 

и бытом родного народа, его хозяйственной деятельностью, с истори-

ческими событиями, миграционными процессами и т.п. 

Таким образом, топонимы, являясь своеобразными языковыми 

памятниками эпохи, хранят в себе сведения о духовной, материальной 

культуре этносов, которые образовали эти топонимы. Изучение 

происхождения этнических и географических названий непосредственно 

связано с изучением истории заселения и освоения жизненных ареалов. 

Всестороннее изучение топонимов дает возможность получить 

дополнительную информацию для выяснения актуальных вопросов 

украиноведческой науки: истоки прародины, происхождение названия, 

вопрос автохтонности украинского населения в приграничных областях 

Украины и т.п. В системе педагогического воздействия на ребенка особое 

место занимают те средства, которые наиболее оптимально способствуют 

воспитанию настоящих патриотов своего государства. На основе 

объективных представлений о своей этнической территории, духовных 

и материальных ценностях, языке у ребенка формируются идейные 

убеждения, осознание своей причастности к украинской национальной 

общности, чувство национального достоинства. Каждый раз, трактуя то 

или иное наименование географического объекта, учителя должны 

осознавать вес и возможности топонимических знаний. Исследователи 

справедливо отмечают, что топонимический материал при его 

надлежащего использования в педагогическом процессе способствует 

развитию речи младших школьников, активизирует их познавательную 

деятельность, умение устанавливать причинно-следственные связи 

в отдельных явлениях действительности. А это, в свою очередь, 

расширяет кругозор, служит этнизации, приучает смотреть на мир 

глазами граждан независимого украинского государства. 
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Toponymics as a means of patriotic education: Ukrainian aspects 

 

The article is devoted to the problem of upbringing of the younger generation in the 
spirit of patriotism. The urgency of this problem is due to the processes of renewal of 
Ukrainian society, its national revival, consolidation in conditions of external military 
aggression. Ethnic and geographical names are original monuments of an epoch and place 
of the origin, each toponym keeps in itself information about features of culture, spiritual 
and material life of the people. Knowledge of geographical toponymy influences the 
formation of patriotic consciousness, arming with appropriate arguments in certain 
ideological discussions. A comprehensive study of toponyms provides an opportunity to 
obtain additional information for clarifying the current issues of Ukrainian science: the 
origins of the ancestral homeland, the origin of the name, the question of the 
autochthonousness of the Ukrainian population in the border regions of Ukraine, etc. 
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Introduction 

 
Ethno-cultural and demographic processes in the environment of the west-

ern diaspora during the last century caused the most important problem for the 
Ukrainians abroad – preservation and development of the native language, 
expansion of the sphere of its existence, since the majority of them considered 
that mastering the Ukrainian language is the main guarantee of the establish-
ment of their own ethno-cultural identity, the basis of national self-
development. However, assimilation processes have been untiringly influencing 
the younger generation and gradually more and more young people stepped 
away from the community engagement, losing language skills. In order to slow 
down these processes, nationally conscious Ukrainian educators used all the 
means available to them, and first and foremost, textbooks as the main factor in 
mastering the Ukrainian language in the diaspora. At the same time, they real-
ized that gradually more and more Ukrainian children would naturally enter 
the language environment of the country of residence, since it becomes a means 
of communication for them in all spheres of society, and often also in personal 
life, therefore, they tried to create educational books that would attract children 
and youth by their content, design, didactic maintenance, and form the desire 
to learn the language of their ancestral home, learn the world of Ukrainians. 
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Statement of the main theses 

 

Professor Yar Slavutych participated most actively in the process of creating 
textbooks for Ukrainian native-language and state bilingual schooling in Cana-
da. As a passionate supporter of the visual-auditory method of teaching a lan-
guage in a foreign environment, he argued: I emphasize the spoken learning 
method – in all its varieties – albeit at the beginning, albeit for several years at 
school, for one or two years of study at the university. Grammar cannot be ne-
glected, it must also be taught, but it should be an appendix to the study of the 
language, to the inherent speech. 

Let's start teaching to talk in the first place. Let's use pure Ukrainian vocabu-
lary, and foreign words – only when one cannot do without them. Let's speak the 
standard language!1 Actually, all the textbooks of the famous specialist in lin-
guodidactics are compiled on the visual-auditory method, starting with the first 
Conversational Ukrainian (p. 1)2, which was released in Edmonton in 1959. 

By placing the Ukrainian alphabet in his introductory part, Yar Slavutych 
includes fifty lectures, their contents must be mastered by a student. Each of 
them contains: a dialogue, reading (a text), proverbs and sayings, phrases, 
grammar (basic statements), homework (various exercises), vocabulary. 

The author follows the didactic principle – he proposes the material from 
simpler to more complex, firstly, he introduces lexical material from everyday 
life, from the well-known environment, and later expands the volume of vo-
cabulary, offering the words and abstract concepts accordingly. 

Basic texts (Dialogues and Reading) are gradually supplemented by poetry 
and specially selected proverbs, sayings, idioms; it is quite appropriate, as it 
immediately helps a student be involved into a living conversational language, 
encourages him to master the language. The textbook follows the principle of 
consistency in the complexity of texts. Systematic and consistent presentation 
of the educational material is one of the greatest positive points, the most fun-
damental hallmark of the textbook. And, samples of declension and conjuga-
tion, grammatical index and vocabulary-index given at the end of the book play 
an important role in learning the selected material. 

The themes of the didactic material are elaborated in the textbook by 
Slavutych. The texts cover a wide range of information about Ukraine, its histo-
ry and geography, Ukrainian literature, culture and even industry. The author 
also touches the sphere of religion and folk art. It should be emphasized that he 

                                                           
1 Y. Slavutych, Conversational Ukrainian II, Winnipeg 1960, р. 437. 
2 Idem, Conversational Ukrainian II, Winnipeg 1959, p. 368.  
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almost comprehensively embraced all branches of life of the Ukrainian people, 
which is extremely necessary for an English-speaking student who not only 
learns the Ukrainian language but also acquaints himself with the richness of 
the culture of the Ukrainian people. 

The second part of this textbook, which has gained popularity and is widely 
used in the system of Ukrainian schooling in Canada, was published in 19603. It 
includes 25 lectures, compiled according to the structure of the first part, the 
Ukrainian-English dictionary of grammar terms, the index of terms and the 
subject index. As the author points out in the statement To teachers: the trai-
ning material is presented in accordance with the original plan. [...] the number 
of words in both volumes hardly exceeds four thousand4. Slavutych included 
dialogues and texts about the territory and population of Ukraine, its nature, 
economy, culture, life of Ukrainians in the US and Canada, provided samples of 
business papers and documents, excerpts from the works of Ukrainian litera-
ture in this part. The profound comprehension of the content of the texts is 
facilitated by successfully formulated tasks and questions, which undoubtedly 
encourage students to creative thinking, search for additional sources of 
knowledge about Ukraine and Ukrainians, the conditions of their existence in 
the modern world. Here is an example of a home task to the sixty-fifth lecture, 
which deals with education in Ukraine: Write complete answers to the questions: 
How many languages did Prince Vsevolod speak? Who wrote “Precepts to chil-
dren”? How did Hetman Ivan Mazepa spoke Latin? Who used the Latin language 
at that time? When were the Kiev, Lviv and Ostroh schools founded? What was 
taught there? When did Petro Mohyla become the Grave Metropolitan? Who 
came to study in Kiev in the seventeenth century? When was the Kharkiv Univer-
sity opened? Who banned the Ukrainian language? When were the Lviv and Kiev 
universities open? When did the Ukrainian language become a state language? 
How many institutions and universities are there in Ukraine?5 

Later Slavutych elaborated both parts of this textbook and published them 
in one volume in 1987. The textbook, already consisting of 608 pages, was   
added with a map of Ukraine, portraits of Taras Ševčenko and Ivan Franko, and 
he posted a photo of “the heart of Ukraine” – the Cathedral of St. Sofia in Kiev 
before the beginning of the main content to enhance the emotional perception 
of his work.  

                                                           
3 Idem, Conversational Ukrainian II, Winnipeg 1960, р. 437. 
4 Ibidem, р. 610. 
5 Ibidem, р. 504. 
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The advanced version of the textbook Conversational Ukrainian6, which 
consists of two parts (a total of 75 lectures), aims to teach non-Ukrainians to 
speak Ukrainian, to read a variety of Ukrainian-language periodicals and fic-
tion fluently. As the specialist in linguodidactics notes, it is intended for      
secondary school students and, possibly, colleges in Canada and the United 
States. Conversational Ukrainian can also be used as a self-examiner. This text-
book is based on three fundamental ideas:  

− present modern Ukrainian language in daily conversation;  
− give a student a brief knowledge of Ukraine, its geography, history and 

culture, as well as its language;  
− provide some information about the Ukrainians living in Canada and the 

United States7. 
Before basic lectures Slavutych presents 24 introductory paragraphs, from 

which one can learn about the history of the Ukrainian language and the pecu-
liarities of its existence in the 19th – 20th centuries. 

By content and structure, the textbook Conversational Ukrainian can be di-
vided into three conventional sections. 

The first is a phonetic part in which description and graphic representation 
of Ukrainian sounds are given. Slavutych correctly outlines that, having mas-
tered the basic pronunciation skills well, then foreign (here – English) influence 
of articulation can be avoided. In addition, when explaining the pronunciation 
of each sound, examples of English words are presented, in which the pronun-
ciation of this sound is as close as possible to Ukrainian, which greatly simpli-
fies the study of Ukrainian phonetics: for example, the vowel “a” in Ukrainian 
is pronounced approximately as “a” in the English words “father”; “art” etc. 

The second part of the textbook is made up of samples of texts for reading: 
here are fragments from Ìstorìâ  Ukraïni-Rusì by Mihajlo Gruševs'kij, Hetman 
Ivan Mazepa, literature classics (Marusia Bohuslavka), and examples of dia-
logues that in the context of historical themes are represented by Ukrainian 
dumas, legends and folk tales, as well as a variety of information about contem-
porary Ukraine – its culture, art, education, industry development and sports. 
In addition, each theme is supplemented by set expressions, proverbs and   
sayings. Simplified grammar explains the most important grammar phenomena 
in the Ukrainian language and is connected with the material of a particular 
lesson. All grammar rules are reinforced by written and oral exercises, which 

                                                           
6 Idem, Conversational Ukrainian II, Winnipeg 1987,  p. 608.  
7 Ibidem, ch. VII. 
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are proposed after the explanation of the material. Such a wide range of the 
training material gives students the opportunity to learn, apart from the spoken 
language, as well as modern journalese, official and scientific Ukrainian. 

The third part of the textbook contains glossaries, which list more than 4000 
most commonly used Ukrainian words, which appear in the texts. 
Slavutych and other supporters of the visual and auditory method of teaching 
the second language (Vìra Labah, Roma Franko, Sofìâ Cìpìvnik) were con-
vinced that a student can successfully master the material given in textbooks 
and will be competent to use a new language in different spheres of life. But 
such an experienced scientist as Slavutych did not reject traditional methods of 
learning the language. 

As the majority of diaspora Ukrainian young people did not express desire 
to learn Ukrainian as a second language, Ukrainian teachers began to create 
textbooks that could stimulate young Ukrainians to master the language of 
their ancestral homeland, learn and multiply its treasures and (what is more 
important) to use it more often in their life. As a good language expert, an ex-
perienced methodologist and a true patriot of Ukraine, Slavutych, has shown an 
initiative: on the basis of the fundamental textbook Conversational Ukrainian, 
he prepared a series of textbooks-brochures for the initial acquisition of the 
language by the visual-auditory method. Using the principles from simple to 
complex, from the closest to the distant, the teacher developed the original 
textbooks that successfully complement each other. The first textbook An In-
troduction to Ukrainian8 consisting of 24 paragraphs, proposed a printed and 
written Ukrainian alphabet, a brief overview of the history of the Ukrainian 
language, the features of the formation of vowel and consonant sounds with 
a corresponding representation of their pronunciation and examples of use in 
words (all of them have an accent) are outlined, which is very important for 
beginner speakers. The author successfully picked up the words from the im-
mediate environment of children, contributing to the enrichment of their vo-
cabulary. The given rules and examples of the formation of words and senten-
ces, as well as the table of declension of nouns with precise examples of their 
use, expand the communicative capabilities of students and activates their cog-
nitive activity. This also contributes to the completion of written exercises – 
rewriting proposed manuscripts. 

The following textbook, the brochure Ukrainian for Children9, consists of 
three parts. The first part contains the alphabet and basic information on pho-

                                                           
8 Idem,  An Introduction to Ukrainian, Edmonton 1962. 
9 Idem, Ukrainian for Children, Alberta 1963, p. 68.  
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netics for the repetition of the material studied before. The second part con-
tains ten lectures (lessons), which include conversations (dialogues from the 
closest environment of children), texts for reading (in content they repeat dia-
logues, that is, reinforce their learning), grammatical rules and examples related 
to dialogues and texts that again deepen the knowledge of the learned material. 
Learning the words by heart which are given in the Ukrainian – English dic-
tionary completes this process. In the third part of the textbook Slavutych in-
troduces the texts for reading (poetic and prose), which (unfortunately, they are 
presented in passages) reflect the past and the present-day Ukraine, its nature. 

The textbook Ukrainian in Pictures10 became a continuation of the scientific 
searches of the scientist in improving the means of the visual-auditory method 
of initial learning of the Ukrainian language in a foreign language environment. 
The author, following the traditional principles of the method tested by Chil-
ton, suggested to draw pictures that reflect the content of the dialogues. An-
swering the question “Who is this?” or “What is this?”, students, looking at the 
picture, should give the correct answer. After a series of questions – answers 
(drawings), an interpretation of grammatical notions is given – genders of ad-
jectives and prepositions that determine their affiliation. Text-dialogues, built 
on the material of life from the immediate environment of students, reflect 
their everyday life mode, due to which they (and even with corresponding 
drawings) are easily memorized. At the end of the textbook Slavutych placed 
a small dictionary in which he provided translations of Ukrainian words and 
word combinations from the texts and dialogues. 

An important step in the adoption of a new approach to teaching the 
Ukrainian language was the publication of the textbook – the brochure by Sla-
vutych Ukrainian language by the visual-auditory method. Part One11. 

The textbook consists of two parts: the first part contains twenty five the-
matic lectures, the content of which is closely related to the daily life of speakers 
(for example: Phone calls, Early in the morning, Apartment, Family and rela-
tives, Home conversations, Giving directions, In the store, etc.), and the Ukra-
inian spelling dictionary, in which Slavutych, unlike other authors of educa-
tional books, did not submit Ukrainian words in English, but samples of their 
correct use with the corresponding explanations. In particular, the dictionary 
contains nouns in nominative, genitive, and dative cases singular, and after the 
semicolon – in nominative case plural. In some complex cases, the endings of 
genitive and dative cases plural are given. Nouns in vocative case have an ex-

                                                           
10 Idem, Ukrainian in Pictures, Edmonton 1965, p. 90.  
11 Idem, Ukrainian by the Audio-Visual Method, p. 1, Montreal, Paris, Brussels 1965, p. 65.  
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clamation mark. Sometimes a form of a locative singular case is proposed. 
There are also English-language marks: coll. = collective, indecl. = does not 
decline, pl. = is used only in plural, m. = masculine gender, f. = feminine gen-
der. Adjectives are given in the nominal case in masculine, feminine, and neu-
ter genders, as well as in plural. The verbs have such marks as pf. (perfect as-
pect) and impf (imperfect aspect). In the most difficult cases, verbs are conju-
gated. Of course, only the forms of the first and the second person singular, the 
third person plural and the form of imperative mood are given. Figures near 
them denote the lecture where the word is used. Modern regulatory accents are 
preserved. In addition, the specialist in linguodidactics recommends additional 
use of Slovnik nagolosìv by Mihajlo Pogrìbnij, Slovnik vimovi by Grigorìj 
Goloskevič and Ukraïns'kij pravopisnij slovnik by Dmitro Nìtčenko. 

According to the visual-auditory method, a series of textbooks by Sofia 
Vasilišin Divis’, slukhaj, govori. Pìdručnik dlâ počatkovo-rozmovnoї klasi12 and  
the textbook by Genrika Mìz' Divis' ì kaži13 were composed, which are designed 
for initial language learning. 

Educational books by S.Vasilišin are intended for the use in a “preparatory 
class”. They are well illustrated, contain auditory and visual material, the study 
of which requires high activity not only from the teacher, but also from stu-
dents who have only reached school age and begin to study, as a rule, a new 
language for them. The textbooks have been structured according to the sea-
sonal-thematic principle: one part reflects the state of nature and life of people 
at certain times of the year (Autumn, Winter, Spring, Summer), the other tells 
about events and processes, the direct participants of which are the children 
themselves. We consider it to be appropriate, since such an approach naturally 
introduces a child into a new period of his life – schooling. The external design 
of textbooks also attracts: story drawings reflect the communication of children 
dressed in embroidered shirts. 

The textbook by Vasilišin Divis’, slukhaj, govori – častina perša begins with 
a short story about the preparatory class where the book will be used. The au-
thor emphasizes that this textbook is created primarily for children who should 
be prepared for alphabet period, that is, for children who neither write nor read 
in Ukrainian, as well as for pupils of 1–2 form who already read and write, but 
need to be taught in oral speech. 

                                                           
12 S. Vasilišin, Divis’, slukhaj, govori. Pìdručnik dlâ počatkovo-rozmovnoї klasi, č. 1, Vinnipeg 

1973, p. 52, č. 2, Winnipeg 1973, p. 51, č. 3, Winnipeg 1975, p. 79. 
13 G. Mìz’, Divis’ ì kaži, Chicago 1982, p. 87. 
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The first lesson in the textbook by Vasilišin begins with the acquaintance of 
a teacher with children and is conducted in the form of the following conversa-
tion: 

Dobriden’, dìti! / Good afternoon, children! 
Â vaša včitel’ka. / I am your teacher. 
Â nazivaûs’ _______. / My name is _______. 
Dobriden’, panì______. Good afternoon, Ms ______. 
Os’ khlopec’. / This is a boy. 
Âk ti nazivaêšsâ? / What is your name? 
Â nazivaûcâ Petro. / I am Peter. 
(Malûnok khlopčika, pìd âkim pìdpis – Petro). 
Personal pronouns are also used in the dialogue, which are presented in the 

form of a table: 
I he 

you she 
here your 
this our 

what who 

 
It is also worth noting that the textbook is rich in illustrative material. Each 

picture is signed. For example: I am Ukrainian (the picture of a boy), We are 
Ukrainians (the picture of a group of children in national clothes)14. 

All the pictures, according to the method of language learning, are assisted 
by conversational exercises. The textbook by Vasilišin boasts a wealth of di-
dactic arsenal. The children’s activity is diversified by games which are used 
during the process of learning linguistic material. The proposed texts and dia-
logues (conversations) – We are Ukrainians, Our Ukrainian school, Flags, The 
Ukrainian language, Homeland, Our home, Our church, etc. – correspond to 
psycho-physiological peculiarities of children of junior school age. The new 
words with which are learned by pupils, are given sequentially and they are 
circled with a frame. 

Various kinds of exercises, tasks, games, as well as texts of songs with notes 
and rhythmic exercises for them are offered for the development of pupils’ cre-
ative abilities, their agility and cleverness. 

We believe that such method attracts children, because the goal is not only 
to teach language, sing songs, but also to temper them physically, improve 
health, that is, to develop. In the end, it corresponds to the main type of activity 
                                                           

14 S. Vasilišin, Divis’, slukhaj, govori. Pìdručnik dlâ počatkovo-rozmovnoї klasi, č. 1, op. cit.,  
p. 3.   
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of pupils in this age – the game. Of great interest are the exercises with the ele-
ments of drawing (leaves, their colors or pictures, signed by words, the sun, 
sheaves, pumpkins, and above these words the word “autumn” is given. The 
task for children is to sign drawings with appropriate words). 

The textbook contains materials not only for reading, writing, drawing, but 
also the tasks in mathematics. Using them, the children will learn to count up 
to ten, to solve simple sums: 

2 eat, 
8 run15. 
Consequently, this textbook is an interesting initial tool for children of all 

ages, since its purpose is to familiarize pupils with their everyday life, the envi-
ronment, the animal and plant world, which contributes to their comprehen-
sive development, and not just the language proficiency. 

The second part of the textbook by Vasilišin Divis', sluhaj, govori begins 
with similar appeals and specific tips (how and what to learn). The picture of 
winter nature, a house and a snowman near it under the title Winter is given 
later. Simple sentences about winter, riddles (with drawings) are proposed. 

The task How many words do you remember? is illustrated by the ladder and 
the pupil who goes upstairs, and at each step there is a drawing, the title of 
which should be recollected by a pupil. In this way, the previously studied ma-
terial is repeated. 

Learning linguistic material is combined with the creative work of children. 
Pupils  should  draw  and  cut  out  snowflakes presented as a sample, make 
a snowman, make toys for Christmas tree, etc. For example, there are four 
drawings in the square, in the middle there are two words, children must com-
bine the words with the corresponding drawings. An important achievement of 
the author is the presence of various kinds of exercises for the development of 
oral speech. This is also supported by the games Where does it snow, Warm, 
cold, hot, Look and guess, What is this?  

It is comforting that the learning material in the textbook gradually becomes 
more complex, based on the principles of abilities, continuity, and advanced 
learning. It contains information about the ordinal numerals. When learning it, 
the pupils learn to use the clock. More complex in structure poetry, songs, exer-
cises for games are offered. A larger number of new words is selected, which 
greatly expands the vocabulary of pupils. The textbook is full of pictures, de-

                                                           
15 Ibidem, p. 37.  
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scription of which develops the spoken language of schoolchildren and, accord-
ingly, enriches their spiritual world, forms their ethnic consciousness. 

On the basis of the same principles, the textbook Divis' ì kaži (Look and 
speak) by Genrika Mìz' has been built, designed for pre-school children and 
pupils of the first class (pre-primer period). It is composed on the principle of 
developmental training. Since the children of this age dominate figurative (sub-
ject) thinking, the entire textbook is generously illustrated with pictures, that is, 
it consists of a series of different parts by genres and types of illustrations. The 
author divides it into parts for the seasons of the year, according to this picks 
up drawings. So, to get acquainted the children with household items in the 
chapter Autumn, their graphic image and title are given. So schoolchildren have 
the opportunity to see this subject, call it, and the teacher helps them to read 
the written word. Using this textbook, the teacher develops pupils’ speech, en-
riches their vocabulary. In the process of work on thematic pictures, the school-
children make small sentences, stories that activate their thinking, form the 
ability to express their own opinions, instills love for the Ukrainian word. 

Among the textbooks for Ukrainian schooling in the diaspora, the textbook 
by Jacob Kozlovskyi is distinguished – the first primer with clearly distin-
guished periods of teaching the grammar – pre-primer and post-primer ones. It 
contains samples of written and printed letters, each page is well illustrated by 
the pictures of familiar to children objects, people and animals. The plot draw-
ings are accompanied with the relevant texts, as well as tasks that promote the 
development of thinking and speech of pupils – both oral and written. Large 
part of the printed texts is duplicated in handwriting, which helps pupils to 
better learn the Ukrainian calligraphic letter. The texts of the post-primer pe-
riod have a specific national-patriotic content, reflecting the phenomena and 
concepts familiar to children (The Clock, In the Living Room, Mother’s Birthday, 
School Fun, On Saturday, On Sunday, Bow to Taras, At the Farm, Little Ukrain-
ian Girl, Ukraine, To Ukrainian Child, Conversation about Canada, Oh, Cana-
da! etc.). Its perceptions and awareness reinforce the corresponding colored 
drawings, the images of the national symbols of Canada and Ukraine, as well as 
maps of both states. The texts and drawings correspond to the age peculiarities 
of the pupils. 

The textbook begins with the pictures of the everyday life of the child, which 
contributes to the development of the speech, memory, enrichment of the vo-
cabulary. The themes of the drawings are diverse: it is the environment of chil-
dren, personal hygiene, work and study, home town, transport, the world of 
animals and birds. With such drawings, the teacher carries both moral, social 
and religious upbringing, instilling love for the book, nature. After all, as you 
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know, the pre-school period in further education plays extremely important 
role. The teacher in the process of learning with the help of the close to the 
children drawings develops their language, thinking, teaches to express correct-
ly their own opinion. Due to this, the child, without the knowledge of letters, 
reading or writing, using the pictures, learns to make small sentences, to answer 
the questions asked by the teacher, and then makes small stories. The number 
of pages allocated for the pre-primer period is twelve. 

Then Kozlovskyi acquaints children with the letters O, T, and, shows the 
syllables, which they make. Appropriate and successful, in our opinion, is that 
the author combines reading with writing. The children have the opportunity 
to see what the printed letter looks like and how it is written. 

In order to consolidate the acquired knowledge and skills, the teacher sub-
mits subject pictures (three), in which the learned sound is at the beginning of 
the word. The task of the children is to name these words, that is, to supple-
ment the proposed word. He takes into account the importance of mastering 
the knowledge of the principle of visualization (in this case, the relationship 
between the word and the picture), and therefore selects the appropriate dra-
wings to study the new letters. In order to repeat the studied Kozlovskyi offers 
a variety of stories, riddles, poems, expanding the world view of junior school-
children, shaping their national feelings. The textbook ends with the interesting 
methodological discovery: Ukrainian alphabet of printed and written letters, 
next to which the corresponding drawing and the word that calls it. 

The primer by Orisâ Mel’nik and Nadìâ Pìp (Winnipeg) is also a peculiar 
teaching book16. It is intended for children who are very weak or do not under-
stand the Ukrainian language at all, because their parents do not use it at home. 
To facilitate the learning process, especially the learning of the lexical composi-
tion of the native language, the authors selected small texts in which individual 
words for better learning are often repeated. They are presented with contours 
of drawings that children need to color, as well as written and printed variants 
of the letter being studied, and images of the object or creature which name 
begins with this letter. In order to develop the pupils’ speech, below each letter 
and the corresponding picture there are the words that begin with it, and sim-
ple two-three-component sentences (Owl: There is an owl, The owl is alone, 
Mom, there’s an owl over there!). 

The analyzed textbook is of the integrative nature: it simultaneously ac-
quaints pupils with color studies and elementary mathematical ideas. After 

                                                           
16 O. Mel’nìk, N. Pìp, Bukvar, Winnipeg, Manitoba [no date], p. 69  
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studying all the letters, the authors of the primer offered the schoolchildren to 
paint six circles with the colors, under which the names of the main colors are 
given (red, black, yellow, blue, green, white). 

The next section of the textbook is devoted to the study of numbers. It uses 
the same traditional figurative-verbal method for the acquisition of knowledge: 
view of the number, to the left are the objects or creatures that correspond to its 
content, to the right there is the name of a number and the verse sentence that 
has verbal-digital content, for example: the number and the word “one”, one 
bird (image) sat on the roof (picture). 

Then in the primer there is a section that contains small verses with draw-
ings that help the pupils to learn more deeply the educational material – both 
linguistic and mathematical. The small vocabulary of all the words from its 
texts, presented at the end of the primer, serves the same purpose. 

 

Conclusions 

 

We should mention that the textbook by O. Mel’nik and N. Pìp enjoyed 
popularity in the English-language classes, which also gave positive results: the 
schoolchildren learned the material presented in it for half a year, despite the 
fact that they studied the unknown language. 

We believe that the availability of multi-dimensional educational books tes-
tifies to the desire of the diaspora specialists in linguodidactics to ensure the 
effective assimilation by the younger generation of foreign Ukrainians of the 
Ukrainian language, culture, customs and traditions of the Ukrainian people, to 
raise their love for their motherland, Ukraine. 
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Summary 

 

The article deals with the actual problem of preserving the native language under 
the conditions of foreign language environment. It is substantiated that the qualitatively 
written teaching books play an important role in this process. Among the range of 
various textbooks for Ukrainian schoolchildren in the diaspora, the methodical appara-
tus of the textbooks of Yar Slavutych, Sofia Vasilišin, Genrika Mìz', which receive posi-
tive reviews in the USA and Canada and are actively used in the teaching of the native 
language of foreign Ukrainians, has been analysed. They contain interesting Ukrainian 
studies materials, exercises for listening, tasks, games, as well as texts of songs with 
notes and rhythmic exercises for them, which promote not only the learning of the 
language, but also the development of creative abilities of schoolchildren, their agility 
and savvy. 

It has been established that the textbooks with a clear visual methods, adherence to 
the principles of the individual approach, connection with life, originality in content 
diversity provide motivation of children to learn the language, develop their 
communicative competences. 
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diaspora ukraińska, kompetencje komunikacyjne, język ojczysty, środowisko 
obcojęzyczne 
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Rola organizacji pozarządowych w rozwoju  

ojczystojęzycznego szkolnictwa  

diaspory ukraińskiej w Kanadzie 
  
 

Wstęp 

 

W procesy migracyjne zachodzące od końca XIX do początku XX w. wpisały 
się masowe wyjazdy Ukraińców za granicę. Największe fale emigrantów były 
skierowane do Stanów Zjednoczonym i Kanady, których rządy stymulowały te 
procesy w celu zasiedlenia niezamieszkałych terenów oraz wspierania rozwoju 
przemysłu i rolnictwa. Ukraińscy emigranci w Kanadzie osiedlali się „kompak-
towo”, tzw. sposobem blokowym, a w USA odwrotnie – rozpraszali się w mia-
stach i miasteczkach z rozwiniętym przemysłem.  

Osiedlanie się sposobem blokowym było najpopularniejsze, gdyż umożli-
wiało Ukraińcom zorganizowanie życia społecznego, działalności kulturowo-
oświatowej oraz edukacji dorastających pokoleń realizowanej w języku ojczy-
stym. W tym celu zapoczątkowano działalność tzw. szkół ojczystych – cało-
dziennych, pracujących według planów kanadyjskich szkół państwowych z tą 
różnicą, iż proces edukacyjny realizowany był w języku ukraińskim. Powstały 
również szkoły sobotnie i niedzielne, w których nauczano tylko przedmiotów 
dotyczących Ukrainy: języka ojczystego, jej historii, literatury i kultury, muzyki 
oraz śpiewu. Wyżej wymienione przedmioty o profilu zależnym od kraju po-
chodzenia członków danej diaspory były również obowiązkowe dla wszystkich 
typów szkół, ponieważ umożliwiały zorganizowanie działalności kulturowo-
oświatowej wśród emigrantów, których absolutna większość była niewyeduko-

                                                           
∗ Prof. dr hab. Ivan Rusnak, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Gdańsk 
 e-mail: Ivan_rusnak49@ukr.net 



 
Ivan Rusnak 

 296

wana: nie potrafiła ani pisać, ani czytać. Dlatego przygotowywane przez 
uczniów szkół ojczystych koncerty, wystawy czy festyny wywoływały spore 
zainteresowanie, stymulowały wzbogacanie życia duchowego, pomagały w za-
chowaniu obyczajowości, tradycji i obrzędów narodu ukraińskiego, świadczyły 
o ich etniczno-kulturowej tożsamości i odrębności w politycznym społeczeń-
stwie Kanady.  

 

Działalność organizacji pozarządowych  

na rzecz rozwoju ojczystojęzycznego szkolnictwa diaspory  

 

Rozwój ojczystojęzycznego szkolnictwa w tytułowej diasporze następował 
w skomplikowanych społeczno-kulturowych warunkach krajów zamieszkania 
i wewnętrznej społeczności wspólnot etnicznych. Znaczny wpływ na ten proces 
miał fakt, iż poglądy polityczne kanadyjskich Ukraińców były bardzo zróżni-
cowane. Właściwie nie byli oni jednomyślni w stosunku do idei narodowej. 
Przykładowo, w USA i Kanadzie pewna część emigrantów ufała socjalistycz-
nym, bolszewickim ideom i w swoich działaniach orientowała się na politykę 
radzieckiej Ukrainy. Organizowane przez nich stowarzyszenia społeczno-
kulturowe dążyły do odpowiadających ich ideologicznym poglądom wychowa-
nia oraz edukacji dzieci i młodzieży. Szczególną aktywność w tym zakresie 
przejawiało Stowarzyszenie Ukraiński Dom Robotników (SURD, Stovarišennâ 
Ukraïns'kij Robìtničij Dìm), które niebawem (w 1925 r.) zmieniło nazwę na 
Ukraiński Dom Robotników i Farmerów (TURFDim, Tovaristvo Ukraïns'kij 
Robìtničo-Farmers'kij Dìm). Nie odbył się żaden zjazd Towarzystwa, na którym 
nie byłaby omawiana kwestia organizacji i działalności szkół języka ukraińskie-
go dla dzieci robotników i farmerów propagujących poglądy socjalistyczne, 
czyli Ukraińskich Robotniczych Szkół Dziecięcych (URDS, Ukraïns'kì Robìtničì 
Ditâčì  Školi). W  rezultacie  na   trzecim  zjeździe  SURD,  który  odbył  się     
2–6.02.1922 r., podjęto decyzję, by założyć i pod własną kontrolą prowadzić 
szkoły oraz organizować specjalne komitety oświatowe w celu realizacji pracy 
oświatowej wśród dorosłych. 

Na czwartym zjeździe Stowarzyszenia (15–18.01.1923 r.) ocenie została 
poddana realizacja tej inicjatywy. W rezolucji w sprawie oświaty określono 
podstawowe kierunki działania. Liczba organizowanych Robotniczych Szkół 
Dziecięcych wzrosła tak, że wymaga nie tylko dobrego kierownictwa centralnego, 
ale i odpowiednich podręczników oraz doświadczonych nauczycieli. Biorąc pod 
uwagę te wymagania, czwarty zjazd postanawia:  
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1) zorganizować Centralną Radę Szkolną i doręczyć jej opracowany jednolity 
plan nauczania we wszystkich działających szkołach organizacji oraz 
wprowadzić trzymiesięczny kurs przygotowania zawodowego nauczycieli 
w Winnipeg; 

2) dla ulepszenia pracy organizacyjno-oświatowej ustanowić prowincjalne 
(lokalne) komitety Stowarzyszenia w różnych prowincjach1.  

Piąty zjazd SURD odbył się w dniach 6–9.02.1924 r. Był zgromadzeniem 
największej w Kanadzie ówczesnej kulturowo-oświatowej organizacji ukraiń-
skiej. Najważniejszym rozważanym podczas zjazdu problemem było podniesie-
nie poziomu wykształcenia jej członków. Na zjeździe zdecydowano, iż w tym 
celu każdy oddział powinien w ciągu roku organizować co najmniej trzymie-
sięczny kurs elementarny z takimi przedmiotami, jak: język ukraiński, gramaty-
ka, geografia, historia, rachunki, język angielski, ruch robotniczy, wiedza poli-
tyczna2. 

Praca organizacyjna Stowarzyszenia w dziedzinie edukacji przynosiła za-
uważalne wyniki. Już w następnym roku działało 41 URDS, w których naucza-
no 1903 uczniów, a rok później było ich już 50. W końcu lat 20. szkoły te pra-
cowały już praktycznie przy każdym oddziale Towarzystwa. Zajęcia odbywały 
się w nich dwa razy w tygodniu; rozpoczynały się po godzinie szesnastej. 

Kiedy w latach 19. i 20. rozpoczął się nowy etap masowego przesiedlania się 
do Kanady Ukraińców, wśród których było wielu uczestników walki 
o wyzwolenie z 1927–1920 r., w kręgu ich zainteresowań od razu znalazło się 
ojczystojęzyczne szkolnictwo i narodowy system wychowania kanadyjskich 
Ukraińców. Dążąc – odpowiednio do celów programowych – do wychowania 
młodzieży o głębokiej świadomości narodowej, a także zdolnej do walki za nie-
zależne państwo ukraińskie, skierowano wysiłki na poszerzenie sieci etnicznych 
instytucji edukacyjno-wychowawczych i aktywizację ich działalności. Najwięk-
szą aktywność w sprawach oświatowych odnotowano w Ukraińskim Stowarzy-
szeniu Narodowym (UNO, Ukraïns'ke Nacìonal'ne Ob′êdnannâ) założonym 
17.07.1932 r. w Edmonton. Być może wynikało to z faktu, że jego pierwszym 
przewodniczącym był nauczyciel Oleg Grigorovič, a sekretarzem – student 
uniwersytetu Antìn Glinka oraz że w ślad za nimi, czy jako członkowie, czy jako 
zwolennicy, poszły dziesiątki młodych nauczycieli i studentów, stając się aposto-
łami i organizatorami UNS w zachodnich prowincjach Kanady, gdzie mieszkała 
stała grupa tutejszych ukraińskich osiedleńców i gdzie UNS zaczęło stawiać swoje 
pierwsze kroki. 

                                                           
1 M. Volinec', P’âtnadcât' rokìv Turfdìm 1918–1933, Winnipeg 1933, s.70. 
2 Ibidem, s. 72. 
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Żeby przyspieszyć rozwój edukacji narodowej w obrębie diaspory, filie UNO 
w latach 30. i 40. XX w. dla tworzenia komitetów, rad i szkół ojczystych wyko-
rzystywały swe różnorodne struktury organizacyjne. Problemy oświatowo-
edukacyjne omawiano na posiedzeniach kierownictwa centralnego i krajowego, 
wspólnych posiedzeniach z organizacjami braterskimi, a także na zbiórkach, 
zebraniach członków filii czy zjazdach UNO. Jednak największe trudności po-
wstawały w procesie realizacji przyjętych postanowień. Dlatego kierownictwo 
i członkowie filii zmuszeni byli dokładać wielu starań, by szkoły ojczyste trans-
formowały się w rzeczywiste ośrodki edukacji narodowej i wychowania mło-
dzieży ukraińskiej. Dla potwierdzenia tego poniżej zostanie przeprowadzona 
analiza działalności niektórych z nich. 

Filia UNO w Kirkand Lane (prowincja Ontario) od razu po utworzeniu 
(wiosna 1933 r.) rozpoczęła organizację edukacji dzieci w języku ukraińskim. 
Dla szkoły wynajęto prywatne pomieszczenie. Zapisało się 17 dzieci. 
3.09.1933 r. na początku roku szkolnego, na zebraniu ogólnym zgodził się na 
wykonywanie pracy tymczasowego nauczyciela S. Telešok. Komitet, który 
wówczas powołano, miał pełnić funkcję wspomagającą. W jego skład weszli: 
Mihajlo Maksimovič, Vasil Gorobec', Ivan Ilčišin. Później na czas określony 
wyznaczono na nauczyciela Oleksìâ Lazara. Na zebraniu, które odbyło się 
2.12.1933 r., złożył on sprawozdanie o trudnościach w pracy, które spowodo-
wane były wydaniem przez księdza zakazu wysyłania dzieci parafian do szkoły 
UNO. Natychmiast wybrano nowy zarząd szkoły (Ûlìan Fedìrčik, Fedìr Blažko, 
Dmitro Maruška), który miał opiekować się nią do końca roku szkolnego 
i sprzyjać działaniom mającym na celu usunięcie wymienionych problemów. 
W 1934 r. filia UNO kupiła dla szkoły nowe pomieszczenie, jednak to posunię-
cie nie polepszyło sytuacji. Placówka przeżywała wielkie trudności: jeden za 
drugim zmieniali się nauczyciele, nie wystarczało odpowiednich podręczników 
i pomocy dydaktycznych, a dzieci niechętnie brały udział w zajęciach odbywa-
jących się po lekcjach w szkole państwowej. W następnym roku szkolnym w jej 
działalności nastąpiły znaczne przerwy, chociaż nauczali doświadczeni pedago-
dzy Onufrìj Dzûrmak i Êvgen Vaŝuk. 

Aktywnie działała szkoła ojczysta przy filii UNO w St. Catharines (Ontario). 
Założona w 1935 r. istniała przede wszystkim dzięki środkom zebranym w cza-
sie kolęd i koncertów oraz datkom rodziców uczniów lub innych członków 
wspólnoty ukraińskiej. Nauczycielami byli: Vìra Mors'ka, Ìvan Snìgur, Ìvan 
Bogdan. Na przestrzeni lat uczyło się w tej szkole od 11 do 36 uczniów. Po raz 
pierwszy wręczenie absolwentom świadectw odbyło się 5.06.1943 r. Otrzymało 
je 42 uczniów.  
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Dążąc do zapewnienia dzieciom wychowania narodowego, nauczyciele 
i uczniowie szkoły ojczystej aktywnie zajmowali się działalnością kulturowo-
oświatową. Uroczyście świętowali Dzień Matki, Dzień Niepodległości Ukrainy, 
jubileusze Tarasa Ševčenka, Lesì Ukraìnkì, Ivana Franka, obchodzili święta 
religijne. 

Analiza działalności pierwotnych ośrodków UNO pokazuje, iż szkoły ojczy-
ste traktowały one nie tylko jako środek wychowania świadomego narodowej 
tożsamości młodego pokolenia kanadyjskich Ukraińców, ale i jako ważny 
czynnik kształtowania świadomości etnicznej całej wspólnoty. 

Największą aktywność w rozbudowywaniu sieci szkolnictwa ojczystojęzycz-
nego przejawiał założony w 1940 r. Komitet Ukraińców Kanady (KUK, Komìtet 
Ukraìncìv Kanadi), w składu którego, jako założyciele, stopniowo weszło 30 
etnicznych organizacji, towarzystw i instytucji. Ponieważ KUK stawiał sobie za 
cel koordynację ich działalności we wszystkich dziedzinach życia społecznego, 
bezsprzecznie nie pozostawił bez uwagi tak ważnej sfery działalności wspólnoty 
etnicznej, jaką był system narodowego wychowania i oświaty. Poczynając od 
1943 r., w którym odbył się pierwszy kongres KUK, na każdym kolejnym oma-
wiano pytania odnośnie do działalności szkolnictwa ojczystojęzycznego, opra-
cowywano konkretne działania dotyczące jego dalszego rozwoju i doskonalenia 
czy zwiększenia wpływu na ewolucję mniejszości narodowej. 

Już na pierwszym kongresie, który odbył się w Winnipeg w dniach            
22–24.06.1943 r., podsumowano dokonania wspólnoty zrealizowane przez pół 
stulecia jej pobytu w Kanadzie, a także omówiono problemy, które koniecznie 
należało rozwiązać w najbliższej przyszłości. W odniesieniu do stanu szkolnic-
twa, w swoim sprawozdaniu doktor Konstantin Andrusyšyn skonstatował: Za-
pewniając jako taki dobrobyt, Ukraińcy rozpoczęli pracę organizacyjną. Ich 
świeckie i cerkiewne organizacje zaczęły się mnożyć, wzrastać, poszerzać się. 
Mamy szkoły, bursy, seminaria, cerkwie, w których starsze i młodsze pokolenia 
wychowują się i wzmacniają się w duchu narodowym. Co prawda, koncentrują 
one swoją uwagę prawie wyłącznie na tym, żeby wychować swych uczniów 
w duchu narodowym. Nie można jednak wnioskować, że Kanada wcale z tego 
nie korzysta, gdyż z tych instytucji, niezależnie od ich charakteru, wywodzą się 
dobrzy obywatele, gotowi duchowo i fizycznie przyczynić się do rozwoju kulturo-
wego kraju. Z tych instytucji możemy być tylko dumni. W nich hartuje się cha-
rakter młodego pokolenia, w nich wychowują się świeccy i duchowi przewodnicy, 
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którzy kiedyś zajmować będą nasze miejsce i zostaną pozytywnym elementem 
życia w Kanadzie3. 

Organizatorzy oświaty i wychowania młodzieży ukraińskiej akcentowali, że 
powołaniem szkoły ojczystej jest wychowanie dobrych Ukraińców. Jeden 
z prelegentów na kongresie – Svâtoslav Frolâk powiedział na ten temat: Szkołę 
ojczystą chcemy widzieć jako taką, która daje młodej jednostce dobrą wiedzę 
języka ukraińskiego, historii Ukrainy i literatury, geografii, sztuki, przede wszyst-
kim sztuki ludowej: ludowych pieśni, ludowego haftu, ukraińskiego budownic-
twa, rzeźby, malarstwa itp. 

Nie należy zapominać, iż sztuka to najwyraźniejsza wypowiedź narodu. 
O Szkołę Ojczystą powinna dbać cała wspólnota. Ponieważ dobrze wychowa-

na i oświecona w szkole młodzież będzie potrafiła szanować nie tylko siebie, ale 
i innych, zatraci poczucie mniejszej wartości4.  

Warto przy tym zauważyć, że postanowienia pierwszego kongresu KUK 
miały w większości programowy, deklaratywny charakter i dotyczyły w istocie 
wszystkich sfer działalności życiowej wspólnoty ukraińskiej. Jego organizatorzy 
dążyli do połączenia wysiłków kanadyjskich Ukraińców w rozbudowywaniu 
państwa, którego są obywatelami oraz do rozwoju wspólnoty etnicznej. Kolejne 
kongresy KUK, które odbywały się przeważnie w Winnipeg, wypracowywały 
konkretniejsze zadania w sprawie aktywizacji działalności szkolnictwa ukraiń-
skiego i narodowego systemu wychowania. 

Na czwartym kongresie KUK (8–10.07.1953 r.) szczególnie akcentowano, iż 
szkoły ukraińskie i instytucje przedszkolne powinny pracować według jednego 
planu edukacyjnego, z jednym, poza religią, programem nauczania z każdego 
przedmiotu oraz jednego typu podręcznikami i pomocami aprobowanymi 
przez radę kulturową KUK. W przyjętej rezolucji Komitet został obciążony 
zadaniem zrealizowania wymienionych zadań do czasu następnego kongresu5. 

Biorąc pod uwagę to, że przedszkola, ukraińska narodowa czteroletnia szkoła 
są podstawą wychowania narodowego i religijnego oraz podstawą działalności 
kulturowej i wspólnotowej naszych dzieci, kongres przywoływał wszystkich 
Ukraińców Kanady do rozbudowywania przedszkoli, czteroletniej szkoły naro-
dowej, kursów letnich, swoich burs i innych instytucji kulturowych. Zadaniem 
prezydium KUK była pomoc w tej rozbudowie poprzez organizowanie w tym 
celu kursów nauczycielskich, konferencji itp. 

                                                           
3 K. Andrusyšin, Vklad Ukraïncìv u kanadìjsku kul'turu, [w:] Peršij Vsekanads'kij Kongres 

Ukraïncìv Kanadi, Winnipeg 1943, s. 110. 
4 S. V. Frolâk, Budučnìs't ukraïns'koï molodì v Kanadì, [w:] Peršij Vsekanads'kij…, op. cit., 

s. 173. 
5 Četvertij Kongres Ukraïncìv Kanadi, Winnipeg 1953, s. 82. 
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Warto też zwrócić uwagę, że postanowienia i rekomendacje, które przyjął 
kongres, rodziły się z reguły w twórczych dyskusjach, sprzeczkach, zespołowym 
poszukiwaniu dróg i sposobów rozwiązania problemów, w szczególności oświa-
towych. 

Analiza źródeł archiwalnych wskazuje, iż na czwartym kongresie KUK żywo 
debatowano na temat szkoły niedzielnej, jej statusu w systemie szkolnictwa 
ojczystojęzycznego. W toku dyskusji zostały wypowiedziane różne, często 
sprzeczne, a nawet szkodliwe dla ukraińskiej wspólnoty, myśli. Na przykład, 
profesor Timìš Pavličenko. przekonywał, iż tego typu szkoły powinny realizo-
wać tylko edukację religijną i działać w oderwaniu od szkół ojczystych. Osip 
Ševčuk nie zgadzał się z tym, gdyż uważał, że także parafie mają prawo do szkół 
ojczystych, w których poza religią mogą uczyć także języka ukraińskiego i ukra-
inoznawstwa.  

Mecenas Grigorij Štokalo zaproponował, by rozwijać wszystkie szkoły 
w jednym kierunku i wspólnie dbać o polepszenie ich pracy. Inżynier Andrìj 
Kačor głosił, iż nauka religii z uwzględnieniem różnic między poszczególnymi 
odłamami jest w szkołach ojczystych niezbędna. Doktor Oleksander Macеnko 
podkreślił konieczność centralizacji szkół ukraińskich, tworzenia ich na gruncie 
narodowym, a nie religijnym, dbałości o ich zabezpieczenie materialne, żeby 
nie ustępowały szkołom państwowym. Twierdził, że wówczas dzieci będą chęt-
nie je odwiedzać. W końcu wykrystalizowała się jedna propozycja – zwrócić się 
do szerokiego forum z prośbą o aktywniejszy udział w rozwiązywaniu proble-
mów szkół ojczystych6. 

Podobne dyskusje świadczą z jednej strony o szczerym zainteresowaniu 
Ukraińców sprawami szkolnictwa ojczystojęzycznego, a z drugiej o rozbieżno-
ści poglądów na temat jego roli i miejsca w rozwiązywaniu narodowych i reli-
gijnych problemów nawet w ramach jednej struktury organizacyjnej. A w Ka-
nadzie, jak wyżej wspomniano, także w okresie powojennym działały stowarzy-
szenia wspólnotowe, które na plan pierwszy wysuwały idee polityczne, w szcze-
gólności socjalistyczne, a do ich realizacji też wykorzystywały stworzony przez 
nie ukraiński system oświaty i wychowania bazujący na klasowych zasadach 
metodologicznych. 

W dniach 12–15.02.1948 r. odbył się trzeci Ogólnoukraiński Zjazd Towarzy-
stwa Zjednoczonych Ukraińskich Kanadyjczyków (TOUK, Tovaristvo Ob'ê-
dnanih Ukraïns'kih Kanadcìv), który określił program działalności swych od-
działów i przedsięwzięć w dziedzinie edukacji. Chodziło przede wszystkim 
o organizację szkół ukraińskich w tych miejscowościach Kanady, gdzie są tylko 

                                                           
6 Ibidem, s. 103–105.  
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do tego możliwości; gdzie mieszkają Ukraińcy i jest do tego odpowiednie po-
mieszczenie; gdzie ukraińscy rodzice wyrażają chęć utrzymywania nauczyciela 
i okazania mu należytego wsparcia w pracy wychowawczej i edukacyjnej. 

Stwierdzono, że dla zapewnienia pomocy w pracy edukacyjnej oraz utrzy-
mania ukraińskich szkół i nauczycieli przy każdej z nich powinien funkcjono-
wać wybrany na zebraniu rodziców szkolny komitet rodzicielski jako organ 
odpowiadający za te szkoły i ich pracę. Ponieważ sytuują się one zazwyczaj       
w Ukraińskich Domach Robotników i Farmerów, za które odpowiedzialne są 
oddziały TOUK, do komitetu powinien też należeć przedstawiciel tego oddziału 
w celu zapewnienia lepszej koordynacji działań na rzecz pomocy w utrzymaniu 
szkoły.  

Szkoły ukraińskie prowadziły działalność stałą przez 10 miesięcy w roku. 
Mogły pracować także w sezonie letnim, szczególnie na osiedlach farmerskich7.  

Przygotowanie nauczycieli, zgodnie z postanowieniem zjazdu, powinny były 
zapewnić zorganizowane przez TOUK wyższe kursy oświatowe. Do czasu na-
stępnego zjazdu przewidywano opublikowanie drugiej i trzeciej czytanki 
w języku ukraińskim z wprowadzonym (do ostatniej) zarysem historii i geogra-
fii Ukrainy, gramatyki ukraińskiej oraz dołączonym zbiorem piosenek narodo-
wych. W celu koordynacji działań nauczycieli i zapewnienia im pomocy meto-
dycznej planowano utworzenie przy Towarzystwie komitetu nauczycieli ukra-
ińskich. 

Przedsięwzięcia organizacyjne mające na celu rozwój ukraińskiego szkolnic-
twa w Kanadzie realizowały oba wymienione stowarzyszenia, które znajdowały 
się – co warto zaakcentować jeszcze raz – na przeciwległych stanowiskach ide-
ologicznych. Jednakże wiodącą rolę w rozbudowaniu systemu oświaty narodo-
wej odgrywał KUK, który górował nad TOUK nie tylko pod względem liczbo-
wym, ale i ideologicznym. Znalazło to potwierdzenie w dalszym rozwoju wyda-
rzeń. 

Piąty kongres KUK, który odbył się w dniach 5–7.07.1956 r., po długotrwa-
łych dyskusjach podjął decyzję o przekształceniu rady kulturowej KUK w trzy 
odrębne komisje (kulturowo-naukową, szkolną, sztuki) oraz rozpoczęciu przy-
gotowania ogólnokanadyjskiej konferencji dotyczącej spraw ukraińskiej nauki, 
edukacji i sztuki. Po raz pierwszy uwagę poświęcono znacznemu poszerzeniu 
wpływu etnicznych organizacji społecznych na szkoły państwowe. W przyjętej 
rezolucji podkreślono konieczność aktywizowania przedsięwzięć dotyczących 
wprowadzenia języka ukraińskiego do szkół państwowych, rozpoczęcia przygo-
                                                           

7 Naradi ì uhvali tret'ogo Vsekrajovogo z’ ïzdu Tovaristva Ob’êdnanih Ukraïns'kih Kanadcìv, 
Toronto 1948, s. 119–120. 
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towania podręczników języka ukraińskiego i ukrainoznawstwa dla szkół śred-
nich, w których realizowano ich nauczanie, a także nawiązania współpracy 
z nauczycielami szkół państwowych w celu ich zapoznania z dziedzictwem kul-
turowym kanadyjskich Ukraińców. Komisji szkolnej zalecono, by zwróciła 
szczególną uwagę na zachowanie ukraińskiej duchowości wśród dzieci i mło-
dzieży, która już nie zna języka ojczystego, a także zorganizowała na uniwersy-
tetach letnie kursy ukrainoznawstwa dla nauczycieli. 

Twórczą energię na tworzenie krajowej (ogólnokanadyjskiej) centrali szkoły 
ojczystej skierował kolejny, szósty kongres KUK (9–12.07.1959 r.). Placówka ta 
miała pełnić funkcję organu koordynacyjnego w sprawach szkolnictwa ojczys-
tojęzycznego, a szczególnie opracowania jednolitych programów nauczania 
i wychowania oraz podręczników dla szkół ojczystych, objęcia systemem edu-
kacji w tych szkołach wszystkich dzieci ukraińskich, zorganizowania instytutu 
inspektorów KUK dla zapewnienia pomocy nauczycielom i organizatorom tych 
szkół8. 

Nie wszystkie plany udawało się zrealizować w założonych terminach (kon-
gresy odbywały się z reguły co trzy lata). Dlatego do niektórych przedsięwzięć, 
które z pewnych przyczyn, przeważnie obiektywnych, pozostały niezrealizowa-
ne, wracano później, doprowadzając sprawy do końca. 

Aktualny nadal pozostawał problem podręczników do przedmiotów ukra-
inoznawczych. Występując na siódmym kongresie KUK, Andrìj Gukalo 
z Montrealu słusznie zwrócił uwagę obecnych na niedostateczną ofertę czyta-
nek i innych podręczników dla ukraińskich szkół ojczystych. Nam nie wystar-
cza książek – mówił prelegent. – My i nasza młodzież nie mamy co czytać. […] 
Powinniśmy zapewnić KUK wszelką pomoc, żeby ono zadbało o książki, czytanki 
i inne podręczniki szkolne9. 

Tę wypowiedź poparł dr Oleksander Macenko z Winnipeg, który zapropo-
nował, by przyjąć uchwałę kongresu dotyczącą przedmiotowych książek, ich 
dostarczenia nauczycielom oraz założenia ukraińskiego instytutu muzycznego. 
Zwrócił uwagę obecnych na działalność trzech wyższych kursów oświatowych, 
które wówczas już przez cztery lata pracowały pod kierownictwem Kulturowo-
Oświatowej Referentury UNO i zasługiwały na wsparcie całej wspólnoty. 

Podnoszono także zagadnienie treści podręczników, przede wszystkim czy-
tanek. Vasil Kostûk z Winnipeg zaakcentował, że czytanki dla młodzieży po-
winny być połączone z gramatyką, ich treść powinna mieć charakter kulturowo-

                                                           
8 Šostij Kongres Ukraïncìv Kanadi, Winnipeg 1959, s. 198–199. 
9 S'omij Kongres Ukraïncìv Kanadi, Winnipeg 1962, s. 76. 
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historyczny, z poprawną pisownią. Sprawa ukraińskiego szkolnictwa, języka 
ukraińskiego – jest jednym z najważniejszych punktów naszego kongresu10. 

Na dziewiątym kongresie KUK, który odbył się 12–14.10.1968 r., znów ak-
tualne były pytania o tworzenie należytych warunków pracy szkół ojczystych, 
zatrudnienie wykwalifikowanych nauczycieli, a nie „ludzi dobrej woli”, którzy 
nie mają fachowego przygotowania i przez to nie są w stanie należycie eduko-
wać dzieci. Tym razem także pojawiła się kwestia czytanki w języku ojczystym 
oraz podręczników z historii i geografii Ukrainy czy literatury ukraińskiej, 
z których uczniowie mogliby czerpać wiedzę o swojej ojczyźnie i w rezultacie 
pozbyć się poczucia mniejszej wartości – uświadomić sobie, że są córkami 
i synami wielkiego narodu. 

Warto podkreślić, iż postanowienia dziewiątego kongresu miały decydujący 
wpływ na przyszły rozwój oświaty narodowej i wychowania kanadyjskich Ukra-
ińców. Po pierwsze, stworzono Szkolną Radę KUK, która miała prawo koordy-
nowania i kontrolowania działalności całego systemu szkolnictwa ukraińskiego 
w Kanadzie, niezależnie od jego podporządkowania. Po drugie, założono Kra-
jową Koordynacyjną Radę Wychowawczo-Oświatową dla organizacji ukraiń-
skich, której zadaniem była realizacja ideału wychowawczego Ukraińca w wol-
nym świecie, a została powołana przez pierwszy Światowy Kongres Wolnych 
Ukraińców (SKWU, Svìtovij Kongres Vìl'nih Ukraìncìv) w 1967 r. Po trzecie, 
uznano za ważne ustanowienie funkcji płatnego szkolnego referenta KUK bę-
dącego pełnomocnikiem do spraw szkół ojczystych i nauczania języka ukraiń-
skiego w szkołach państwowych; powierzono mu organizację pomocy nauko-
wo-metodycznej dla wszystkich nauczycieli – ukrainoznawców. Po czwarte, 
zobowiązano prezydium KUK do podjęcia – przy pomocy odpowiednich orga-
nizacji państwowych – działań zmierzających do wprowadzenia języka ukraiń-
skiego jako odrębnego przedmiotu w szkołach publicznych. Kongres uznał 
również za konieczne połączenie wszystkich ukraińskich nauczycieli w jedyną 
organizację zawodową na poziomie lokalnym i federalnym. 

Z analizy źródeł wynika, iż centralny komitet i oddziały KUK podejmowały 
aktywne działania w celu wykonania postawionych zadań. Rezolucję dziewiąte-
go kongresu w sprawie organizacji edukacji języka ukraińskiego przekazano 
rządom prowincji Kolumbia Brytyjska, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, On-
tario i Quebek, od których otrzymano w przeważającej większości pozytywne 
odpowiedzi. 

 W grudniu 1968 r. delegacja KUK wręczyła specjalny list do premiera-
ministra Manitoby Vìktora Vìrova, a w listopadzie 1969 r. przeprowadziła na-

                                                           
10 Ibidem, s. 137. 
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radę z premierem E. Shraier’em i dwa spotkania z ministrem oświaty Manitoby 
S. Millerem. W rezultacie rząd prowincji wprowadził zmiany do ustawy szkol-
nej, zezwalając od roku szkolnego 1970/1971 na nauczanie, poza językiem an-
gielskim i francuskim, innych języków, począwszy od klasy pierwszej – jeżeli 
zgłosi się odpowiednia liczba chętnych. 

Warto zwrócić uwagę, iż dzięki pilnym działaniom oddziału KUK 
w Edmonton ministerstwo edukacji Alberty w 1971 r. także pozwoliło na na-
uczanie języka ukraińskiego w szkołach państwowych prowincji – od klasy 
pierwszej, z prawem edukacji w języku ojczystym także innych przedmiotów, 
jeżeli będzie odpowiednia liczba chętnych. W celu zapewnienia uczniom klas 
10–12 materiałów do nauki języka ukraińskiego według metody wzrokowo-
słuchowej, w lutym 1970 r. podpisano dotyczące przygotowania drugiej części 
podręcznika porozumienie z redaktorem Romą Franko, redaktorem języko-
wym prof. Ârem Slavutičem i ilustratorem Petrom Kupcem. Na wydanie tej 
publikacji potrzebne było 15–20 tys. dolarów. Rząd Manitoby przekazał pierw-
szą państwową pomoc w wysokości 1000 dolarów. Rząd Alberty odmówił KUK 
podobnej dotacji. Kilka podobnych propozycji przedstawiono rządowi federal-
nemu, jednakże pozostał on obojętny wobec problemów oświatowo-
wychowawczych Ukraińców. 

Niemniej jednak w szkolnictwie ojczystojęzycznym Ukraińców w ciągu 
ostatnich trzech lat przed dziesiątym kongresem KUK (8–10.10.1971 r.) nastą-
piły zauważalne zmiany: opublikowano sporo materiałów metodycznych, prze-
prowadzono liczne narady, pod kierownictwem Ìvana Bodnarčuka wydano dwa 
numery czasopisma naukowo-metodycznego „Ukraìns'ka Škola”. Wiosną 
1968 r. przygotowano podręcznik do nauki języka ukraińskiego według metody 
wzrokowo-słuchowej dla klas 7–9.  

W celu koordynowania pracy w dziedzinie szkolnictwa ojczystojęzycznego 
i aktywizowania działań zmierzających do wprowadzenia języka ukraińskiego 
do szkół państwowych w listopadzie 1969 r. utworzono stanowisko szkolnego 
referenta KUK. Przeprowadzono seminaria metodyczne i kursy dla nauczycieli 
szkół państwowych, którzy mieli uczyć według tego systemu. Wskutek tych 
działań liczba uczniów w klasach języka ukraińskiego w ciągu trzech lat wzrosła 
z 3600 do 750011. 

Warto zauważyć, iż wspomniane osiągnięcia w dziedzinie edukacji ojczysto-
języcznej były możliwe dzięki celowej działalności strukturalnych pododdzia-
łów KUK i przede wszystkim założonego na dziewiątym kongresie Centrum 
Koordynacyjnego Ukraińskich Rad Szkolnych (KCUSR, Koordinacìjni Centr 

                                                           
11 Desâtij Kongres Ukraïncìv Kanadi, Winnipeg 1971, s. 56. 
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Ukraìns'kih Škìlnih Rad), w skład którego weszli przedstawiciele Rady Szkoły 
Ukraińskiej (RUS, Rada Ukraìns'koï Školi), Kuratorium Szkolnego Metropolii 
Winnipeg, szkolni referenci UNO, Stowarzyszenie Młodzieży Ukraińskiej 
(SUM, Spìlka Ukraïns'koï Molodì) i Stowarzyszenie Ukraińskich Pedagogów 
Kanady (OUPK, Ob'êdnannâ Ukraïns'kih Pedagogìv Kanadi). Centrum w ści-
słej współpracy z Krajową Radą Wychowawczo-Oświatową (KRWO, Krajova 
Vihovno-Osvìtnâ Rada) z bezpostaciowego konglomeratu instytucji szkolnych 
stworzyło w Kanadzie dobrze funkcjonujący system: siedem klas początkowych 
i pięć klas szkoły średniej oraz kursy ukrainoznawstwa. Zorganizowało w pro-
wincjach Koordynacyjne Ośrodki Szkolne (KOS, Koordinacìjnì Škìlnì 
Oseredki) i za ich pomocą przeprowadzało konferencje nauczycielskie, inspek-
torskie hospitacje szkół, kursy pedagogiczne dla nauczycieli. Opracowało in-
strukcję, która określa obowiązki dyrektora szkoły, jego zastępcy, nauczycieli, 
zasady oceny pracy nauczyciela i dyscyplinę pracy, funkcje komitetów rodzi-
cielskich i sponsorów. Wspólnymi wysiłkami przygotowano projekty progra-
mów wszystkich przedmiotów edukacyjnych dla szkół ojczystych. Razem 
z organem kierowniczym organizacji pozarządowych centrum opracowało 
zunifikowany program działalności obozów letnich, system wychowania naro-
dowego dorastających pokoleń kanadyjskich Ukraińców, rytuały obozowe, 
programy tereno- i krajoznawcze oraz kartografii, organizowało seminaria dla 
wychowawców społeczników, a także kursy przygotowania młodzieży do pracy 
społecznej itp. 

Ważne znaczenie dziesiątego kongresu KUK polegało też na tym, iż po do-
kładnej analizie stanu ukraińskiego szkolnictwa i sytuacji wychowania narodo-
wego młodzieży w Kanadzie, na najbliższe trzy lata wyznaczył wspólnocie et-
nicznej następujące zadania: 

1. Przeprowadzenie kampanii na rzecz walki z asymilacją – w rodzinie 
ukraińskiej, szkole, cerkwi i organizacjach ukraińskich. 

2. Włączenie do kampanii wszystkich składowych KUK, przede wszystkim 
organizacji młodzieżowych i mass-mediów. 

3. Zaangażowanie w czasie letnich wakacji młodzieży uczniowskiej i stu-
denckiej w przeprowadzenie pracy kulturowo-oświatowej we wszystkich 
miejscach zamieszkania wspólnoty ukraińskiej w Kanadzie. 

4. W celu podwyższenia świadomości narodowej Ukraińców w Kanadzie – 
uczynienie jednej niedzieli w roku Dniem Języka Ukraińskiego, włączając 
do programu jego obchodów manifestacje, wystąpienia, zebrania dysku-
syjne, inscenizacje dramatyczne i inne przedsięwzięcia. 

5. Zobowiązanie nauczycieli języka ukraińskiego i ukrainoznawstwa do za-
poznania się z nowymi metodami nauczania i wykorzystania ich w swojej 
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działalności pedagogicznej, uzupełnienia swoich studiów poprzez kursy 
z psychologii, antropologii, historii, socjologii i nauk politycznych, co miało 
pomóc w zainteresowaniu uczniów dziedzictwem kultury ukraińskiej oraz 
rozwijaniu ich dążenia do jego zachowania i rozwoju w przyszłości. 

6. Przeprowadzenie badań w celu ustalenia metod wspomagających poszerza-
nie zakresu stosowania języka ukraińskiego w Kanadzie. 

7. Dążenie do obiektywnego przedstawiania w programach i podręcznikach 
szkół państwowych Kanady historii i kultury ukraińskiej, szczególnie roli 
Ukraińców w rozwoju kraju osiedlenia12. 

Dziesiąty kongres ukierunkował działalność KUK i w efekcie całej wspólnoty 
etnicznej na rozwiązanie tych problemów, szczególnie w dziedzinie szkolnictwa 
ojczystojęzycznego i wychowania Ukraińców, które zapewnią jej przyszłość w Ka-
nadzie. Oceniając znaczenie wielokierunkowej działalności KUK w życiu wspólno-
ty ukraińskiej oraz rozwoju szkolnictwa ojczystojęzycznego, warto przytoczyć sło-
wa jego dyrektora egzekucyjnego Semena Kal'by: Gdyby przez te trzy ostatnie lata 
KUK nic innego nie zrobił, to z czystym sumieniem trzeba byłoby gdzieś w pomiesz-
czeniu KUK przyczepić malutką tabliczkę z napisem, że w latach 1968–1971 po raz 
pierwszy zaczęto koordynować pracę wychowawczą w Szkołach Ojczystych, a dzieci 
ukraińskie zajęły 327 klas w 106 szkołach Kanady Zachodniej13. 

 

Podsumowanie 

 

Dziś bez wątpienia można twierdzić, iż osiągnięcia te są pełnym podsumowa-
niem przedsięwzięć organizacyjno-pedagogicznych, które ukraińska wspólnota 
w Kanadzie podejmowała dla rozwoju szkolnictwa ojczystojęzycznego 
i jednocześnie stanowią potwierdzenie jej wielkiego potencjału we wszystkich dzie-
dzinach działalności, szczególnie w kontekście współczesności, w której nauczanie 
języka ukraińskiego i zachowanie tożsamości etniczno-kulturowej Ukraińców 
w wielokulturowym środowisku Kanady nabyło nadzwyczajnej aktualności. Do-
świadczenie zdobyte przez organizacje pozarządowe wspólnoty ukraińskiej jest 
mocną podstawą dalszego rozwoju szkolnictwa ojczystojęzycznego, jak i całej 
wspólnoty. Jednocześnie zasługuje ono na praktyczne wykorzystanie w istniejących 
w krajach europejskich ukraińskich diasporach, które ukształtowały się na granicy 
XX i XXI w. i poszukują sposobów zachowania swej tożsamości oraz odnalezienia 
się w zmiennych realiach krajów zamieszkania. 

 

                                                           
12 Ibidem, s. 219–220. 
13 Ibidem, s. 52. 
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Summary 
 

Role of ethnic civic organization in the development  

of Ukrainian-language schooling of the Ukrainian diaspora in Canada 
 

Ethnic civic organizations, associations and societies played an important role in the 
development of Ukrainian schooling in the diaspora during the entire period of its 
activity. In Canada, in particular, the Ukrainian Workers’ House played a special role in 
this case. With its efforts, 50 children’s schools have been founded, where almost two 
thousand pupils studied. In the 1920-s, the Ukrainian National Association (UNA) 
joined the development of native-language schooling.  

The most considerable activity in the development of national education of the set-
tlers was shown by the Committee of Ukrainian Canadians (CUC), established in 1940, 
which, as founders, gradually included 30 ethnic organizations, societies and institu-
tions. At each of its congresses, the issues of activity of native-language schooling was 
discussed, the concrete measures were developed as for its further development and 
improvement, strengthening of the influence on the evolution of the national minority 
and preservation of its ethno-cultural identity in the field of the ethnic environment.  
 

keywords: Ukrainian-language schooling, Ukrainian diaspora in Canada, civic organizations, 
cultural-educational society 

słowa kluczowe: szkolnictwo ojczystojęzyczne, diaspora ukraińska w Kanadzie, organizacje 
pozarządowe, stowarzyszenia kulturowo-oświatowe  
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Ogniwa kontaktów chińsko-kubańskich.  

Migracje, gospodarka, polityka 
  
 
Relacje Chińskiej Republiki Ludowej i Kuby stają się relatywnie coraz waż-

niejszym elementem polityki zagranicznej obu państw. Ujawniający się postęp 
w dwustronnych stosunkach jest także wyrazem przemian polityki zagranicznej 
ChRL w okresie od powstania ludowych Chin i rządów maoistowskich do 
pragmatycznej władzy ostatnich przywódców Państwa Środka – Deng Xiaopin-
ga, Jiang Zemina, Hu Jintao i Xi Jinpinga. ChRL dąży do osiągnięcia pozycji 
światowego mocarstwa, a zasięg polityki zagranicznej tego państwa daleko wy-
kracza poza obszary tradycyjnych wpływów z okresu Chin cesarskich koncen-
trujących się głównie na obszarach azjatyckiego interioru.  

Ustrój polityczny Kuby stanowi istotny czynnik mogący wpływać na zbliże-
nie obu krajów zarówno w dziedzinie gospodarki i stosunków społecznych, jak 
również polityki oraz relacji strategicznych. Z geostrategicznego punktu widze-
nia ewentualne wykorzystanie przez Chiny korzystnego położenia Kuby mo-
głoby stanowić realną przeciwwagę dla pozycji Stanów Zjednoczonych w regio-
nie Ameryki Łacińskiej. Chińska dyplomacja stara się wzmacniać bilateralne 
relacje czynnikiem gospodarczym, istotnym w obecnej sytuacji Kuby ogarniętej 
gospodarczą zapaścią oraz brakiem perspektyw na samodzielne wyeliminowa-
nie jej przyczyn i skutków. 

W niniejszym artykule podjęto próbę syntetycznego ujęcia relacji chińsko-
kubańskich w okresie od połowy XIX do pierwszej dekady XXI w. – w czasach, 
w których porządek społeczno-polityczny w Chinach przeszedł burzliwe prze-
kształcenia od Chin cesarskich kontrolowanych przez reżim państw zachod-
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nich, po Chińską Republikę Ludową i jej kolejne fazy wewnętrznej przebudowy. 
Dla Kuby był to okres rewolucyjnego przejścia od kolonialnego systemu zarzą-
dzania krajem do utworzenia państwa komunistycznego. Stawiając tezę, iż sto-
sunki chińsko-kubańskie w tym okresie ewoluowały od wymuszonej migracji 
zarobkowej chińskich robotników najemnych do pragmatycznej współpracy 
gospodarczej między ChRL i KRL, przechodząc po drodze etap obustronnego 
zaangażowania ideologicznego, za istotne uznano skoncentrowanie badań na 
obszarach obejmujących migracje, gospodarkę i politykę, które stanowiły głów-
ne wyznaczniki chińsko-kubańskich kontaktów kulturowo-cywilizacyjnych. 

 
* 
 

W czasach, gdy w poszukiwaniu zachodniej drogi do Indii Krzysztof Ko-
lumb „odkrywał” Amerykę, a pierwszym lądem, do którego dotarł, była Kuba 
(28.10.1492)1, Chiny dynastii Ming (1368–1644) po okresie rozkwitu gospo-
darczego i aktywności morskiej rozwijanej pod dowództwem admirała Zheng 
He2 weszły w okres izolacji i stagnacji, ustępując cywilizacji europejskiej pod 
względem możliwości ekspansji politycznej, religijnej, a zwłaszcza gospodarczej 
we wszystkich regionach świata. 

Wraz z zakończeniem pierwszej wyprawy Kolumba rozpoczęto eksplorację, 
podbój i eksploatację nowo odkrytych terytoriów. Europejczycy po raz pierwszy 
zetknęli się z uprawą kukurydzy, ziemniaków i tytoniu3. W ciągu ok. 50 lat 
Hiszpanie i Portugalczycy podporządkowali sobie całą rozległą przestrzeń od 
Przylądka Horn po obecną granicę USA i Kanady, włącznie z licznymi wyspami 
położonymi wzdłuż wybrzeży kontynentu. Do hiszpańskich i portugalskich 
konkwistadorów dołączyli Anglicy i Francuzi, a po upływie ok. 400 lat opano-
wano cały kontynent amerykański, łamiąc opór autochtonicznej ludności – 
Indian, którzy początkowo nie podejrzewali obcych o złe zamiary i często 
przyjmowali ich jak bogów. Szybko jednak przekonali się o prawdziwych inten-
cjach najeźdźców. Rozpoczęli walkę, która zakończyła się ich pogromem. Tra-
giczny los nie ominął także tubylczej ludności zamieszkującej Kubę, do której 
należeli Tainowie, Guanahatabeyowie, Ciboneyowie i Karaibowie4. W obliczu 

                                                           
1 Przejmując odkrytą wyspę na rzecz hiszpańskiej korony, Kolumb nadał jej nazwę Juana na 

cześć księcia Jana, ówczesnego władcy Asturii, http://www.wikiwand.com/pl/Jan_II_Kastylijski 
(dostęp: 10.12.2016). 

2 Szerzej w: C. P. Fitzgerald, Chiny. Zarys historii kultury, Warszawa 1974, s. 451–452. 
3 Por. I. P. Magidowicz, Historia poznania Ameryki Środkowej i Południowej, Warszawa 1979, 

s. 58–59. 
4 Państwa świata, red. B. Kaczorowski, Warszawa 2009, s. 457. 
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niekończącego się zalewu najeźdźców – osadników i żołnierzy – Indianie, po-
mimo znacznej przewagi liczebnej, okazali się zdecydowanie słabsi pod wzglę-
dem uzbrojenia, dyscypliny i zasobów materialnych. Do ich klęski w niemałym 
stopniu przyczyniły się również choroby epidemiczne przywleczone do Amery-
ki przez Europejczyków, m.in. żółta febra, dżuma, cholera, ospa, odra, tyfus, 
koklusz, dyfteryt, zapalenie płuc, gruźlica, malaria i syfilis. Pośrednio przyczynił 
się do niej również alkohol dostarczany Indianom w dużych ilościach, którego 
wcześniej nie znali i okazali się mało odporni na jego uzależniające działanie5. 
Istotny wpływ na sytuację Indian w obliczu ekspansji konkwistadorów ujawniał 
także Kościół katolicki wspierający wszelkie formy wyzysku i ucisku tubylców, 
udzielając moralnego rozgrzeszenia najokrutniejszym aktom terroru i mordu 
stosowanym przez najeźdźców6. 

Stolicę Kuby – Hawanę założyli hiszpańscy konkwistadorzy w 1515 r., a więc 
prawie 100 lat przed utworzeniem pierwszego miasta na obszarze Stanów Zjed-
noczonych (Jamestown w Wirginii – 1606). Gdy w 1776 r. Nowy Jork liczył 
zaledwie 12 tys. mieszkańców, w Hawanie mieszkało już ponad 76 tys. osób; 
miasto szybko stało się centrum handlowo-finansowym Antyli. 

 
* 
 

Od ok. 1790 r. na Kubie rozpoczęła się „era cukru” – trzcina cukrowa i cu-
kier stały się jej symbolem, a także głównym produktem eksportowym (taki 
stan rzeczy trwa do czasów współczesnych). Ich produkcji podporządkowano 
wszelkie elementy życia społeczno-gospodarczego na wyspie i politykę wszyst-
kich kolejnych rządów. W 1850 r. kubański cukier stanowił ponad 20% świato-
wej produkcji tego towaru i ponad 80% całego eksportu Kuby7. Powodzenie 

                                                           
5 W. Z. Foster, Zarys polityczny historii Ameryki, przeł. K. Kęplicz, Z. Janczewski, S. Przygod-

nia-Kryński, Z. Kosidowski, Warszawa 1956, s. 42–44. 
6 Okrucieństwa, jakich dopuszczali się konkwistadorzy wobec Indian, przedstawiono w książ-

ce: B. Diaz del Castillo, Pamiętnik żołnierza Korteza czyli prawdziwa historia podboju Nowej 
Hiszpanii, przeł. A. L. Czerny, Warszawa 1962; J. H. Parry, Morskie imperium Hiszpanii, przeł. 
S. Bławat, Gdańsk 1983. Zobrazowano je w filmie produkcji brytyjskiej Misja, w którym rolę 
hiszpańskiego konkwistadora i łowcy niewolników Rodrigo Mendoza odtworzył Robert De Niro, 
a ojca Gabriela – Jeremy Irons. Misja (The Mission), reż. R. Joffe, Wielka Brytania 1986. 
W 1987 r. film otrzymał nominację do nagrody Oscara w siedmiu kategoriach (zdjęcia, scenogra-
fia, kostiumy, reżyseria, montaż, muzyka filmowa, najlepszy film). Oscara za zdjęcia otrzymał 
Chris Menges. Film otrzymał także trzy nagrody BAFTA, Złotą Palmę i Złoty Glob oraz wiele 
innych nagród, https://pl.wikipedia.org/wiki/Misja_(film_1986), (dostęp: 6.09.2016). 

7 M. Gawrycki, N. Bloch, Kuba, Warszawa 2010, s. 17. 
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społeczeństwa Kuby i rozwój gospodarczy państwa przez kolejne ponad 160 lat 
uzależniony był głównie od koniunktury – popytu na ten produkt. 

Eksterminacyjna eksploatacja ludności autochtonicznej spowodowała brak 
siły roboczej, której kolejnym źródłem od połowy XVI w. stała się Afryka do-
starczająca czarnoskórych niewolników. Pierwsi zostali przywiezieni do Ame-
ryki już w 1502 r. i wylądowali w San Domingo (Haiti), a więc zaledwie 10 lat 
po pierwszej wyprawie Kolumba. Stali się pożądanym „towarem” rozchwyty-
wanym przez plantatorów. W połowie XIX w. stanowili na Kubie już ok. 59% 
liczby ludności, a Hawana stała się centrum handlu niewolnikami na Antylach. 
Ich napływ z Afryki nasilił się po podpisaniu w Madrycie angielsko-
hiszpańskiego traktatu zakazującego handlu niewolnikami (1817)8. Szacuje się, 
że tylko w latach 1821–1831 przeprowadzono ok. 300 wypraw do Afryki, pod-
czas których przywieziono na Kubę ok. 60 tys. niewolników. W latach 1830–
1850 każdego roku na Kubę przybywało ich ok. 10 tys. W latach 1856–1860 
populacja afrykańskich niewolników na wyspie wzrosła o 90 tys. osób9. W la-
tach 70. XIX w., w związku z rozwojem ruchu abolicjonistycznego w Ameryce 
i Europie, zaniechano dalszego ich sprowadzania. Od 1850 r. handel ten został 
uznany za nielegalny, a w 1886 r. nastąpiło wyzwolenie niewolników murzyń-
skich na Kubie (w koloniach brytyjskich – już w 1834 r.). Szacuje się, że do 
1850 r. do Ameryki trafiło ok. 15 mln Murzynów, a w trakcie ich „pozyskiwa-
nia” w Afryce oraz podczas transportu przez ocean pięciu na jednego dowie-
zionego zginęło. Proceder niewolniczy w tym okresie przyczynił się do utraty 
przez Afrykę ok. 60 mln ludności10. 

W połowie XIX w. większość krajów Ameryki Łacińskiej, w tym także Kuba, 
weszło w okres względnie stabilnej sytuacji politycznej, czego efektem było 
ożywienie gospodarcze stymulowane w znacznym stopniu sytuacją na rynku 
światowym, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i Europie. Wzrost popytu na 
produkty rolne strefy międzyzwrotnikowej sprzyjał również rozwojowi planta-
cji na wyspach archipelagu Antyli, w tym także na Kubie, w związku z czym 
zwiększyło się zapotrzebowanie na robotników plantacyjnych. To zaś przyczy-
niło się do rozwoju migracji z państw europejskich i Azji. W XIX w. na Kubę 

                                                           
8 Wielka Brytania i Hiszpania podpisały traktat zakazujący handlu niewolnikami 

23.09.1817 r. Hiszpania zgodziła się zakończyć go natychmiast na obszarze na północ od równi-
ka, a w 1820 r. – na południe. Okręty brytyjskie uzyskały prawo przeszukiwania podejrzanych 
statków niewolniczych. Jednakże luki prawne w traktacie uniemożliwiały realizację tego celu. 
Handel niewolnikami w latach 1815–1830 był intensywny. Por. Historia atlantyckiego handlu 
niewolnikami, http://www.maitri.pl/gazetka/my_53/html/historia.htm (dostęp: 10.09.2016). 

9 Ibidem, s. 18–19. 
10 W. Z. Foster, op. cit., s. 89–90, 312. 
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docierali osadnicy hiszpańscy i francuscy przemieszczający się głównie z nie-
podległych państw Ameryki (Haiti, Dominikany oraz ze stanów Luizjana i Flo-
ryda), a także Hiszpanie z metropolii11. Od lat 40. XIX w. rządy niektórych 
państw Ameryki Łacińskiej oraz władze kolonialne, w tym także na Kubie, roz-
poczęły sprowadzanie robotników kontraktowych z krajów azjatyckich. Hisz-
pania zawarła umowę z rządem Chin, na mocy której w latach 1847–1874 
sprowadzono na wyspę nie mniej niż 140 tys. chińskich robotników – kulisów 
zatrudnianych na ośmioletnie kontrakty12. Większość z nich po zakończeniu 
kontraktów, o ile dożyła, pozostawała na Kubie. Była to najliczniejsza fala 
przymusowej migracji z Chin na tę wyspę. Migranci pochodzili głównie z pro-
wincji Guangdong i Fujian13. 

Kuba była wówczas największym światowym producentem cukru, a tylko 
w latach 1850–1868 jego produkcja wzrosła trzykrotnie, ujawniając znaczny 
deficyt siły roboczej, niezbędnej w związku z brakiem mechanizacji zbiorów 
trzciny cukrowej i procesu rafinacji cukru. Kubańscy plantatorzy w obawie 
przed buntem niewolników murzyńskich, a także dążąc do obniżania kosztów 
produkcji i maksymalizacji zysków, chętnie zatrudniali chińskich robotników, 
których cechowała duża pracowitość i ukształtowana „genetycznie” dyscyplina. 
Cena rynkowa niewolnika murzyńskiego płci męskiej kształtowała się na rynku 
Antyli od 300 pesos w 1830 r. do 1000 pesos w 1895 r. i nieustannie rosła, 
głównie z powodu wprowadzenia międzynarodowych traktatów zakazujących 
handlu niewolnikami. Zatem ich miejsce zajmowali chińscy robotnicy, których 
wynagrodzenie wynosiło ok. 400 pesos i rozłożone było na okres ośmiu lat 
trwania kontraktu. Po 1865 r. aż 75% siły roboczej zatrudnionej na kubańskich 
polach trzciny cukrowej stanowili chińscy kulisi. Choć formalnie wolni, prak-
tycznie pozbawieni byli wszelkich praw, często zakuwano ich w łańcuchy 
i zmuszano do niewolniczej pracy po 12 godzin dziennie przez sześć dni w ty-
godniu w niewyobrażalnie trudnych warunkach, także socjalnych. Zatrudniano 
ich przy budowach dróg, linii kolejowych, jako tragarzy, a także w kopalniach 
oraz na plantacjach trzciny cukrowej i kawy. Proceder był nielegalny, sprzeczny 
z obowiązującym prawem i postanowieniami hiszpańsko-chińskiej umowy. 

                                                           
11 M. Skoczek, Zmiany w zaludnieniu Ameryki Łacińskiej w latach 1850–1950, [w:] Ameryka 

Łacińska przestrzeń i społeczeństwo. Społeczne aspekty przestrzennej koncentracji ludności, 
red. A. Dembicz, Warszawa 1992, s. 97–98. 

12 M. G. Triana, P. E. Herrera, The Chinese in Cuba, 1847 – now, transl. G. Benton, Plymouth 
2009, s. 145. 

13 M. A. Waters, The unique history of Chinese in Cuba: from independence Wars to socialist 
resolution, „The Militant” 2011, vol. 75, No. 30, http://www.themilitant.com/2011/7530/753050. 
html (dostęp: 4.09.2016). 
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W ćwierćwieczu trwania tego procederu, spośród robotników wywożonych 
z Chin na Kubę ok. 16 tys. zmarło w trakcie podróży przez Pacyfik, a 50–55% 
zatrudnionych na plantacjach nie dożywało do końca ośmioletniego kontrak-
tu14. 

Dopiero w 1873 r., wraz z nawiązaniem chińsko-hiszpańskich stosunków 
dyplomatycznych, sytuacja kulisów uległa zmianie. W podpisanym traktacie 
podjęto próbę regulacji prawnych związanych z zakazem nielegalnego handlu 
kulisami i dotyczących ich statusu. W 1879 r. w Hawanie rozpoczął działalność 
konsulat generalny Chin, a we wrześniu 1902 r. Pekin uznał niepodległą Kubę15, 
z którą postanowił rozwinąć stosunki dyplomatyczne na szczeblu poselstw16. 
Pod koniec XIX w. liczba Chińczyków na Kubie wynosiła ok. 15 tys., stanowiąc 
ok. 1% całej populacji wyspy. 

Trudna sytuacja chińskich robotników na wyspie spowodowała wzrost ich 
aktywności w organizacjach rewolucyjnych przeciwko hiszpańskiemu reżimo-
wi. Tylko w 1872 r. ok. 20% chińskich robotników uciekło z plantacji, dołączyło 
do kubańskich oddziałów rewolucyjnych i brało udział w licznych bitwach. 
Szacuje się, że w 1874 r. w regularnych siłach armii wyzwoleńczej było ich       
2–7 tys. Stanowili istotny element bojowy lub prowadzili działalność szpiegow-
sko-dywersyjną na tyłach przeciwnika. W 1873 r. oddział pod dowództwem 
Antonio Macedo, w którym większością byli Chińczycy, przeniknął do miasta 
Manzanillo we wschodniej części Kuby i prowadził bezpośrednią walkę z od-
działem tamtejszego garnizonu, organizując jednocześnie działalność dywer-
syjną w mieście. W 1946 r. w centrum Hawany wzniesiono pomnik z inskrypcją 
– słowami generała Gonzalo de Quesady odnoszącymi się do bohaterskiej walki 
chińskich Kubańczyków: Nie było ani jednego chińsko-kubańskiego zdrajcy, nie 
było ani jednego chińsko-kubańskiego dezertera17. 

W 1871 r. rząd hiszpański zawiesił dalsze zamówienia na chińską siłę robo-
czą. Powodem nie był dostrzegany i monitowany przez Pekin problem niehu-
manitarnego traktowania Chińczyków, lecz ograniczenie dopływu sił do armii 
rewolucyjnej jako środka do rozwiązania problemów społecznych, w tym kwe-
stii nadmiernego wyzysku robotników przez plantatorów. Pomimo że niepo-

                                                           
14 Ibidem. 
15 Kuba ogłosiła niepodległość w 1902 r. w konsekwencji przegranej przez Hiszpanię wojny ze 

Stanami Zjednoczonymi (25.04–12.08.1898). W wyniku wojny Amerykanie przejęli kontrolę nad 
hiszpańskimi koloniami na Karaibach i Pacyfiku (Filipiny). Por.: Walka Kuby o niepodległość 
(początek XIX – połowa XX wieku), http://www.gocuba.pl/walka-kuby-o-niepodleglosc.html 
(dostęp: 21.08.2017). 

16 M. F. Gawrycki, Kuba – Chiny: między ideologią a pragmatyzmem, [w:] Ameryka Łacińska 
w regionie Azji i Pacyfiku, red. M. F. Gawrycki, Toruń 2007, s. 341. 

17 M. A. Waters, op. cit. 



 
 Ogniwa kontaktów chińsko-kubańskich. Migracje, gospodarka, polityka  

 
 315

wodzeniem zakończyła się pierwsza wojna o niepodległość Kuby (1878), to 
powstańcy osiągnęli pewien sukces w postaci pewnych ustępstw, m.in. do chiń-
sko-hiszpańskiego traktatu dopisano aneks regulujący status niewolników 
i chińskich kulisów w latynoamerykańskich koloniach zarządzanych przez Ma-
dryt. Przyznano wolność dla niewolników i azjatyckich robotników kontrakto-
wych działających dzisiaj w szeregach oddziałów partyzanckich18. 

W tym okresie, wśród chińsko-kubańskich bojowników o niepodległość 
Kuby szczególnie wyróżniało się dwóch: podpułkownik Jose Bu Tack i kapitan 
Jose Lai Tolon (Wa). Obaj byli potencjalnymi kandydatami do stanowiska pre-
zydenta niepodległej Kuby, lecz ze względu na ich chińskie pochodzenie 
uprawnienia do kandydowania przyznano dwóm innym oficerom (nieurodzo-
nym na wyspie). Byli to pochodzący z Dominikany generał Maximo Gomez 
oraz Carlos Roloffo urodzony w Polsce19. 

Ze względu na geostrategiczne położenie wyspy oraz rozwijaną przez Ame-
rykanów działalność gospodarczą bazującą na przemyśle cukrowym Kuby, róż-
ne środowiska polityczne i biznesowe Stanów Zjednoczonych ujawniały zainte-
resowanie jej aneksją. W połowie XIX w. lobby tych grup społecznych nalegało 
na niezwłoczne podjęcie przez Waszyngton działań zmierzających do zabezpie-
czenia ich interesów, argumentując: Kuba zajmuje wyjątkową pozycję strate-
giczną. Położona jest na skrzyżowaniu karaibskich szlaków handlowych wciśnię-
ta jak potężne cygaro hawańskie w usta Zatoki Meksykańskiej w taki sposób, że 
kontroluje obydwa wejścia do zatoki […]. Potężny i nieprzyjacielski kraj mógłby 
przekształcić tę wyspę w prawdziwy Gibraltar20. W obawie przed przejęciem 
wyspy przez Anglię, która w tym czasie na Kubie prowadziła handel niewolni-
kami, lub Francję zainteresowaną poszerzaniem strefy swoich wpływów, pierw-
szą propozycję kupna wyspy (z polecenia Jamesa Buchanana, sekretarza stanu 
w rządzie prezydenta Jamesa K. Polka) złożono w Madrycie w czerwcu 1848 r. 
Wówczas strona hiszpańska oświadczyła, że wyspę tę prędzej pochłonie ocean, 
aniżeli przejdzie ona pod panowanie innego państwa21. 

Motywy ekonomiczne odgrywały ważną rolę w działaniu na rzecz amery-
kańskiej aneksji wyspy. Po wojnie z Meksykiem gospodarka USA rozwijała się 
w szybkim tempie, szczególnie intensywnie w zakresie handlu zagranicznego. 
Wartość globalnej wymiany handlowej w latach 1846–1855 wzrosła ponad 
dwukrotnie: z 235 do 535 mln USD22. Amerykańskie stocznie przeżywały boom, 

                                                           
18 Ibidem. 
19 Ibidem. 
20 L. Pastusiak, Dyplomacja Stanów Zjednoczonych (XVIII–XIX w.), Warszawa 1978, s. 477. 
21 Ibidem, s. 470–472. 
22 Ibidem, s. 477. 
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dla gospodarki kraju intensywnie poszukiwano nowych rynków, a Kuba była 
trzecim po Wielkiej Brytanii i Francji partnerem handlowym Stanów Zjedno-
czonych. Kupcy amerykańscy donosili do Waszyngtonu, że Hiszpanie nakłada-
ją na towary importowane z USA wysokie cła, a próba ich obniżenia na zasadzie 
dobrowolnego dwustronnego układu handlowego spotkała się z odmową ze 
strony Madrytu. Koła handlowe rozwiązania tego problemu upatrywały 
w aneksji Kuby, ujawniając silny ruch abolicjonistyczny w takich ośrodkach jak 
Nowy Jork i Nowy Orlean. 

W tym czasie nastąpiła druga fala chińskiej emigracji na Kubę, która doce-
lowo wiodła do Stanów Zjednoczonych. Między 1848 a 1873 r. do USA wyemi-
growało mniej więcej tylu Chińczyków, ilu podczas napływu ich pierwszej fali 
na Kubę. Ruch ten był konsekwencją „gorączki złota”, która wystąpiła po od-
kryciu złóż tego kruszcu w górach Ameryki Północnej, oraz zwiększonego za-
potrzebowania na siłę roboczą w związku z intensyfikacją budowy transoce-
anicznej linii kolejowej. W poszukiwaniu lepszego życia do Stanów Zjednoczo-
nych emigrowali także mieszkańcy państw europejskich, zasilając szeregi ro-
botników i poszukiwaczy złota. Jednak pod koniec lat 60. i na początku lat 70. 
XIX w. zniknęły mrzonki o szybkim wzbogaceniu się na wydobyciu złota, 
ukończono także budowę linii kolejowej, a w 1873 r. wybuchł kryzys finansowy. 
Czynniki te przyczyniły się do ujawnienia w społeczeństwie amerykańskim 
radykalizujących się postaw rasistowskich, skierowanych głównie przeciwko 
Murzynom i Azjatom uważanym za głównych konkurentów na rynku pracy23. 

W 1854 r. (za rządów prezydenta Franklina Pierce’a) Amerykanie złożyli 
Hiszpanom kolejny raz propozycję kupna Kuby, którą Madryt konsekwentnie 
odrzucił. W komentarzu Waszyngton oznajmił, że Stany Zjednoczone zmuszo-
ne będą rozważyć, czy Kuba, będąc własnością Hiszpanii, nie zagraża poważnie 
wewnętrznemu pokojowi i istnieniu umiłowanej Unii, zastrzegając przy tym, że 
jeżeli tak jest, to każde prawo ludzkie i boskie, usprawiedliwi nas, jeżeli ją Hisz-
panii wydrzemy24. 

Okres drugiej połowy XIX w. to intensywny rozwój amerykańskich inwesty-
cji na Kubie, głównie w sektorze cukrowniczym i przemyśle wydobywczym. 
Obroty handlowe USA z Kubą znacznie przewyższały handel a Hiszpanią. De-
cyzja Madrytu (1894) o skreśleniu cukru z listy towarów zwolnionych z cła 
przyczyniła się do załamania rynku cukrowniczego na wyspie. W konsekwencji 
Kubańczycy utracili pracę. Ujawnił się wzrost nastrojów rewolucyjnych, które 
doprowadziły do wybuchu kolejnego powstania 24.02.1895 r. Wielu Ameryka-
                                                           

23 M. A. Waters, op. cit. 
24 G. B. Tindall, D. E. Shi, Historia Stanów Zjednoczonych, przeł. A. Bartkowicz, H. Jankow-

ska, J. Ruszkowski, Poznań 2002, s. 588–589. 
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nów wspierało Kubańską Partię Rewolucyjną, która swą siedzibę miała w No-
wym Jorku – stamtąd kierowała rewoltą25. 

6.04.1896 r. Kongres Stanów Zjednoczonych przyjął rezolucję, w której wy-
raził zrozumienie dla żądań kubańskich powstańców i wezwał prezydenta do 
podjęcia działań mających doprowadzić do pokoju na Kubie i w dalszej per-
spektywie uzyskania przez nią niepodległości. Prezydent Stephen G. Cleveland 
odmówił podjęcia bezpośredniej interwencji i zaproponował Hiszpanom nego-
cjacje, wskazując na konieczność udzielenia Kubańczykom pewnego zakresu 
samorządności. Madryt propozycję odrzucił. Po przejęciu urzędu prezydenta 
USA przez Williama McKinleya, zwolennika niepodległości Kuby, ale i rozsze-
rzenia amerykańskiej kontroli w regionie, w listopadzie 1897 r. Madryt zapro-
ponował Kubańczykom autonomię (samorząd bez formalnej niepodległości) 
w zamian za pokój. Kubańczycy pod wpływem silnego już ruchu rewolucyjnego 
propozycji tej nie przyjęli. 

W Stanach Zjednoczonych rosły nastroje antyhiszpańskie pogłębione przez 
incydent z 15.02.1898 r. Wówczas na amerykańskim pancerniku „Mine” cumu-
jącym w porcie w Hawanie doszło do wybuchu, w konsekwencji którego okręt 
zatonął. Przewidując zagrożenie amerykańską interwencją, rząd hiszpański 
ogłosił na początku kwietnia 1898 r. jednostronne zawieszenie broni. 20 kwiet-
nia Kongres przyjął rezolucję, w której upoważniał prezydenta do podjęcia 
działań wojennych przeciwko Hiszpanii, wzywał ją do wycofania wszystkich 
wojsk i ogłosił Kubę państwem niepodległym. 22 kwietnia prezydent zarządził 
blokadę północnego wybrzeża Kuby i portu Santiago. Oba kraje wypowiedziały 
sobie nawzajem wojnę, która objęła także Filipiny będące wówczas pod hisz-
pańską kontrolą. Główna operacja wojsk amerykańskich na Kubie rozpoczęła 
się 1 lipca, a już 25 lipca Hiszpanie poprosili o zawarcie pokoju. 12 sierpnia 
podpisano zawieszenie broni. W protokole stwierdzono, że Hiszpania zrzeknie 
się Kuby, Stany Zjednoczone zaanektują Puerto Rico i będą okupować Filipiny 
do czasu postanowienia o ich dalszym losie26. Prawa do Puerto Rico USA naby-
ły od Hiszpanii za 20 mln USD, przejmując także wyspy Guam na Pacyfiku 
w pobliżu archipelagu Mariany27. 

Pod koniec 1898 r. McKinley ustanowił wojskowy zarząd wyspy, co spotkało 
się z ostrym sprzeciwem kubańskich powstańców. W 1900 r. generał Leonard 
Wood, amerykański zarządca wojskowy, ogłosił wybory do kubańskiego zgro-
madzenia konstytucyjnego, które przygotowało projekt ustawy zasadniczej 
wzorowanej na Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Działając pod naciskiem, 
                                                           

25 Ibidem, s. 874. 
26 Ibidem, s. 876–877, 881. 
27 L. Pastusiak, op. cit., s. 266. 
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kubańscy delegaci dodali tzw. poprawkę Platta (senator Orville H. Platt) jako 
załącznik do konstytucji Kuby. Była to poprawka do ustawy o finansowaniu 
armii przyjęta przez Kongres w 1901 r., która znacznie ograniczyła niezależność 
nowego rządu Kuby. Wezwano Kubę, by sprzedała lub wydzierżawiła Stanom 
Zjednoczonym tereny pod porty węglowe i dla marynarki wojennej – na mocy 
tej klauzuli powstała amerykańska baza morska w zatoce Guantanamo, istnieją-
ca do dzisiaj. W 1906 r. wybuchło powstanie przeciw nowym władzom, które 
na polecenie prezydenta Theodore’a Roosevelta zostało spacyfikowane przez 
oddziały amerykańskiego wojska. Armia USA pozostała na wyspie do 1909 r., 
w którym w sposób pokojowy wybrano nowego prezydenta Kuby. Przez kolej-
nych ponad 20 lat wielokrotnie prowadziła działania interwencyjne w obronie 
amerykańskich interesów na wyspie28.  

W Europie oczekiwano, że Kuba zostanie włączona do Stanów Zjednoczo-
nych29, za czym optowały także amerykańskie lobby biznesowe. Z nadziejami 
na polepszenie warunków życia na początku XX w. w kierunku Kuby ruszyła 
kolejna masowa migracja. W latach 1902–1932 kubański urząd imigracyjny 
odnotował przybycie 1,25 mln osób, wśród których 800 tys. stanowili Hiszpa-
nie. Migracja odegrała istotną rolę we wzroście zaludnienia wyspy. W latach 
1899–1931 liczba ludności Kuby zwiększyła się z 1,6 mln do 4 mln. Średnie 
roczne tempo wzrostu w tym okresie wynosiło ponad 3%30. 

Wraz z odzyskaniem niezależności Kuby od Hiszpanii wyspa popadła w głę-
boką zależność od Waszyngtonu. Amerykanie przejęli najważniejsze sektory 
gospodarki narodowej, skoncentrowane w rękach sześciu amerykańskich ro-
dzin działających przede wszystkim w przemyśle cukrowniczym. Ponadto Wa-
szyngton wydał dekret zabraniający migracji Chińczyków na Kubę, a przede 
wszystkim z wyspy do Stanów Zjednoczonych. Dekret ten obowiązywał do 
czasu wybuchu II wojny światowej – kiedy nastąpiła zmiana polityki Waszyng-
tonu podejmującego zabiegi pozyskania Chin do wojny z Japonią – z przerwą 
na okres pięciu lat, począwszy od 1917 r., w którym USA przystąpiły do I wojny 
światowej przeciwko Niemcom. W tym okresie ujawniło się zwiększone zapo-
trzebowanie na kubański cukier wynikające z ograniczenia jego produkcji przez 

                                                           
28 G. B. Tindall, D. E. Shi, op. cit., s. 885. 
29 Niepodległość Kuby ogłoszono za zgodą Waszyngtonu 20.05.1902 r. W tym dniu na masz-

tach pałacu gubernatorskiego i twierdzy El Morro opuszczono flagę amerykańską i wciągnięto 
kubańską. Władzę przejął oficjalnie prezydent Estrada Palma wspierany przez Stany Zjednoczo-
ne, zaś gubernator Wood odpłynął do USA na pokładzie krążownika USS „Brooklyn”. Ponieważ 
obowiązywała tzw. poprawka Platta, była to jednak niepodległość fikcyjna. De facto Kubą rządziły 
Stany Zjednoczone, kontrolując kubańską gospodarkę i politykę. M. Gawrycki, N. Bloch, op. cit., 
s. 71. 

30 M. Skoczek, op. cit., s. 98. 
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pogrążone w wojnie państwa europejskie i azjatyckie. By sprostać zapotrzebo-
waniom rynku, kubański przemysł cukrowniczy zgłaszał zapotrzebowanie na 
dodatkową siłę roboczą pochodzącą z Chin. Nastąpiła trzecia fala chińskiej 
emigracji na Kubę. W 1931 r. populacja Chińczyków na Kubie wzrosła kolejny 
raz, osiągając blisko 25 tys. W tym czasie zwiększyła się ich aktywność w życiu 
kulturowym i gospodarczym wyspy. Wnosili elementy chińskiej kultury; 
w Hawanie i innych miastach Kuby bardzo popularne stały się: chińska muzy-
ka, teatr, opera kantońska, chińskie sztuki walki, chińskie bary. Rozwinęła się 
chińskojęzyczna prasa codzienna. Wszystkie te przejawy azjatyckiej kultury 
wpisały się w przestrzeń kulturowo-cywilizacyjną Hawany i całej wyspy31. 

Niepodległa Kuba do 1959 r. nie wykazywała zdolności do realizowania 
działalności państwowej osadzonej na zasadach demokracji liberalnej. Wpływy 
gospodarcze Stanów Zjednoczonych w istotny sposób kształtowały ówczesną 
scenę polityczną na wyspie, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju ruchów 
społecznego sprzeciwu. Ujawniły się tendencje rasistowskie oraz walka o wła-
dzę, która osiągnęła apogeum w 1933 r. w formie zbrojnego powstania prze-
ciwko reżimowi prezydenta generała Gerardo Machado wspieranego przez 
Waszyngton. Ostatecznie zwycięsko z tej batalii wyszedł kolejny dyktator Flu-
gencio Batista, który przejął władzę w wyniku zamachu stanu, tzw. buntu sier-
żantów. Sprawował ją do 1944 r., by ponownie ją przejąć w wyniku kolejnego 
zamachu stanu w 1952 r., wprowadzając kolejną dyktaturę. Chaos społeczno-
polityczny w państwie nie przeszkadzał Amerykanom w prowadzeniu biznesu 
na Kubie. Zainteresowany utrzymaniem tam wpływów politycznych i gospo-
darczych Waszyngton wspierał reżim Batisty. Wartość amerykańskiej własności 
na Kubie szacowano w latach 50. XX w. na ok. 3 mld USD, czyli ok. 50% warto-
ści całego majątku narodowego. W latach 1952–1958 monopole amerykańskie 
kontrolowały na Kubie 80% przedsiębiorstw użyteczności publicznej, 90% ko-
palń, cały przemysł naftowy, 40% przemysłu cukrowniczego i 50% transportu 
kolejowego32. 

Chińczycy mieszkający na Kubie w tym okresie brali czynny udział w wal-
kach rewolucyjnych i uczestniczyli w obalaniu dyktatury generała Gerardo Ma-
chado (1933). Wśród nich na szczególne uznanie zasługuje wybitny chińsko-
kubański przywódca Jose Wong (Huang Taobi). Urodził się on w Guangzhou 
w 1898 r., a na Kubę przybył w 1920 r., będąc już uczestnikiem walki rewolu-
cyjnej w Chinach, której efektem było obalenie cesarsko-dynastycznych rządów 
Qing i utworzenie Republiki Chińskiej. Wraz z Julio Antonio Mella Jose Wong 

                                                           
31 M. A. Waters, op. cit. 
32 M. Gawrycki, N. Bloch, op. cit., s. 143–144. 
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założył w 1925 r. Kubańską Ligę Antyimperialną i wkrótce dołączył do nowo 
utworzonej Komunistycznej Partii Kuby. W 1927 r. pomógł w budowie plat-
formy Sojuszu Rewolucyjnego na rzecz ochrony chińskich robotników i chło-
pów na wyspie. Jej  wiodącym zadaniem był aktywny udział w walce z dyktaturą 
Machado na Kubie i Czang Kaj-szeka w Chinach. Został pierwszym redaktorem 
gazety „The Gunnun Hushen” (Głos robotników i chłopów). Był aresztowany 
w 1930 r. przez kubańską dyktaturę. Zamordowano go na rozkaz Machado – 
uduszono w celi więzienia Castillo Principe w Hawanie33. 

W tym czasie kubańscy Chińczycy ujawniali znaczną aktywność w życiu go-
spodarczym wyspy. Według badań przeprowadzonych w 1932 r. przez Chińską 
Izbę Handlową prowadzili na Kubie biznes skoncentrowany głównie w obsza-
rach handlu i usług. Cztery tysiące chińskich firm, od pralni do przetwórstwa 
spożywczego, piekarni, restauracji, hoteli, straganów owocowo-warzywnych – 
to najliczniejsze wówczas obszary chińskiej działalności gospodarczej34. 

 
* 
 

W 1949 r. w Chinach zwyciężyła rewolucja komunistyczna, Mao Zedong 
proklamował utworzenie Chińskiej Republiki Ludowej, a w wyniku politycz-
nych decyzji nowego rządu zlikwidowano legalną migrację Chińczyków. Ze-
rwane zostały tradycyjne związki, głównie ekonomiczne, chińskiej diaspory 
z rodzinnym krajem35. Zanikły oficjalne relacje między oboma państwami. 
Chińscy komuniści koncentrowali się głównie na sprawach wewnętrznych, 
budowie nowego systemu społeczno-politycznego i aparatu państwowego, 
a także problemach regionalnych (wojna koreańska, Tybet, konflikt w Wietna-
mie, konflikt indochiński. 

W tym czasie na Kubie rozwijał się ruch rewolucyjny, któremu przewodził 
Fidel Castro Ruz. Utworzył on Ruch 26 Lipca, który stał się tam głównym 
ośrodkiem walki rewolucyjnej. Ostatecznie rewolucja pod jego dowództwem 
zwyciężyła, upadł reżim Batisty, a dyktator zbiegł z kraju. 2.01.1959 r. oddziały 
rewolucjonistów pod dowództwem Che Gueavary wkroczyły do Hawany. 
W 1961 r. Castro ogłosił jako obowiązujący socjalistyczny charakter stosunków 
społeczno-politycznych na Kubie36. 

                                                           
33 M. A. Waters, op. cit. 
34 Ibidem. 
35 K. Tomala, Emigracja chińska w Azji południowo-wschodniej, Warszawa 1981, s. 229. 
36 Por. J. Rowiński, Chiny – Ameryka Łacińska: szanse i wyzwania na progu XXI w., [w:] Ame-

ryka Łacińska w regionie…, op. cit., s. 101. 
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W czasie gdy Kubę ogarnęła kolejna fala rewolucyjna, skierowana przez Fi-
dela Castro przeciwko proamerykańskiemu dyktatorowi Flugencio Batiście, 
wielu kubańskich Chińczyków wyrażało poparcie dla dyktatora i współczucie 
w związku z zorganizowanym w 1957 r. zamachem na jego życie (z którego 
Batista wyszedł cało). Byli to głównie przedstawiciele chińskiego biznesu oba-
wiający się o przyszłość ich interesów w przypadku przejęcia władzy przez re-
wolucjonistów. Nadzieję na rozwój własnej działalności gospodarczej łączyli 
oni z batistowską koncepcją utrzymywania amerykańskich wpływów na wyspie. 
Jednak przeciwko dyktaturze opowiedziało się wielu młodych Chińczyków, co 
ujawniło wewnątrzspołeczne podziały. Do najbardziej znanych chińskich akty-
wistów ruchu rewolucyjnego na Kubie w tym okresie należeli: Moises Sio 
Wong, Armando Choy i Gustavo Chui. Pomimo że pochodzili z różnych śro-
dowisk rodzinnych, z trzech różnych regionów Kuby, połączył ich silny sprze-
ciw wobec uległości wobec brutalnej dyktatury Batisty. Jako nastolatkowe dołą-
czyli do Ruchu 26 Lipca, a następnie do oddziałów armii rebeliantów walczą-
cych we wschodniej i środkowej części wyspy. Wszyscy trzej awansowali do 
stopnia generała Rewolucyjnych Sił Zbrojnych Kuby i sprawowali wysokie 
funkcje w kubańskim rządzie po zwycięstwie rewolucji37. 

Zwycięstwo rewolucji kubańskiej przyczyniło się do wzrostu wzajemnego 
zainteresowania. W styczniu 1959 r. Mao Zedong podkreślał jej znaczenie: 
Uważamy, że wydarzenia kubańskie mają obecnie niezwykle ważne znaczenie. 
Azjaci powinni udzielić wsparcia ich antyamerykańskiej walce38, a 25.01.1959 r. 
Pekin uznał nowe rewolucyjne władze w Hawanie. 1.09.1960 r. Kuba zerwała 
stosunki dyplomatyczne z Republiką Chin na Tajwanie, po czym 28.09 nawią-
zała oficjalne relacje z maoistowskim rządem w Pekinie, dając wyraz akceptacji 
dla pogłębiania kontaktów z państwami bloku komunistycznego i uznając jed-
nocześnie ChRL za ewentualną alternatywę dla ZSRR. Rozwojowi wzajemnych 
relacji sprzyjały bezpośrednie kontakty. W listopadzie 1960 r. Ernesto Che Gu-
evara przebywał w Pekinie z oficjalną wizytą, podczas której podpisano poro-
zumienie o współpracy gospodarczej i technicznej. We wrześniu 1961 r. oficjal-
ną podróż do Chin odbył prezydent Kuby Osvaldo Dorticos39. Władze 
w Pekinie zakładały, że przykład kubańskiej rewolucji przyczyni się do zdyna-
mizowania procesu rewolucyjnego w całej Ameryce Łacińskiej, a rozwój relacji 
chińsko-kubańskich może posłużyć jako ewentualna płaszczyzna budowy wła-
snych wpływów w światowym ruchu komunistycznym, w którym maoistowskie 

                                                           
37 M. A. Waters, op. cit. 
38 M. F. Gawrycki, Kuba – Chiny..., op. cit., s. 342. 
39 Ibidem. 
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Chiny dążyły do przejęcia przodownictwa i wyeliminowania znaczenia Związku 
Radzieckiego40. 

  W latach 60. XX w. stosunki chińsko-kubańskie charakteryzował wysoki 
stopień zideologizowania. Maoistowskie władze w Pekinie traktowały Kubę 
jako przyczółek ekspansji polityczno-ideologicznej w regionie Ameryki Łaciń-
skiej, wykorzystując ją do akcji propagandowych skierowanych przeciwko Sta-
nom Zjednoczonym w związku z podjętymi przez nie działaniami polegającymi 
na ograniczaniu i izolacji Kuby. Kulminacyjnym punktem była inwazja USA 
w Zatoce Świń w kwietniu 1961 r. oraz blokada wyspy połączona z interwencją 
Związku Radzieckiego, której konsekwencją był tzw. kryzys kubański41. Napięta 
sytuacja w regionie Karaibów sprzyjała rozwojowi chińskiej propagandy. Chiń-
skie środki masowego przekazu akcentowały głównie trzy kwestie: zgodnie 
z tezą Mao Zedonga drogą zdobycia władzy politycznej miała być wyłącznie 
walka zbrojna; w walce tej jako niezbędne wskazywano wykorzystanie mas 
chłopskich i tworzenie baz rewolucyjnych; walka rewolucyjna wymagała jedno-
litego frontu42. Zgodnie z maoistowską teorią pierwszeństwo w tym ruchu mia-
ło przypaść komunistycznym Chinom. 

Pomimo zdecydowanej aktywności ideologicznej Chin i agresywnej polityki 
Pekinu wobec Moskwy, władze w Hawanie uznały, że tylko Związek Radziecki 
może być gwarantem kubańskiej suwerenności. Potwierdziły jednocześnie 
przewodnictwo KPZR w międzynarodowym ruchu komunistycznym, co przy-
czyniło się istotnie do ograniczenia działalności maoistów i zmniejszenia zaan-
gażowania Chin na Kubie. W czerwcu 1969 r. podczas narady partii komuni-
stycznych i robotniczych w Moskwie przewodniczący delegacji kubańskiej 
stwierdził, że Kuba zawsze bez wahania stanie po stronie Związku Radzieckiego 
w każdej decydującej konfrontacji – zarówno w obliczu niebezpieczeństwa ode-
rwania od systemu socjalistycznego jakiegoś kraju wskutek manewrów imperiali-

                                                           
40 A. Halimarski, W. Rómel, ChRL – Ameryka Łacińska, [w:] Chiny a kraje rozwijające się, 

red. A. Janicki, I. Szadziewska, Warszawa 1975, s. 230–231. 
41 Desant sił mających obalić Castro i utworzyć rząd antykomunistyczny nastąpił 

17.04.1961 r., zgodnie z planem operacji zaakceptowanym przez prezydenta USA J. Kennedy’ego. 
Został odparty przez siły rewolucyjne Castro. W 1962 r., na prośbę kubańskich przywódców 
rewolucyjnych, Związek Radziecki przystąpił do montażu na Kubie rakiet średniego zasięgu. 
W wyniku tych działań 16.10.1962 r. prezydent Kennedy podjął decyzję o blokadzie morskiej 
Kuby. Przełom nastąpił 28.10.1962 r.; USA i ZSRR przyjęły wzajemne deklaracje o wycofaniu 
radzieckich rakiet z Kuby i zapewnieniu przez Stany Zjednoczone suwerenności Kuby i nienaru-
szalności jej granic. 20.11.1962 r. prezydent USA ogłosił zniesienie blokady wyspy, co nie zakoń-
czyło definitywnie amerykańskich działań ograniczających wobec Kuby. Szerzej zob.: J. Kukułka, 
Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945–1996, Warszawa 1996, s. 162–166. 

42 A. Halimarski, W. Rómel, op. cit., s. 230–231. 
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zmu, jak też w wypadku prowokacji lub agresji przeciwko narodowi radzieckie-
mu – niezależnie od tego, skąd mogą pochodzić43. Kubańskie zaangażowanie 
podczas radzieckiej interwencji w Angoli było aktywnym tego poparciem, 
a Pekin zaczął upatrywać w Hawanie konkurenta do roli przodownika w ruchu 
państw Trzeciego Świata. 

W wyniku rozbieżnych koncepcji regulowania stosunków i nawiązywania 
bliskiej współpracy, w latach 60. i 70. XX w. relacje na linii Hawana – Pekin 
były zdecydowanie ograniczone, a w niektórych momentach nawet wrogie, 
szczególnie w obliczu zbliżenia ChRL i USA oraz chińskich reakcji na pucz 
wojskowy w Chile w 1973 r.44 

Wyrazem politycznych relacji między Pekinem i Hawaną w latach 60. XX w. 
był poziom chińsko-kubańskiej wymiany handlowej. W 1962 r. wynosił on 
zaledwie 130 mln rubli, w 1963 r. – 150 mln, 1964 r. – 192 mln, 1965 r. – 203 
mln, 1966 r. – 153 mln, 1969 r. – 140 mln, 1970 r. – 140 mln45. 

Jeszcze pod koniec 1970 r. chińska propaganda wzywała do bezpośredniej 
walki zbrojnej i obalenia reakcyjnych reżimów i klas rządzących na kontynencie 
latynoamerykańskim drogą ruchu rewolucyjnego najszerszych mas jako jedynej 
drogi do uzyskania prawdziwej niepodległości46, lecz już w kolejnych latach 
w działalności chińskiej dyplomacji ujawniał się postępujący pragmatyzm będą-
cy konsekwencją „odmrażania stosunków” ze Stanami Zjednoczonymi i prze-
niesienia całego ciężaru walki ideologicznej na Związek Radziecki. W konse-
kwencji w 1972 r. Chiny nawiązały stosunki dyplomatyczne z kolejnymi pań-
stwami Ameryki Łacińskiej: Peru, Meksykiem, Argentyną, Gujaną i Jamajką. 
Kuba pozostawała niezłomnie sojusznikiem Moskwy, a Fidel Castro nie zamie-
rzał zrezygnować ze wsparcia polityczno-gospodarczego udzielanego przez 
Związek Radziecki. 

Przemiany wewnętrzne, jakie nastąpiły w Związku Radzieckim w latach 80. 
wskutek dojścia do władzy Michaiła Gorbaczowa oraz zmiany radzieckiej poli-
tyki zagranicznej i ograniczenia subsydiowania kubańskiej gospodarki, przy-
czyniły się do postępującego procesu jej zapaści. We wrześniu 1991 r. rząd 
ZSRR z przyczyn ekonomicznych, lecz oficjalnie pod pretekstem zmniejszenia 
napięcia w stosunkach z USA, podjął decyzję o wycofaniu wojsk z Kuby47. Za-

                                                           
43 M. F. Gawrycki, op. cit., s. 342. 
44 Por. A. Janicki, ChRL a tragedia chilijska, [w:] Chiny a kraje rozwijające się, red. A. Janicki, 

I. Szadziewska, Warszawa 1975, s. 244–251. 
45 F. Stachowiak, Gospodarka narodowa Chińskiej Republiki Ludowej (1949–1982), Warszawa 

1984, s. 141, 181. 
46 A. Halimarski, W. Rómel, op. cit., s. 239. 
47 K. Krzywicka, Ameryka Łacińska u progu XXI wieku. Studia i szkice, Lublin 2009, s. 76. 
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notowano także zmniejszenie pomocy ekonomicznej udzielanej Hawanie przez 
Moskwę. 

Próżnię, która powstała w wyniku ograniczenia współpracy gospodarczej 
i politycznej Hawany z Moskwą, skwapliwie próbowały wypełnić Chiny. Już 
w grudniu 1984 r. oddelegowały one do swojej ambasady w Hawanie attaché 
wojskowego, nawiązując z Kubą współpracę wojskową. W 1988 r. oba państwa 
zniosły obowiązek wizowy, zawarły także traktat handlowy, na mocy którego 
ChRL podjęła zobowiązanie importu 100 tys. ton kubańskiego cukru, którego 
ekwiwalentem był eksport m.in. chińskiej produkcji rowerów. Już w 1990 r. 
wymiana handlowa Chin i Kuby osiągnęła poziom 600 mln USD, dzięki czemu 
Pekin stał się drugim po ZSRR partnerem Hawany48. 

 
* 
 

Upadek ZSRR (ogłoszony 26.12.1991 r.) i bloku państw socjalistycznych 
znacznie osłabił kubańską gospodarkę. W latach 80. XX w. ich udział w mię-
dzynarodowym handlu Kuby sięgał 85%, większość produktów eksportowa-
nych z wyspy kupowały one po zawyżonych cenach, zaś ropę naftową z ZSRR 
Kuba otrzymywała w cenach znacznie niższych od faktycznej wartości tego 
surowca. Związek Radziecki był w tym okresie dostawcą na kubański rynek 
ponad 65% ryżu, 99% fasoli, 100% mąki, 50% mleka i bez mała 100% masła, 
smalcu wieprzowego i sera49. W latach 1989–1993 produkt krajowy brutto Ku-
by spadł o jedną trzecią, a handel z byłymi krajami bloku socjalistycznego wy-
niósł zaledwie 7% całego jej handlu zagranicznego. W 1993 r. deficyt budżeto-
wy wyniósł 36% PKB, a dodatkowa podaż pieniądza bez pokrycia napędzała 
inflację. Inwestycje zagraniczne i własne na Kubie ograniczone zostały o 87%50. 
Pochłonął ją głęboki kryzys gospodarczy, który wpłynął także na ograniczenie 
handlu z Pekinem. 

Władze w Hawanie, mając ograniczone przez USA możliwości poszukiwa-
nia pomocy w regionie państw obu Ameryk, zwróciły się w kierunku Pekinu. 
Zdecydowana poprawa stosunków handlowych nastąpiła już w 1996 r. 
Wzmocniła ją oficjalna wizyta Raula Castro w Chinach w 1997 r. Brat wodza 
Kuby Fidela Castro obserwował chińskie doświadczenia z okresu reformowania 
gospodarki, a osiągane efekty uznał za istotne wskazówki kierunku przemian 

                                                           
48 M. F. Gawrycki, op. cit., s. 347. 
49 P. Płachtański, ZSRR i Rosja wobec Kuby, [w:] Kuba widziana z Europy Środkowo-

Wschodniej, red. M. Kula, Warszawa 2000, s. 41. 
50 M. F. Gawrycki, op. cit., s. 349. 
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gospodarczych na Kubie. Już w 1997 r. powstała pierwsza chińsko-kubańska 
spółka joint venture zajmująca się produkcją wyrobów z polietylenu.  

Chińsko-kubańskie stosunki rozwijały się dynamicznie. W 1993 r. Hawanę 
odwiedził prezydent Jiang Zemin, w 1995 r. zaś premier Li Peng. Jiang Zemin 
ponownie przybył na Kubę w 2001 r. Efektem tej wizyty było podpisanie umo-
wy o współpracy gospodarczej i technicznej, dzięki której uruchomiono nowe 
linie kredytowe dla kubańskiej gospodarki. Podczas wizyty w Hawanie kolejne-
go prezydenta Chin Hu Jintao w 2004 r. podpisano kolejnych 16 porozumień 
o współpracy, między innymi dotyczących udziału chińskich przedsiębiorstw 
w wydobyciu niklu oraz poszukiwaniu i eksploatacji złóż innych surowców 
naturalnych. Hu Jintao zadeklarował także udział – o wartości 500 mln USD – 
Chin w inwestycjach na Kubie, głównie w dziedzinie budowy fabryki przerobu 
niklu. Kuba stała się także celem rozwoju chińskiej turystyki51. 

Wraz z rozwojem kontaktów dyplomatycznych intensyfikacji uległa także 
kubańsko-chińska współpraca gospodarcza. W latach 1996–2002 eksport ku-
bański do Chin umiejscawiano w przedziale 3,3–6,5% globalnego eksportu Ku-
by, a import z ChRL wynosił 4,3%; w 2002 r. wzrósł do 12,5%. Obroty handlo-
we Kuby i Chin w 2005 r. osiągnęły 775 mln USD, a w kolejnym roku wzrosły 
o 105,4%, osiągając 1,8 mld USD, dzięki czemu Kuba stała się jednym z naj-
ważniejszych spośród państw Ameryki Łacińskiej partnerów Chin, a te stały się 
dla niej drugim (nie licząc Unii Europejskiej) po Wenezueli partnerem han-
dlowym i drugim wierzycielem. Chiny importowały z Kuby głównie cukier, 
owoce cytrusowe, tytoń, nikiel i medykamenty, zaś Kuba kupowała od Chin 
ryż, fasolę, artykuły elektryczne, przemysłowe i tekstylne52. W 2010 r. wymiana 
handlowa obu państw osiągnęła poziom 1,83 mld USD, a na Kubie zainstalowa-
ło się na stałe ok. 200 chińskich przedsiębiorstw. We wspólnym programie 
rozwoju współpracy na lata 2012–2016 zapowiedziano szczególny nacisk na 
rozwój w dziedzinie badań biotechnologicznych53. 

W 2010 r. państwa te podpisały 13 porozumień o utworzeniu spółek mie-
szanych oraz umowę na budowę w Hawanie luksusowego hotelu o wartości 
117 mln USD. Jedną z ważniejszych kubańsko-chińskich inwestycji (6 mld 
USD; chiński Exim Bank sfinansował inwestycję w 85%) rozpoczętych w 2011 r. 
była rozbudowa rafinerii w Cienfuegos, którą zakończono w 2013 r. W 2010 r. 
oddano do użytku hotel Gran Melia Shanghai wybudowany przez chińska firmę 

                                                           
51 Ibidem, s. 352. 
52 Ibidem, s. 351. 
53 http://www.best-dentist-dentistry.com/pl/cuba-and-china-signed-an-agreement-to-boost-

biotechnology/2329 (dostęp: 10.03.2013). 
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Xintian. Był to pierwszy hotel hiszpańskiej sieci Gran Melia administrowany 
przez Chińczyków54. 

Stanowisko prezydenta Kuby w 2008 r. objął Raul Castro, przyczyniając się 
do kolejnego etapu rozwoju współpracy kubańsko-chińskiej oraz reformowania 
kubańskiej gospodarki zgodnie z chińskim wzorcem, głównie poprzez rozbu-
dowę wpływów armii w wielu jej dziedzinach. Podczas ostatniego spotkania 
w Chinach w lipcu 2012 r. oba państwa zawarły kolejnych osiem umów i poro-
zumień, zgodnie z którymi ChRL zobligowała się do wsparcia służby zdrowia 
i różnych sektorów gospodarki kubańskiej, udzielając im na korzystnych wa-
runkach niezbędnych kredytów za pośrednictwem Chińskiego Banku Rozwo-
ju55. W świetle rozpowszechnianych i potwierdzonych informacji o znalezieniu 
nowych, bardzo zasobnych źródeł ropy naftowej w strefie terytorialnych wód 
morskich Kuby, nie budzi zdziwienia aktywność chińskiej dyplomacji wobec 
Kuby56. 

W lipcu 2013 r. z oficjalną wizytą na Kubie przebywał prezydent Chin Xi 
Jinping57, a w kwietniu minister spraw zagranicznych Chin Wang Yi58. Intensy-
fikacja stosunków chińsko-kubańskich jest wyrazem chińskiej polityki zagra-
nicznej skierowanej na rozwój relacji gospodarczych ze wszystkimi państwami 
świata zgodnie z założeniami, że w stosunku do państw latynoamerykańskich 
należy rozszerzać wymianę we wszystkich dziedzinach i doskonalić współpracę 
[…], korzystać z szans, jakie stwarzają przeobrażenia w zakresie modeli rozwo-
jowych po obydwu stronach oraz w pełni wykorzystywać potencjał współpracy, 
stwarzać nowe modele tejże współpracy, rozszerzać zbieżne interesy, a także 
umacniać stabilne (trwałe) i wzajemnie korzystne powiązania partnerskie 
w biznesie59. Xi Jinping wyraził nadzieję na szybkie utworzenie forum współ-
pracy Chin z Ameryką Łacińską i regionem Karaibów jako platformy umożli-
wiającej uruchomienie w pełnym zakresie potencjału po obu stronach i stwo-
rzenie silnego partnerstwa w zakresie kompleksowego współdziałania. Pierwsze 
forum ministerialne z udziałem reprezentantów 20 krajów Ameryki Łacińskiej 

                                                           
54 http://www.piit.org.pl/_gAllery/14/27/14276/BIZ_na_Kubie_2012__UE_.pdf (dostęp: 10.03.2013). 
55 http://www.serfin.pl/11608,poglebiajaca-sie-wspolpraca-kuba-chiny/ (dostęp: 10.03.2013). 
56 Szerzej zob.: M. Doliński, Kuba naftową potęgą?, http://stosunki.pl/?q=content/kuba-

naftow%C4%85-pot%C4%99g%C4%85 (dostęp: 10.03.2013). 
57 Why has China snubbed Cuba and Venezuela?, http://www.economist.com/blogs/  econo-

mist-explains/2013/06/economist-explains-3 (dostęp: 19.08.2016). 
58 http://www.ibtimes.com/china-cuba-skip-ideology-lets-talk-about-money-1575560 (dostęp: 

29.08.2016). 
59 Ustanawianie silnego partnerstwa pomiędzy Chinami oraz Ameryką Łacińską i regionem ka-

raibskim, [w:] Xi Jinping, Innowacyjne Chiny, red. A. Ziemski, przeł. S. Szafarz, Warszawa 2015, 
s. 318–319. 
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odbyło się w styczniu 2015 r. Otwierając je, prezydent Xi Jinping zapowiedział 
zainwestowanie w tych krajach w ciągu najbliższych 10 lat 250 mld USD, co 
wydaje się niebagatelną kwotą, zważywszy że od 2010 r. chińskie inwestycje 
w tym regionie wynosiły „zaledwie” 10 mld USD rocznie60.  

Jest wielce prawdopodobne, że Kuba stanie się jednym z głównych benefi-
cjentów chińskich inwestycji, tym bardziej że kraj ten – zmuszony pogrążają-
cym regresem gospodarczym – stopniowo otwiera się na rozwój stosunków 
z innymi krajami. Wyrazem tego jest wznowienie relacji politycznych ze Sta-
nami Zjednoczonymi i zniesienie obowiązującej od 1961 r. izolacji Kuby. Decy-
zje podjęte w tej sprawie przez prezydenta Baracka Obamę dotyczyły m.in. nie-
zwłocznego otwarcia ambasady USA w Hawanie, wznowienia kontaktów na 
wysokim szczeblu między oboma krajami, a także złagodzenia restrykcji doty-
czących podróży i eksportu na wyspę. W odpowiedzi Kuba zapowiedziała 
uwolnienie 53 więźniów politycznych61. W relacjach amerykańsko-kubańskich 
ujawnia się element ograniczania rozwoju chińskich wpływów w rejonie trady-
cyjnych wpływów Stanów Zjednoczonych. Z pewnością nie byłoby w interesie 
politycznym i gospodarczym Waszyngtonu, gdyby Pekin w odległości ok. 
140 km od brzegów Florydy podjął skuteczne (być może) działania mające na 
celu utworzenie z Kuby podmiotu politycznego na wzór Tajwanu. W strategii 
obronnej Chin funkcjonuje przecież koncepcja budowy potęgi morskiej, której 
jednym z podstawowych elementów są bazy marynarki wojennej rozlokowane 
w miejscach istotnych ze strategicznego punktu widzenia62. 

W 2014 r. grupa chińskich intelektualistów przyznała Fidelowi Castro Poko-
jową Nagrodę Konfucjusza, która jest chińską alternatywą Pokojowej Nagrody 
Nobla, chwaląc wysiłki byłego prezydenta Kuby na rzecz „rozwiązywania mię-
dzynarodowych kryzysów”63. Wydarzenie to z pewnością było elementem 
wpływającym na budowę pozytywnego wizerunku Chin w środowisku decyzyj-

                                                           
60 Chiny: Forum Ministerialne z krajami Ameryki Łacińskiej w Pekinie, 

http://chiny24.com/news/chiny-forum-ministerialne-krajami-ameryki-lacinskiej-pekinie (do-
stęp: 7.09.2016). 

61 Koniec izolacji Kuby. Po 50 latach USA wznawiają stosunki dyplomatyczne z wyspą, 
http://www.newsweek.pl/swiat/usa-i-kuba-stany-zjednoczone-wznawiaja-stosunki-
dyplomatyczne-z-kuba,artykuly,353750,1.html (dostęp: 3.09.2016). 

62 Szerzej w: M. T. Mencel, Chińska Republika Ludowa jako współczesny podmiot stosunków 
międzynarodowych, t. I, Uwarunkowania, Toruń 2016, s. 314 i n. 

63 Chiny. Fidel Castro uhonorowany Pokojową Nagrodą Konfucjusza, 
http://wyborcza.pl/1,91446,17111699,Chiny_Fidel_Castro_uhonorowany_Pokojowa_Nagroda_K
onfucjusza.html (dostęp: 3.09.2016). 
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nym Hawany i mieści się w zbiorze zasad polityki soft power stosowanej przez 
Pekin wobec partnerów w ramach działalności chińskiej dyplomacji64. 

Kubańską gospodarkę cechuje bardzo niska produktywność i uzależnienie 
od importu żywności, surowców energetycznych i technologii. Ma do zaofero-
wania zagranicznym odbiorcom głównie cukier trzcinowy, nikiel, cygara, usługi 
turystyczne i napoje, w tym popularny rum. W efekcie Kuba odnotowuje od 
wielu lat pogłębiający się deficyt w handlu zagranicznym, który wynosił: 
w 2006 r. -6330,3 mln USD, w 2011 r. -7682,5 mln, w 2013 r.  
-9190,3 mln, w 2015 r. -9578,0 mln65. Przyczynia się on do dalszej zapaści go-
spodarczej kraju, tym bardziej że PKB Kuby jest zdecydowanie zbyt niski, by 
sfinansować tę różnicę. W 2006 r. osiągnął on poziom zaledwie 52,74 mld USD, 
w 2008 r. – 60,81 mld, w 2010 r. – 64,3 mld, w 2012 r. – 73,14 mld, w 2014 r. – 
80,656 mld66. Pozytywne jest jednak to, że następuje  stopniowy i konsekwentny 
jego wzrost, co oznacza, że władze starają się kontrolować kubańską gospodar-
kę, oczywiście na tyle, na ile jest to możliwe w związku z uwarunkowaniami 
międzynarodowymi. Osiągając w 2013 r. PKB per capita na poziomie 
5351,3 tys. USD, Kuba zajęła 90. miejsce wśród wszystkich państw świata67 

Chiny są jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych Kuby. Chiń-
sko-kubańska wymiana handlowa w 2015 r. wyniosła 2,139 mld euro, przy 
czym deficyt po stronie kubańskiego eksportu -1,597 mld euro. Największym 
partnerem Kuby jest Wenezuela, z którą obroty wyniosły 3,654 mld euro, 
a deficyt -3,078 mld euro. Drugie miejsce zajmuje Unia Europejska z bilansem 
handlowym na poziomie 2,888 mld euro i deficytem -1,900 mld euro68. Kubań-
czycy nie eskalują także wydatków w sektorze militarnym. W 2006 r. wyniosły 
one 93,8 mln USD, w 2009 r. – 104,6 mln, w 2012 r. – 133,0 mln, w 2014 r. – 
125,6 mln69, co plasuje to państwo na 118. miejscu wśród państw świata wg 
danych SIPRI za 2009 r. Znaczenie Chin w kubańskiej gospodarce rośnie wraz 
ze spadkiem kubańsko-wenezuelskiej wymiany handlowej, która w 2016 r. wy-

                                                           
64 Na temat narzędzi polityki zagranicznej ChRL: Narzędzia polityki zagranicznej Chińskiej 

Republiki Ludowej, red. M. Pietrasiak, D. Mierzejewski, K. Żakowski, Łódź 2014. 
65 http://www.tradingeconomics.com/cuba/balance-of-trade (dostęp: 5.09.2016). 
66 http://www.tradingeconomics.com/cuba/gdp (dostęp: 5.09.2016). 
67 http://www.tradingeconomics.com/cuba/gdp-per-capita (dostęp: 4.09.2016).  

Por.: https://pl.wikipedia.org/wiki/PKB_per_capita (dostęp: 7.09.2016). 
68 European Commission, European Union, Trade in foods with Cuba, 21.06.2016, 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_122460.pdf (dostęp: 7.09.2016). 
69 http://www.tradingeconomics.com/cuba/military-expenditure (dostęp: 4.09.2016). Por.: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_pa%C5%84stw_%C5%9Bwiata_wed%C5%82ug_wydatk%C3
%B3w_na_wojskowo%C5%9B%C4%87 (dostęp: 7.09.2016). 
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nosiła 2,224 mld USD i była mniejsza o blisko 50% w stosunku do 2015 r. 
(4,2 mld USD) oraz 70% w porównaniu do 2014 r. (7,3 mld USD)70. 

 
* 
 

Relacje polityczne Chin i Kuby w wymiarze międzynarodowym charaktery-
zuje wysoki poziom wzajemnego poparcia. Z jednej strony Kuba nie utrzymuje 
stosunków dyplomatycznych z Republiką Chin na Tajwanie i popiera doktrynę 
jednych Chin, z drugiej zaś Chiny konsekwentnie sprzeciwiają się amerykań-
skiej izolacji, embargu i sankcjom nałożonym na Kubę. Oba kraje podejmują 
dyplomatyczne działania na forach międzynarodowych, odpierające zarzuty 
o łamanie praw człowieka. 

Pomimo że Kuba pod przywództwem Raula Castro utrzymuje jednoznacz-
nie wyznaczony kurs komunistyczny, przyjęty jeszcze w okresie współpracy ze 
Związkiem Radzieckim, oba kraje nie rozwijają wzajemnych stosunków ideolo-
gicznych, chociaż niewątpliwie komunistyczne korzenie obu z nich mogłyby 
temu sprzyjać. Zacieśnianie kontaktów między tymi państwami przejawia się 
obecnie poprzez wysoki poziom pragmatyzmu i koncentrację głównie na osią-
ganiu korzyści gospodarczych, co potwierdza teoretyczne założenia chińskich 
przywódców dotyczące kształtowania stosunków międzynarodowych. Dalszy 
rozwój wzajemnej współpracy tych krajów wydaje się być przesądzony. O ile 
nie nastąpi szczególna reakcja dyplomacji USA, może przekształcić się on 
w sojusz polityczno-ekonomiczny, który będzie potwierdzał znaczenie Chin 
w systemie stosunków międzynarodowych, a także budowę w regionie państw 
Ameryki Łacińskiej strefy wpływów niezbędnej do osiągnięcia mocarstwowej 
pozycji w skali globalnej. Kuba stopniowo otwiera swój rynek, a Chiny inten-
sywnie rozbudowują obszar swego oddziaływania przez bezpośrednie inwesty-
cje zagraniczne. Położenie Kuby jest z pewnością atrakcyjnym wyzwaniem dla 
chińskiej gospodarki, jak również szansą na rozbudowę strategicznych wpły-
wów w regionie obu Ameryk. Jednak działalność pekińskiej dyplomacji z pew-
nością będzie bacznie obserwowana przez Waszyngton i można spodziewać się 
ostrej reakcji w przypadku próby naruszenia status quo. 

 

 

 

 

                                                           
70 China becomes Cuba's largest trading partner, http://news.xinhuanet.com/english/2017-

08/17/c_136531649.htm (dostęp: 5.09.2017). 
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Summary 

 

Links Chinese-Cuban relations. Migration, economy, politics 

 
Cuba, due to the geographical location, is geostrategically important in the region, 

which was understood by the leaders of the United States, the Soviet Union, and in 
recent years also by the People's Republic of China. The history of the Cuban-Chinese 
contacts dates back to the days of creating of cultural and civilization governance by 
European invaders in Latin America, but it was not established by the political and 
economic relations, which began just after World War II, the creation of Communist 
Cuba and China. In the article, the author took an attempt to present the cultural, polit-
ical and economic changes in relations of the two countries over more than 500 years in 
a variety of conditions arising from changes in the international environment and the 
position of China and Cuba in the context of the international relations.  
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Byłe republiki ZSRR wobec aneksji Krymu  

do Rosji – analiza porównawcza reakcji państw 

  
 

Wstęp 
 

Wśród pojawiających się opracowań na temat aneksji Krymu do Rosji 
w 2014 r., a także konfliktu ukraińsko-rosyjskiego, pewien niedosyt budzą ba-
dania dotyczące reakcji państw byłego obszaru radzieckiego na wydarzenia 
ukraińskie. Rewolucyjny Euromajdan1 przełomu 2013/2014 i jego następstwa, 
w końcu wcielenie Krymu do Federacji Rosyjskiej, stanowiąc przełomowy 
punkt w historii współczesnej Ukrainy, spotkały się z różnorodnym oddźwię-
kiem w środowisku międzynarodowym. Zwraca uwagę, że położenie geopoli-
tyczne państw2, sąsiedztwo Rosji, w końcu przynależność do paktów międzyna-
rodowych, w tym NATO, były jednymi z głównych determinantów zachowań 
poszczególnych podmiotów prawa międzynarodowego wobec aneksji Krymu.  

                                                           
∗ Dr Magdalena Karolak-Michalska, Społeczna Akademia Nauk, Warszawa 

e-mail: magdalenakarolak-michalska@wp.pl 

 
1 Etymologicznie nazwy „Euromajdan”, „Majdan 2.0”, „Majdan 3.0” wywodzą się od dwóch 

niezależnych od siebie zjawisk. Po pierwsze, kojarzą się z bezpośrednią przyczyną i miejscem 
„buntu okcydentalistów”, czyli odmowy podpisania układu stowarzyszeniowego z Unią Europej-
ską i Majdanem Niepodległości. Po drugie, określenie to nawiązuje do pierwotnego miejsca 
protestów obywatelskich – Placu Europejskiego, które następnie zostały przeniesione na Majdan 
Niepodległości. Po trzecie, obejmują swym zasięgiem chronologicznym wydarzenia społeczne 
i polityczne do 9.08.2014 r. Data ta wiąże się z formalną likwidacją miasteczka namiotowego, 
które funkcjonowało dalej po zakończeniu rewolucji i miało (docelowo) istnieć najpierw do czasu 
wyborów prezydenckich, następnie przedterminowych wyborów prezydenckich (25.05.2014), 
a później przedterminowych wyborów parlamentarnych (26.10.2014). 

2 Zob. Polityka zagraniczna państw Europy Środkowej i Wschodniej na przełomie XX i XXI 
wieku. Ujęcie geopolityczne, red. J. Tymanowski, Warszawa 2013. 
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Reakcje państw 
 

Interwencja zbrojna Rosji na Ukrainie zaskoczyła środowisko międzynaro-
dowe, a część państw europejskich po raz pierwszy od zakończenia zimnej woj-
ny dostrzegła groźbę agresji rosyjskiej. Z jednej strony została złamana zasada 
nienaruszalności granic, co wywołało niepokój w Europie, z drugiej zaś można 
zaobserwować, jakoby władze rosyjskie testowały, jak dalece mogą się posunąć 
w łamaniu prawa międzynarodowego. W kontekście tych okoliczności wyjąt-
kowo ważne stały się reakcje państw obszaru poradzieckiego na kryzys ukraiń-
sko-rosyjski ukazujące po pierwsze ich stosunek wobec Rosji i zmian na Ukra-
inie, po drugie ich pozycję na arenie międzynarodowej. 
 
Tabela 1. Reakcje państw na aneksję Krymu do FR – analiza porównawcza 

Państwo Władze państwowe Partie polityczne 
Państwa bałtyckie 

E
st

on
ia

 

Minister spraw zagranicznych 
Urmasa Paet 5.03.2014 r. w parla-
mencie estońskim:  
1) określił politykę Rosji wobec Ki-
jowa jako łamanie suwerenności 
niepodległych państw na podstawie 
wydumanych przyczyn;  
2) wskazał słuszność ponoszenia 
wydatków przez Estonię na bezpie-
czeństwo;  
3) wydzielił 65 tys. euro na leczenie 
osób, które ucierpiały podczas starć 
na Majdanie. 
 
Ambasador Estonii w Kijowie Sulev 
Kannike: 
1) wyraził przekonanie, że taki sce-
nariusz, jak na Krymie, nie jest moż-
liwy na terytorium estońskim;  
2) w sprawie potencjalnej rosyjskiej 
agresji na Estonię wskazał, że jako 
członek NATO kraj ten jest trudnym 
celem dla agresji wojskowej. 

Reakcja czołowych partii prawicowych:  
Nijles Ross z IRL (Związek Ojczyźnia-
ny i Res Publica) ocenił wydarzenia 
w Odessie jako nieudaną próbę odcią-
gnięcia przez Rosję uwagi od działań 
bojowych na wschodzie Ukrainy oraz 
stworzenia podstaw do zbrojnej inge-
rencji w celu „obrony współobywateli”. 
 
Reakcja głównych partii lewicowych:  
1) oskarżanie ukraińskiej prawicy 
o korzystanie ze wsparcia oraz angażo-
wanie USA i Wielkiej Brytanii w kwe-
stie zaostrzenia konfliktu;  
2) wyrażenie gotowości wsparcia swo-
jego politycznego odpowiednika na 
Ukrainie, aby nie dopuścić do władzy 
skrajnej prawicy.  
 
Estońska Partia Centrum – przekona-
nie, że działania zbrojne na Ukrainie 
zostały zainspirowane przez rosyjską 
skrajną prawicę, która odwołuje się do 
koncepcji „świata rosyjskiego”3. 

                                                           
3 Na początku XXI w. w Rosji zaczęło się rozpowszechniać pojęcie russkij mir (świat rosyjski). 

Pojęcie to wykracza poza granice Rosji i etnosu rosyjskiego. Russkij mir nie jest ograniczony ani 
w czasie, ani w przestrzeni. Pozwala to „przyłączyć” do niego etnicznych Rosjan, inne narody 
Rosji oraz ludność rosyjskojęzyczną, w tym obywateli byłego ZSRR. Russkij mir nie jest negacją 
rossijskogo mira. Rdzeniem russkogo mira są etniczni Rosjanie, a pozostałe narody znajdują się 
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Ciąg dalszy tabeli 1. 

1 2 3 
L

it
w

a 

Prezydent Dalia Grybauskaite okre-
śliła referendum na Krymie jako 
niezgodne z prawem, a aneksję pół-
wyspu do Rosji nazwała okupacją; 
oceniła politykę Kremla jako próbę 
wprowadzenia zmian na mapie Eu-
ropy. 
 
Szef MSZ uznał referendum na pół-
wyspie za bezprawne; podczas spo-
tkania ministrów Rady Europy za-
proponował organizację wspólnych 
działań przeciwko politycznej, eko-
nomicznej i wojskowej agresji wobec 
Ukrainy. 
 
Rząd zdecydował się podnieść wy-
datki na obronę do poziomu 2% 
PKB do 2020 r. 

Partie centrum opowiedziały się za 
koniecznością dialogu rosyjsko-
ukraińskiego.  
 
Partia Związek Ojczyzny – Litewscy 
Chrześcijańscy Demokraci zapropo-
nowała, aby Litwa wprowadziła sankcje 
wobec Rosji. 

Ł
ot

w
a 

Prezydent, przewodniczący parla-
mentu oraz minister spraw zagra-
nicznych 6 marca 2014 r. wydali 
wspólne oświadczenie, w którym:  
1) potępili wszelkie kroki skierowane 
przeciwko rozbiciu Ukrainy;  

 

 

 

                                                                                                                                             
w ich orbicie. Koncepcja russkogo mira zawiera się w dążeniu do wyznaczenia wspólnego mia-
nownika dla wszystkich przełomowych wydarzeń w XX-wiecznej historii Rosji – powstania ZSRR 
(masowa migracja po wojnie domowej) i jego rozpadu (pozostanie milionów Rosjan na obczyź-
nie), a także tradycji emigracji inteligencji w XIX w. Odpowiada to tendencji epoki W. Putina, 
który stara się łączyć epokę carską, ZSRR i współczesność. Koncepcja ta miała służyć uniknięciu 
polityzacji „problemu rosyjskiego” na obszarze WNP oraz pozwolić na umieszczenie w jednej 
kategorii potomków emigrantów z XIX w. i po rewolucji oraz współczesnych emigrantów do 
Europy Zachodniej, Ameryki Północnej czy Izraela. Ma to także sprzyjać rozwojowi zrównowa-
żonych stosunków Rosji „wewnętrznej”, obejmującej Rosjan i inne narody Rosji, oraz „zagra-
nicznej”, obejmującej Rosjan i ludność rosyjskojęzyczną poza granicami Rosji. W dłuższej per-
spektywie stosunki te nie mogą mieć jednostronnego charakteru i polegać jedynie na udzielaniu 
przez Moskwę finansowej pomocy diasporze. Współczesna misja diaspory polega na tym, aby 
godnie reprezentować Rosję na świecie. M. Laruelle, „Russkaâ diaspora” i „rossijskie sootečest-
venniki”, [w:] Demokratiâ vertikali, red. A. Verhovskij, Moskva 2006, s. 186; V. Putin, Nacio-
nal’nyj uspeh Rossii dolžen stat’ našim obščim uspehom… (Vystuplenie na kongresie soote-
čestvennikov v Moskve, 2001), „Russkij mir” 2001, nr 4. Więcej na ten temat: A. Wierzbicki, Rosja: 
etniczność i polityka, Warszawa 2010. 
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Ciąg dalszy tabeli 1. 

1 2 3 
Ł

ot
w
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2) uznali, że wprowadzenie wojsk 
rosyjskich na terytorium ukraińskie 
jest łamaniem wszelkich międzyna-
rodowych norm prawa;  
3) przypomnieli, że memorandum 
budapeszteńskie z 1994 r. gwarantuje 
Ukrainie bezpieczeństwo i integral-
ność terytorialną w związku z podpi-
saniem umowy o nierozpowszech-
nianiu broni nuklearnej; zwrócili się 
do międzynarodowej społeczności 
z apelem o zapewnienie integralności 
terytorialnej Ukrainy oraz omówie-
nie kwestii w Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, Unii Europejskiej 
i radzie NATO. 
 
Rząd zdecydował się podnieść wy-
datki na politykę obronną do po-
ziomu 2% PKB. 

Partia Centrum Zgody wyraziła popar-
cie dla eurorewolucji na Majdanie; 
3.03.2014 r. w parlamencie łotewskim 
odmówiła jednoznacznego potępienia 
działań Sił Zbrojnych FR na Ukrainie, 
twierdząc, że obie strony konfliktu są 
winne; jednocześnie wyraziła sprzeciw 
wobec użycia przemocy i siły na Ukra-
inie.  

Państwa Europy Wschodniej 

B
ia

ło
ru

ś 

Wydarzenia na Ukrainie zostały 
potraktowane przez władze białoru-
skie jako zagrożenie bezpieczeństwa 
Białorusi i FR; nastąpiło umocnienie 
polemiki rządów tzw. silnej ręki 
Aleksandra Łukaszenki. 
 
Białoruski MSZ oświadczył, że 
Mińsk będzie podejmował wszelkie 
wysiłki, aby stosunki między Ukrainą 
a Rosją pozostawały stosunkami 
braterstwa opartego na dobrosąsiedz-
kich zasadach. 

Partie prozachodnie poparły Euromaj-
dan ze wszystkimi jego hasłami, sym-
bolami i metodami. 
 
Słowianofile określili rewolucję ukraiń-
ską jako „operację specjalną Zachodu” 
przeprowadzoną w celu zniszczenia 
„rosyjskiego pokoju”, UE i osłabienia 
Rosji oraz stwierdzili, że tylko zbliżenie 
Białorusi i Rosji uchroni Białoruś przed 
chaosem i upadkiem. 
 
Centryści poparli działania Łukaszenki: 
sojusz z Moskwą, przede wszystkim 
ekonomiczny i w zakresie obrony pań-
stwa, a także budowania poprawnych 
stosunków z UE i USA. 

M
oł

da
w

ia
 

Władze potępiły interwencję rosyj-
ską na Krymie. 
 
Premier Iurie Leancă wyraził zanie-
pokojenie tym, co się wydarzyło na 
Ukrainie, głównie dlatego, że było 
naruszeniem zasady prawa między-
narodowego dotyczącej integralności 
terytorialnej państwa; wydarzenia 
ukraińskie zaniepokoiły władze 
mołdawskie m.in. z tego powodu, że 
również w Mołdawii istnieje ruch 
separatystyczny w regionie Naddnie-
strza. 

Partie prozachodnie poparły Euromaj-
dan i sprzeciwiły się aneksji Krymu do 
Rosji. 
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Ciąg dalszy tabeli 1. 

1 2 3 
Państwa Kaukazu Południowego 

A
rm

en
ia

 

Początkowe reakcje były wyważone; 
prezydent Serż Sarkisyan wyraził 
nadzieję, że zostaną podjęte odpo-
wiednie kroki w celu znalezienia 
pokojowego rozwiązania. 
 
Po referendum niepodległościowym, 
jakie odbyło się w Autonomicznej 
Republice Krymu, prezydent uznał, 
że było ono wiążącym przykładem 
realizacji prawa do samostanowienia 
narodowego. 
 
W marcu 2014 r. minister spraw 
zagranicznych Edward Nalbandyan 
podczas konferencji prasowej wyra-
ził nadzieję, że w najbliższym czasie 
wszystkie strony konfliktu na Ukra-
inie będą w stanie nawiązać dialog 
i sprzyjać osłabieniu napięcia. 
 
Armenia będzie utrzymywała sto-
sunki i kontynuowała współpracę 
z Ukrainą niezależnie od jej wyboru 
geopolitycznego; Ukraina jest przy-
jaznym krajem dla Armenii, 
w związku z czym władze wyraziły 
nadzieję na wznowienie negocjacji 
w sprawie pokojowego rozwiązania 
kwestii spornych. 
 
Wiceminister spraw zagranicznych 
Shavarsh Koczarian podkreślał, że 
Armenia jest zainteresowana poko-
jowym rozwiązaniem sporu, a kon-
tynuowanie współpracy i stosunków 
z Ukrainą wynika z jej interesów. 

Sekretarz klubu parlamentarnego rzą-
dzącej Hovhannes Sahakyan z Republi-
kańskiej Partii Armenii podkreślał: To 
jest dla Armenii ważne, aby kryzys na 
Ukrainie rozwiązać pokojowo. Jest to 
nie mniej istotne, aby rozwiązanie sporu 
odbyło się zgodnie z normami prawa 
międzynarodowego4.  
 
Stepan Safaryn – członek opozycyjnej 
partii Dziedzictwo stwierdził, że zwy-
cięstwo ukraińskiej opozycji może być 
inspiracją dla armeńskiej opozycji oraz 
obawą dla władz państwowych5; po-
równując sytuację w kraju do kryzysu 
ukraińskiego, zasugerował, że Armenia 
mogła także znaleźć się w podobnej 
sytuacji; polityk podkreślał, że rosyjskie 
działanie na Krymie oraz w innych 
częściach Ukrainy stanowią agresję 
i definitywnie naruszają prawo między-
narodowe, a celem Moskwy jest „we-
pchnięcie” Kijowa na ich orbitę6; ugru-
powanie Dziedzictwo było jedynym 
stronnictwem politycznym, które zde-
cydowało się otwarcie potępić działania 
rosyjskie. 

 
 

                                                           
4 V. Harutiunyan, Armenian Leaders Reticent on Ukraine Crisis, 17.03.2014, 

http://www.iwpr.net/report-news (dostęp: 18.06.2015). 
5 Ibidem. 
6 S. Gevorgyan, Ukraine events inspiring for Armenian opposition, says Heritage member, 

17.03.2014, http://www.armenianow.com (dostęp: 19.05.2015). 
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Ciąg dalszy tabeli 1. 

1 2 3 

A
ze

rb
ej

dż
an

 Potępiono interwencję rosyjską na 
Krymie. 
 
Obawa wyrażona została w kontek-
ście zmiany ładu międzynarodowe-
go. 

Partie prozachodnie poparły Euromaj-
dan i sprzeciwiły się aneksji Krymu do 
Rosji. 

G
ru

zj
a 

Potępiono działania FR na Krymie. 
Partie prozachodnie poparły Euromaj-
dan i sprzeciwiły się aneksji Krymu do 
Rosji. 

Państwa Azji Środkowej 

K
az

ac
h

st
an

 Władze Kazachstanu odniosły się ze 
zrozumieniem do działań rosyjskich 
na Ukrainie; prezydent Nursułtan 
Nazarbajew zgodnie z narracją 
Kremla określił nowy rząd w Kijowie 
jako neofaszystowski. 

Lojalne wobec Moskwy stanowisko 
zostało przyjęte z aprobatą przez lokal-
nych Rosjan, ale spotkało się z krytyką 
ze strony środowisk opozycyjnych 
wśród etnicznych Kazachów. 

K
ir

gi
st

an
 

Władze Kirgistanu odniosły się ze 
zrozumieniem do działań rosyjskich 
na Ukrainie. 

Brak dostępu do oficjalnych komenta-
rzy. 

T
ad

ży
ki

st
an

 

Wezwano do pokojowych rozwią-
zań. 

Brak dostępu do oficjalnych komenta-
rzy. 

U
zb

ek
is

ta
n

 

MSZ wezwał do uniknięcia siłowych 
rozwiązań i poszanowania zasady 
integralności terytorialnej. 

Brak dostępu do oficjalnych komenta-
rzy. 

T
u

rk
m

en
is

ta
n

 

Zrozumienie dla działań rosyjskich 
na Ukrainie; wezwanie do pokojo-
wych rozwiązań. 

Brak dostępu do oficjalnych komenta-
rzy. 

Źródło: opracowanie własne7.  

                                                           
7 Opracowanie własne na podstawie: W. Bondarienko, Białoruś wobec Euromajdanu. Gospo-

darka – obronność – władza – społeczeństwo, [w:] Czas Euromajdanu, red. R. Potocki, M. Doma-
gała, D. Miłoszewska, Warszawa 2014, s. 730–751; M. Collier, Front-line Baltics keep a wary eye 
on Crimea, http://blogs.ft.com (dostęp: 19.07.2015); H. Hokobyan, Armenia wobec Euromajdanu, 
[w:] Czas Euromajdanu, op. cit., s. 752–758; Jak zachowują się byłe republiki ZSRR po wcieleniu 
Krymu do Rosji, http://www.tokfm.pl (dostęp: 15.08.2015); Kross sobytiâ v Odesse sčitaet vyšedšei 
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Z analizy reakcji władz i ugrupowań politycznych państw widać wyraźnie, że 
państwa Europy Wschodniej i Azji mają poczucie zagrożenia ze strony Rosji, 
które nie ustępuje wraz z powszechnym przekonaniem wybrzmiewającym 
głównie wśród polityków państw zachodnich, że sankcje gospodarcze skiero-
wane przeciwko niej przyniosą jej powstrzymanie przed kolejnymi interwen-
cjami zbrojnymi na terenie Europy. Przy tym stanowiska niektórych  państw, 
np. Armenii, wobec kryzysu ukraińsko-rosyjskiego nie były w pełni klarowne. 
Przyczyn owej niejasności można upatrywać w tym, że Rosja jest kluczowym, 
strategicznym sojusznikiem wojskowym, jak również partnerem handlowym 
Armenii. Władze państwowe starały się unikać zadrażnień zarówno z władzami 
rosyjskimi, jak i ukraińskimi. Dodać należy, że Armenia, obok Białorusi, ucho-
dzi za kraj, który z racji swego położenia geopolitycznego, a także relacji gospo-
darczych i wojskowych, jest ściśle powiązany z FR8. 

Obserwacja zachowań władz państwowych byłych republik ZSRR wobec 
aneksji Krymu i wnioski z ich opowiedzenia się po którejś ze stron, pozwalają 
wyodrębnić trzy zasadnicze grupy reakcji:  

1) prorosyjskie – charakterystyczne dla państw związanych silnie gospodar-
czo z FR, niepotępiających Rosji i jej działań na Krymie, jednocześnie 
wyrażających nadzieję na pokojowe rozwiązanie konfliktu;  

2) proukraińskie – cechujące państwa popierające Ukrainę i próby wpro-
wadzenia przez nią reform gospodarczych oraz zmiany systemu poli-
tycznego, a także potępiające działanie władz rosyjskich na Krymie;  

3) mieszane – charakterystyczne dla państw, które z jednej strony chcą po-
zostać neutralne wobec zaistniałych wydarzeń, z drugiej zaś zależy im na 
dobrych stosunkach gospodarczo-politycznych z Rosją.  

W pierwszej grupie sytuują się Białoruś oraz Armenia. Wymowna w kontek-
ście konfliktu ukraińsko-rosyjskiego jest wypowiedź białoruskiego prezydenta 
Aleksandra Łukaszenki9, który 4.04.2014 r. w trakcie spotkania z gubernatorem 

                                                                                                                                             
iz pod kontrolâ provokaciej Rossii, http://rus.delfi.ee/daily/estonia (dostęp: 14.09.2015); Premier 
Mołdawii: Mam nadzieję, że Rosja nie posunie się do interwencji, 28.03.2014, 
http://fakty.interia.pl/raporty (dostęp: 12.11.2015); S. Matiunin, Państwa bałtyckie wobec kryzysu 
Ukrainy w 2014 roku, [w:] Czas Euromajdanu, op. cit., s. 682–689; Poziciâ Łatvii po situacii 
v Ukraine, http://www.mfa.gov.lv (dostęp: 14.08.2015); Russia starting factual occupation of Cri-
mea – Lithuanian President, http://wwwlithuaniatribunae.com (dostęp: 30.04.2015); R. Szoszyn, 
Putin zdobył Armenię, http://www.rp.pl (dostęp: 12.09.2015). 

8 H. Hokobyan, Armenia wobec Euromajdanu, [w:] Czas Euromajdanu, op. cit., s. 756. Więcej 
na ten temat: G. Górny, Armenia: skazani na Rosję, „Euroazja” 1994, nr 5–6. 

9 Więcej na ten temat: M. Karolak-Michalska, Wpływ silnego przywództwa na kreowanie rze-
czywistości społeczno-politycznej – sylwetka Aleksandra R. Łukaszenki, „Zarządzanie i Edukacja” 
2014, nr 96, s. 133–162. 
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obwodu kałuskiego Rosji Anatolijem Artamonowem stwierdził: Cokolwiek bym 
teraz robił, rozmawiając z Ukrainą, Zachodem czy Wschodem, w sprawach doty-
czących Rosji nic nie robię bez uzgodnienia z kierownictwem Rosyjskiej Federacji. 
Jeżeli Rosja będzie potrzebować, byśmy za nią pracowali na Ukrainie – będziemy 
to robić, jeżeli Rosja zażąda, byśmy pojechali na koniec świata i tam działali na 
jej korzyść – będziemy to robić10. Przy tym warto dodać, że na forum ONZ Bia-
łoruś i Armenia były jedynymi państwami WNP, które stanęły po stronie Rosji 
w głosowaniu nad rezolucją uznającą terytorialną integralność Ukrainy11. 

Grupę państw wspierających ruch demokratyczny na Ukrainie oraz potępia-
jących działania FR skierowane na dezintegrację państwa ukraińskiego stano-
wią Mołdawia, Gruzja i Azerbejdżan, a także Litwa, Łotwa i Estonia. W polemi-
ce i działalności władz powyższych państw czytelne są obawy o interwencję 
rosyjską na ich terytorium, przykładowo Azerbejdżan zacieśnia współpracę 
z NATO i Turcją. Przy tym działania te są ostrożne i prowadzone w taki spo-
sób, aby nie narazić się Rosji. Podobnie Gruzja i Mołdawia, popierając aktyw-
ność społeczeństwa ukraińskiego, zajmują wyważone stanowiska. Przyczyną 
jest m.in. fakt, że państwa te zmagają się z terytorialnymi konfliktami we-
wnętrznymi (w Mołdawii Naddniestrze, w Gruzji Osetia Południowa i Abcha-
zja), które dla Rosji stanowią pretekst do ingerencji w ich politykę we-
wnętrzną12.  

Badacze problematyki są zgodni, że wydarzenia na Krymie stały się z trzech 
zasadniczych powodów szczególnie istotne dla Estonii, Litwy i Łotwy, które:  

− są najbliższymi sąsiadami Rosji, stanowią bufor pomiędzy FR a UE 
i NATO;  

− w latach 1939–1940 były podmiotem podobnego scenariusza13;  

− na ich terytoriach zamieszkuje znaczna liczba ludności rosyjskojęzycznej.  
Przy tym wymowne stały się wypowiedzi niektórych polityków rosyjskich, 

którzy twierdzili, że podobne działania jak w wypadku aneksji półwyspu są 
gotowi przeprowadzić w stosunku do byłych republik Związku Radzieckiego, 
gdzie mieszka znaczna liczba Rosjan czy obywateli rosyjskojęzycznych, którzy 
rzekomo cierpią w tych państwach wskutek znacznego ucisku doznawanego ze 

                                                           
10 A. Poczobut, Byłe kraje ZSRR lawirują, by nie podpaść Putinowi, 7.04.2014, 

http://wyborcza.pl (dostęp:  14.10.2015). 
11 Ibidem. Więcej na temat przywództwa i elit politycznych w krajach WNP: Przywództwo 

i elity polityczne w krajach WNP, t. 2, red. T. Bodio, W. Jakubowski, Warszawa 2010. 
12 A. Poczobut, op. cit. 
13 ZSRR wskutek działań partii komunistycznych w tych krajach doprowadził do przejęcia 

władzy przez określone grupy lewicy, które następnie zadecydowały o ich przystąpieniu do niego. 
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względu na swoją narodowość14. Przy tym władze rosyjskie podkreślały, że po-
zostawiają sobie prawo ochrony rodaków w przypadku  ich zagrożenia. 

W powyższym kontekście warto przytoczyć badania estońskiej opinii pu-
blicznej z 2015 r., z których wynika, że znacznie wzrosła liczba osób obawiają-
cych się wojskowego zagrożenia ich państwa. Przy tym 75% respondentów nie 
wiedziało, co mogłoby zrobić w takiej sytuacji dla jego obrony. Co ważne, ist-
nieje także znaczna rozbieżność w deklaracjach osób z obywatelstwem estoń-
skim i nieposiadających go. Tylko 1/3 drugiej grupy zadeklarowała, że będzie 
aktywnie bronić państwa.  

Równie ciekawe wydają się także badania łotewskiej opinii publicznej prze-
prowadzone 2015 r., z których wynika, że 77% etnicznych Łotyszy miało kry-
tyczny stosunek do polityki FR w związku z interwencją na Krymie. Natomiast 
spośród nie-Łotyszy, głównie etnicznych Rosjan (zgodnie z danymi z 2011 r. 
Łotwę zamieszkuje 2 269 600 mieszkańców, spośród których Łotysze stanowią 
59,3% ogółu, Rosjanie 27,8%, Białorusini 3,6%, Ukraińcy 2,5%, Polacy 2,4%, 
Litwini 1,3%), 34% całkowicie popierało aneksję Krymu, a 32% wyrażało po-
parcie częściowe.  

Z kolei na Litwie 9 z 10 mieszkańców miast wierzy w realną możliwość ro-
syjskiego ataku militarnego na ich państwo mimo ochrony NATO15. 

W komentarzach dotyczących reakcji państw bałtyckich na aneksję Krymu 
wybrzmiewają również liczne spekulacje w kwestii potencjalnej interwencji 
zbrojnej FR w regionie. Wśród większości ekspertów funkcjonuje przekonanie, 
że tego rodzaju działanie jest mało prawdopodobne, ponieważ dla władz rosyj-
skich taki konflikt oznaczałby bezpośrednie militarne przeciwstawienie się 
NATO. Ponadto zachowanie status quo w wielostronnych relacjach jest ko-
rzystne dla wszystkich stron. Przy tym dodają również, że Rosja wystarczająco 
mocno naruszyła już swój międzynarodowy wizerunek, angażując się w opera-
cje militarne na wschodzie Ukrainy. Z drugiej strony, wielu komentatorów 
zarówno rosyjskich, jak i zachodnich podkreśla, że po aneksji Krymu Rosja 
przekroczyła granice zdrowego rozsądku i teraz może zacząć działać w sposób 
nieprzewidywalny16. 

Znawcy problematyki wskazują również, że najbardziej pożądanym scena-
riuszem polistrategicznym państw bałtyckich jest wzmocnienie przez państwa 
zachodnie ich systemu bezpieczeństwa. Jednocześnie są one jak najmniej zain-

                                                           
14 S. Matiunin, op. cit., s. 675–677. 
15 Estonians Link Events in Ukraine to Potential Military Threat, Survey Finds, 

http://news.err.ee/v/politics (dostęp: 12.10.2015); J. Stoll, Ch. Duxbury, J. Kaza, In Latvia, Ten-
sions Mount Under Russia’s Gaze, http://jbanc.org (dostęp: 25.06.2015). 

16 S. Matiunin, op. cit., s. 677–678. 
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teresowane konfrontacją świata transatlantyckiego z Rosją – jednakże czym 
mocniej będzie reagował Zachód na działania Rosji na Ukrainie (także w Gruzji 
i Mołdawii), tym bardziej prawdopodobne, że Moskwa zareaguje adekwatnie, 
destabilizując państwa bałtyckie w zakresie gospodarczym, politycznym i spo-
łecznym17. 

Z badań Joanny Hyndle-Hussein z Ośrodka Studiów Wschodnich w War-
szawie wynika, że agresja Rosji wobec Ukrainy poważnie osłabiła poczucie bez-
pieczeństwa Litwy, Łotwy i Estonii wzmacniane dotychczas przez ich członko-
stwo w NATO i UE. Władze tych państw uznają, że Rosja – prowadząca wobec 
nich agresywną politykę z różnymi formami nacisku – zdolna jest do podej-
mowania w licznych obszarach działań dywersyjnych zagrażających ich stabil-
ności, a nawet terytorialnej integralności regionu. Co szczególnie ciekawe, reak-
cja państw bałtyckich na zagrożenie ze strony Rosji ukazała niski poziom 
współpracy pomiędzy nimi oraz słabe punkty w wielu obszarach ich funkcjo-
nowania, które mogą wykorzystać władze rosyjskie. Stwarza to szansę na podję-
cie przez nie działań, które w innych warunkach politycznych napotkałyby 
społeczny opór, jak choćby wzmocnienie bezpieczeństwa militarnego czy ener-
getycznego18. 

Ostatni – mieszany – typ reakcji jest charakterystyczny dla państw Azji Cen-
tralnej: Kazachstanu, Uzbekistanu, Kirgistanu, Turkmenistanu i Tadżykistanu. 
Wśród nich szczególną uwagę zwraca Kazachstan, którego decyzje niejedno-
krotnie są pełne wewnętrznego chaosu. Przykładowo, po wkroczeniu wojsk 
rosyjskich na Krym prezydent Kazachstanu Nursułtan Nazarbajew ogłosił, że 
zamierza rozwijać armię kazachską i deklarował uznanie integralności teryto-
rialnej Ukrainy. Następnie, po referendum na Krymie, MSZ oświadczyło, że 
Kazachstan uznaje wyniki głosowania i uważa Krym za część Rosji. Z kolei 
w ONZ, w czasie debaty o rezolucji na temat Ukrainy, przedstawiciel Kazach-
stanu wstrzymał się od głosu i oświadczył, że jego państwo domaga się pokojo-
wego uregulowania konfliktu. Podobnie postąpił Uzbekistan. Natomiast repre-
zentanci Turkmenistanu, Kirgizji i Tadżykistanu nie wzięli udziału 
w głosowaniu. Zdaniem ukraińskiego eksperta Witalija Portnikowa, państwa te 
nie chcą drażnić władz rosyjskich. Nie popierają działań FR na Ukrainie, ale 
obawiają się Rosji i wolą zachować neutralność19. 

                                                           
17 Ibidem, s. 680. 
18 J. Hyndle-Hussein, Państwa bałtyckie wobec konfliktu na Ukrainie, 23.01.2015, 

http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2015-01-23/panstwa-baltyckie-wobec-
konfliktu-na-ukrainie (dostęp: 12.10.2015). 

19 A. Poczobut, op. cit. 
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W opinii grupy badaczy zajmujących się analizą aktywności państw Azji 
Centralnej wobec kryzysu ukraińsko-rosyjskiego, aneksja Krymu i destabiliza-
cja Ukrainy tworzą nowy kontekst dla polityki zagranicznej oraz wewnętrznej 
Kazachstanu. Trwający kryzys w stosunkach z Rosją i Zachodem zmienia także 
dotychczasowe uwarunkowania w układzie sił na całym obszarze poradzieckim. 
Z perspektywy władz kazachskich prowadzona przez FR polityka wobec Ukra-
iny jest niebezpieczna: ujawnia determinację Rosji w ingerowaniu w sprawy 
wewnętrzne państw ościennych dla realizacji swoich interesów, a tym samym 
ujawnia cenę, którą trzeba płacić za potencjalne próby wyzwolenia się spod 
wpływów rosyjskich20. Przy tym eksperci podkreślają, że jednocześnie pozycja 
Astany w relacjach z Moskwą będzie w dużej mierze zależeć od nowego kształtu 
stosunków między Rosją a Chinami, które mają własne strategiczne interesy 
w Azji Centralnej (w tym energetyczne), a ich głównym partnerem w regionie 
jest właśnie Kazachstan. Co równie ważne, w wymiarze wewnętrznym działania 
Rosji na Ukrainie wzbudziły obawy władz kazachskich przed możliwością za-
stosowania przez nią podobnych instrumentów także wobec Kazachstanu. 
Spowodowało to z jednej strony aktywizację wysiłków na rzecz konsolidacji 
państwa i wzmacniania aparatu państwowego, z drugiej zaś rewizję tych aspek-
tów polityki wewnętrznej, które mogłyby stanowić pretekst do ingerencji ze 
strony Rosji21. 

Badania prowadzą do wniosku, że poparcie MSZ Kirgistanu dla aneksji 
Krymu wynika z rosnącej zależności gospodarczej państwa od Rosji, zwłaszcza 
w sektorach górniczym i energetycznym. Kirgistan dąży do członkostwa w bu-
dowanej przez FR Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Jednak w kwestii legal-
ności władzy Wiktora Janukowycza22 oficjalnie nie zgodził się z Rosją. W swej 
deklaracji kirgiskie MSZ podkreśliło, że prezydent, który utracił poparcie naro-
du i uciekł za granicę, nie może być dalej uznawany za legalnego przywódcę23.  

Z kolei Uzbekistan, Tadżykistan i Turkmenistan przyjęły strategię wyczeki-
wania na rezultat wydarzeń na Ukrainie. Uzbeckie MSZ wezwało ogólnikowo 

                                                           
20 Zob. na temat Kazachstanu: Kazachstan. Historia – polityka – społeczeństwo, red. T. Bodio, 

K. A. Wojtaszczyk, Warszawa 2000; P. Załęski, Elity władzy politycznej Kazachstanu, Warszawa 
2006. 

21 A. Jarosiewicz, Kazachstan wobec integracji z Rosją: mniej miłości, więcej strachu, 
26.05.2014, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2014-05-26/kazachstan-
wobec-integracji-z-rosja-mniej-milosci-wiecej (dostęp: 14.10.2015). 

22 Na temat sylwetki Wiktora Janukowycza zob. M. Karolak-Michalska, Wiktor Janukowycz – 
polityk między Wschodem a Zachodem Europy, [w:] Politycy europejscy XXI wieku, red. J. Miecz-
nikowska, Warszawa 2013, s. 137–165. 

23 K. Zasztowt, Rosyjska strategia w Azji Centralnej po kryzysie ukraińskim, PISM 2014, nr 69 
(1181), 27.05.2014, https://www.pism.pl/files/?id_plik=17459 (data dostępu: 16.04.2016). 
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do uniknięcia siłowych rozwiązań i poszanowania zasady integralności teryto-
rialnej. Zwraca uwagę, że ludność wspomnianych republik pozbawiona jest 
dostępu do mediów innych niż prorządowe. Te ostatnie zaś milczały, czego 
przyczyną była m.in. obawa autorytarnych władz państw regionu, że Euromaj-
dan może być „zaraźliwy”. Dodać również należy, że republiki Azji Centralnej 
mają powody do obaw o skutki sankcji gospodarczych nałożonych przez USA 
i UE na Rosję. Ich gospodarka jest silnie powiązana z rosyjską. Ponadto głów-
nym źródłem dochodów mieszkańców Kirgistanu, Tadżykistanu i Uzbekistanu 
są transfery pieniędzy od ich rodaków pracujących w Rosji. Dlatego izolacja 
gospodarcza FR może doprowadzić w dłuższej perspektywie do zmniejszenia 
dochodów imigrantów i uderzyć w gospodarki państw Azji Centralnej24. 

Obserwacja środowisk politycznych państw byłego imperium komunistycz-
nego prowadzi do wniosku, że stanowisko poszczególnych partii politycznych 
jest zależne nie tylko od ich programów, ale w znaczącym stopniu od składu 
etnicznego – głównie Rosjan niejednokrotnie współpracujących z partią Jedna 
Rosja. Przykładem może być łotewska Partia Centrum Zgody. Wymowne jest, 
że z jednej strony mniejszość rosyjska żyjąca w byłych republikach ZSRR sta-
nowi swego rodzaju pretekst dla władz rosyjskich do ingerowania w sprawy 
wewnętrzne byłych podmiotów tego kraju, z drugiej zaś jest istotnym elektora-
tem wielu partii. Co szczególnie ważne, niektóre partie popierane przez większą 
liczbę wyborców prorosyjskich domagają się w kontekście wydarzeń na Ukra-
inie zaawansowanych rozmów z Rosją, z kolei te o charakterze nacjonalistycz-
nym deklarują konieczność wyrażenia twardego stanowiska sprzeciwu wobec 
działań FR na Ukrainie. 

Należy w tym miejscu nadmienić, że we wszystkich wymienionych pań-
stwach funkcjonują silne grupy polityczne o charakterze prorosyjskim, z któ-
rych część może być nieoficjalnym narzędziem w rękach władz FR25. Równo-
                                                           

24 Ibidem. Więcej na temat mniejszości rosyjskiej w krajach Azji Centralnej: M. Karolak-
Michalska, Wpływ mniejszości rosyjskiej w Azji Centralnej na sytuację społeczną w niepodległym 
Kirgistanie, Turkmenistanie i Uzbekistanie, „Zarządzanie i Edukacja” 2014, nr 95, s. 193–223. 

25 Aktywność polityczna mniejszości rosyjskiej w państwach Europy Wschodniej znajduje 
poparcie u władz Kremla. Przykładowo, aprobatę władz rosyjskich zyskało utworzenie Ogólno-
ukraińskiej Rady Współpracy Rosyjskich Organizacji w 2008 r. Minister spraw zagranicznych 
Federacji Rosyjskiej Siergiej Ławrow określił to jako bardzo dobry znak na drodze zjednoczenia 
Rosjan żyjących na Ukrainie. Władze rosyjskie podtrzymują także kontakty z rosyjskimi organi-
zacjami pozarządowymi, co szczególnie zaakcentowały 30.10.2008 r. w Moskwie podczas konfe-
rencji poświęconej współpracy rosyjskich organizacji na Ukrainie. Jej uczestnicy postulowali 
utworzenie jednej silnej organizacji, która dzięki wieloaspektowej pomocy z Kremla stanowiłaby 
instrument pielęgnujący więź między mniejszością rosyjską a Rosją. Ponadto władze rosyjskie 
dają wyrazy uznania dla działalności liderów mniejszości rosyjskiej w państwach Europy 
Wschodniej. 6.10.2009 r. w Moskwie – przy okazji obchodów 300-lecia bitwy połtawskiej – zosta-
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cześnie większość tych ugrupowań pozostaje na marginesie struktur państwo-
wych (nie są członkami koalicji rządowych), lecz zazwyczaj odgrywają ważną 
rolę w samorządach lokalnych. Istotna jest również pozycja samej mniejszości 
rosyjskiej w państwach bałtyckich. Większość jej członków, nawet osoby niepo-
siadające obywatelstwa tych państw lub rosyjskiego, zdążyła już ułożyć sobie 
życie, korzystając z przywilejów wynikłych z sytuacji, w której funkcjonują. 
Zaliczyć można do nich m.in. swobodę poruszania się po obszarze UE, korzy-
stanie z różnic cen i dostępności towarów po obu stronach granicy z Rosją26. 
W tym kontekście warto przytoczyć opinię eksperta Kazimierza Popławskiego 
z „Przeglądu Bałtyckiego”, w optyce którego ludność rosyjska w Estonii jest 
z reguły pragmatyczna. O ile istotna część mieszkańców Krymu czy Donbasu 
rzeczywiście lepsze życie mogła widzieć pod władzą rosyjską, o tyle ta opinia nie 
przemawia do zdecydowanej większości Rosjan w Estonii. Poza tym, jak zauwa-
ża badacz, oderwany region Ukrainy w dużym stopniu żył w poprzedniej epoce 
– czasach imperium komunistycznego, podczas gdy Rosjanie mieszkający 
w Narwie czy Tallinie mentalnie są dalej od rodziny sowieckiej. Powrót do oj-
czyzny historycznej nie ma dla nich aż tak wielkiego znaczenia27. 

 

Uwagi końcowe 
 

Przyjmowane przez poszczególne państwa stanowiska wobec aneksji Krymu 
wskazują na ich stosunek względem Rosji, zależności polityczno-gospodarcze, 
a także obawy o własne bezpieczeństwo, tym bardziej, że ingerencja FR na 
Ukrainie spowodowała, iż cały powojenny układ geopolityczny Europy uległ 
zasadniczej zmianie. Doprecyzować należy, że agresywna polityka Rosji wobec 
Ukrainy łączy się z narastającym niepokojem państw byłego ZSRR. Władze 
rosyjskie, posługując się środkami politycznymi, militarnymi i ekonomicznymi, 
wykorzystują ich słabości, przy jednoczesnym braku poszanowania dla inte-
gralności terytorialnej państw (czego aneksja Krymu jest bezspornym przykła-
dem), dążą do budowy euroazjatyckiego mocarstwa z zachowaniem wpływów 
w strategicznych punktach wydobycia i przesyłu surowców do Europy.  

Reakcje państw opowiadających się po stronie Ukrainy były zbyt słabe i nie-
adekwatne do działań rosyjskich. Z jednej strony prezydent Władimir Putin, 

                                                                                                                                             
li odznaczeni S. G. Provatorov, A. V. Prokopenko, V. F. Ermakov, V. F. Šestakov. Lidery russkih 
organizacii Ukrainy nagraždeny medalâmi v čest’ 300-letiâ bitvy, 6.10.2009, 
http://www.russkie.org (dostęp: 14.11.2015). 

26 S. Matiunin, op. cit., s. 677–679. 
27 K. Popławski, „Estonia. Rosyjskojęzyczni. Tu nie Krym. Zachód daje więcej”, 8.11.2014, 

https://wszystkoconajwazniejsze.pl (dostęp: 11.10.2015). 
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łamiąc zasady ładu międzynarodowego, spowodował konsolidację określonych 
grup państw sprzeciwiających się rosyjskiej polityce zagranicznej wobec Ukra-
iny, z drugiej zaś zjednoczenie to nie jest dość silne. Obawy przed działaniami 
odwetowymi władz rosyjskich, które dysponują znacznymi środkami nacisku 
na poszczególne kraje (m.in. gospodarczymi, militarnymi), determinują u nie-
których z nich powściągliwość w polityce wobec kryzysu ukraińsko-rosyjskiego. 
Można zaryzykować stwierdzenie, że w obliczu braku odpowiednio silnych 
reakcji państw Europy Wschodniej i Azji Centralnej na włączenie Krymu do 
terytorium rosyjskiego, władze Rosji będą dalej dążyć do wzrostu jej hegemonii 
w regionie i podejmować działania o charakterze niedyplomatycznym28.  
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Summary 
 

Former Soviet Republics against the annexation  

of the Crimea to Russia – comparative analysis of countries reaction 
 
 

The aim of the article is to analyze the reaction of the former USSR towards the an-
nexation of the Crimea to Russia. The author points out that the crisis Ukrainian-
Russian met a series of reactions, which were particularly important response to those 
located in the immediate vicinity of Russia. Violation of the integrity of the borders of 
Ukraine provoked a wave of unrest in the region of the former republics of the com-
munist empire, which faced a need to respond to the rapidly changing political reality. 
Analyzing the responses of individual countries, the author concludes that either op-
tion of the conflicting parties, it was the first test for the condition of the political and 
economic policies of particular countries, and secondly verified relations with Russia, 
revealing interdependencies and concerns, and also gave Kremlin authorities with in-
formation on how much they can afford to continue violating international order. 
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Shūkyōhōjinhō oraz Nihonkokukenpō – 

 fundamentalne podstawy prawne realizacji 

wolności religijnej w Japonii 
  

 

Wprowadzenie 

 

Buddyjski ksiądz Shimaji Mokurai1 był pierwszym Japończykiem, który 

omówił nowoczesną koncepcję religii. Dokonał tego w 1873 r. w pracy zatytu-

łowanej Sanjō no kyōsoku hihan kenpakusho (ang. Critique of the Three Princi-

ples)2. Opisana podczas pobytu we Francji teoria była ówcześnie bardzo nowa-

torska, ponieważ autor wskazał w niej funkcję religii w nowoczesnym społe-

czeństwie. Mokurai zwrócił także uwagę na świeckość religii jako cechę, która 

jest jedynym sposobem na zapewnienie jej przetrwania we współczesności3. 

Zasada ta znajduje swoje odzwierciedlenie w japońskim prawodawstwie. 

Celem niniejszego artykułu jest analiza  japońskiego ustawodawstwa praw-

nego w aspekcie obecności przepisów prawnych kształtujących przestrzeń dla 

istnienia wolności religijnej oraz działalności związków religijnych w Japonii. 

W związku z powyższym zostaną przeanalizowane historyczne oraz współcze-
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1 Ksiądz Shimaji Mokurai żył w latach 1838–1911. 
2 T. Ama, Why are the Japanese Non-religious? Japanese Spirituality: Being Non-religious: Jap-

anese Spirituality: Being Non-Religious in a Religious Culture, Maryland 2005, s. 33. 
3 T. Fuji, Nationalism and Japanese Buddhism in the late Tokugawa Period and Early Meiji, 

[w:] Religion and National Identity in the Japanese Context, ed. K. Antoni, H. Kubota, 

J. Nawrocki, M. Wachutka, Münster 2002, s. 114; zob. J. A. Josephson, The Invention of Religion 

in Japan, Chicago 2012, s. 6 i n.; T. Ama, Why Are the Japanese Non-Religious? Japanese Spiritual-

ity: Being Non-Religious in a Religious Culture, Maryland 2004, s. 33. 
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sne japońskie regulacje prawne realizujące przesłankę istnienia wolności reli-

gijnej w Japonii, a także zbadany sposób, w jaki ta zasada była lub jest regulo-

wana w przestrzeni prawnej.  

 

Wolność religijna w konstytucjach Japonii4 

 

Japoński termin shūkyō jest w języku polskim odpowiednikiem słowa „reli-

gia”, zaś etymologicznie wywodzi się z dwóch niezależnych od siebie znaków: 

shū (czyli ‘rodowód’ lub ‘zasady’, a później rozumiany również jako ‘sekta’) 

oraz kyō (‘nauczania’ albo ‘nauki’)5. Przyjęty został w epoce Meiji na wzór za-

chodniej koncepcji religii6. Pierwotnie pojęcie to określało zbiorczo zasady 

i nauczanie buddyjskie, lecz z czasem stało się translacyjnym odpowiednikiem 

zachodniego słowa „religia” (ang. religion), które używane było na potrzeby 

międzynarodowych traktatów po otwarciu się Japonii na Zachód7. 

Aby prześledzić zmiany, jakie zachodziły w formułowaniu i stanowieniu 

wolności religijnej w japońskim prawodawstwie, należy przede wszystkim prze-

analizować współcześnie obowiązującą konstytucję japońską, ale również tę, 

która obowiązywała przed jej uchwaleniem.  

W pochodzącej z 1889 r. konstytucji (Dai Nihon Teikoku Kenpō)8 pojęcie 

wolności religijnej zostało sformułowane w art. 28, zgodnie z którym obywatele 

jako poddani korzystali z wolności wyznania w granicach niezakłócających 

wykonywania obowiązków, co oznacza, że była ona ograniczona9. Z kolei 

w aktualnie obowiązującej konstytucji10 (Nihonkokukenpō)11 wprowadzonej 

                                                           
4 Przepisy prawne dotyczące organizacji religijnych w Japonii oraz prezentacja konkretnych 

przykładów w rzeczywistości społeczno-kulturowej Japonii: B. Jelonek, Przejawy prawne wolności 

religijnej w Japonii, „Humaniora” 2015, nr 3(11), ss. 111–118. 
5 J. A. Josephson, The Invention of Religion in Japan, Chicago 2012, s. 199; zob. H. M. Krämer, 

How “Religion” Came to Be Translated as Shukyo: Shimaji Mokurai and the Appropriation of 

Religion in Early Meiji Japan, „Nichibunken Japan Review: Bulletin of the International Research 

Center for Japanese Studies” 2013, vol. 25, s. 90; zob. szerzej: P. Beyer, Religion in the Context of 

Globalization: Essays on Concept, Form, and Political Implication, New York 2013. 
6 A. G. Grapard, The Protocol of the Gods: A Study of the Kasuga Cult in Japanese History, 

California 1992, s. 4. 
7 http://wold.clld.org/word/61223172293649356 (dostęp: 6.06.2017).  
8 Konstytucję tę ogłoszono w 1889 r., czyli w okresie Meiji, dlatego nazywana jest Konstytucją 

Meiji (Meiji Kenpō). Zob. The Constitution of the Empire of Japan, http://www.ndl.go.jp/consti 

tution/e/etc/c02.html (dostęp: 6.06.2017).  
9 Ibidem; P. J. Herzog, Japan's Pseudo-Democracy, New York 1993, s. 99. 
10 W literaturze bardzo często określana jest jako konstytucja powojenna. 
11 Konstytucja Japonii, tłum. T. Suzuki, P. Winczorek, Wrocław 1990. 
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w 1947 r. zastosowano pojęcie wolności religijnej (shinkyō no jiyū12) w zupełnie 

innym rozumieniu. Obecnie w Japonii obowiązuje zasada saisei bunri, czyli 

rozdziału państwa od religii13. 

W związku z realizacją zasad państwa laickiego oraz gwarancją wolności re-

ligijnej w Japonii wolność wyznania stała się podstawowym prawem obywate-

la14. Z tego powodu nie obowiązuje religia państwowa, a funkcje państwowe nie 

są  scalone z religijnymi. Ponadto istnieje całkowita tolerancja i nie ma żadnych 

utrudnień związanych m.in. z dniami wolnymi od pracy w związku ze świętami 

religijnymi czy problemów z organizacją uroczystości religijnych15. Przepisy 

tworzą przestrzeń do realizacji zasady wolności wyznania.  

Warto jeszcze pochylić się nad treścią dwóch innych przepisów prawnych 

zawartych we współczesnej ustawie zasadniczej Japonii. Zgodnie z treścią 

pierwszego z nich, czyli art. 14, wszystkim obywatelom zapewnia się równość 

wobec prawa oraz stanowi się ustawodawstwo, które nie dopuszcza do powsta-

wania przepisów wprowadzających do przestrzeni prawnej jakąkolwiek dys-

kryminację w dziedzinie politycznej, ekonomicznej i stosunków społecznych 

albo różnicujących obywateli, np. z powodu wyznania16. Z kolei art. 20 konsty-

tucji japońskiej stanowi, że organizacjom religijnym nie są udzielane przez pań-

stwo żadne przywileje. Wprowadza także zakaz wykonywania przez nie jakiej-

kolwiek władzy17.  

Warto podkreślić, iż przepis ten jasno precyzuje istotę wolności, która opie-

ra się na przesłance, że nikt nie może być zmuszany do brania udziału w cere-

moniach, obrzędach oraz praktykach religijnych. Co więcej, państwo gwarantu-

je niewprowadzanie religii w szkole, dlatego też nie jest ona nauczana w szko-

łach publicznych18. 

 

                                                           
12 H. Hardacre, Religion and the Japanese Constitution, http://rijs.fas.harvard.edu/crrp/papers 

/pdf/Hardacre_ReligionConstitution.pdf (dostęp: 25.08.2015); Routledge Handbook of Japanese 

Culture and Society, ed. V. Bestor, T. C. Bestor, A. Yamagata, London & New York 2011, s. 188. 
13 Ibidem, s. 188 i n. 
14 Zob. G. Kryszeń, Japonia, [w:] Systemy ustrojowe państw współczesnych, red. S. Bożyk, 

M. Grzybowski, Białystok 2012, s. 450 i n.; International Religious Freedom Report for 2013, s. 1, 

https://www.state.gov/documents/organization/222347.pdf (dostęp: 6.06.2017); Routledge Hand-

book …, op. cit., s. 188. 
15 Ibidem. 
16 Ibidem. 
17 Ibidem; por. H. Hardacre, After Aum: Religion and Civil Society, [w:] The State of Civil Soci-

ety in Japan, ed. F. J. Schwartz, S. J. Pharr, Cambridge 2003, s. 137 i n. 
18 http://berkleycenter.georgetown.edu/quotes/constitution-of-japan-article-20-freedom-of-

religion (dostęp: 6.06.2017).  
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Podsumowując, należy stwierdzić, że art. 20 zawiera aż sześć różnych praw 

i obowiązków dotyczących wolności religijnej: 

− wolność wyznania przysługuje każdemu obywatelowi; 

− obywatele nie mogą być zmuszani do udziału w obrzędach, ceremoniach 

i innych aktach religijnych; 

− organizacje religijne pozbawione są jakichkolwiek przywilejów ze strony 

władz państwowych; 

− organizacje religijne nie mogą wykonywać władzy politycznej; 

− państwo i jego organy nie angażują się w działalność religijną; 

− państwo nie może ustanowić kościoła państwowego ani uznać jakiejkol-

wiek religii za powszechnie obowiązującą19; 

− fundusze publiczne państwa nie mogą służyć działalności jakiegokolwiek 

stowarzyszenia religijnego bez poddania tej czynności kontroli władz pu-

blicznych (art. 89)20. 

Przepisy konstytucji zatem kompleksowo regulują materię wolności religij-

nej, a powyższe przepisy prawne są podstawową gwarancją realizacji tej zasady 

w powojennej Japonii. Wolność ta materializuje się także w przepisach szczegó-

łowych innych ustaw, takich jak Minpō (Kodeks cywilny)21, Minji soshō-hō 

(Kodeks postępowania cywilnego)22, Chihō-jichi-hō  (Lokalne prawo autono-

mii)23 oraz Shūkyōhōjin-hō (Ustawa o organizacjach religijnych) 24, która zosta-

nie omówiona poniżej. 

 

 

                                                           
19 P. J. Herzog, Japan's Pseudo-Democracy, New York 1993, s. 99. 
20 Konstytucja Japonii…, op. cit.; zob. A. B. Van Winkle, Separation of Religion and State in 

Japan: A Pragmatic Interpretation of Articles 20 And 89 of the Japanese Constitution, „Pacific Rim 

Law & Policy Journal” 2012, vol. 21, No. 2. 
21 W art. 33-8 rozdziału 3. Osoby prawne japońskiego kodeksu cywilnego określono przepisy 

prawne, które muszą być respektowane przez organizacje religijne. Zob. Japanese Civil Code, 

1896, Act No. 89, www.e-gov.go.jp (dostęp: 6.06.2017). 
22 W art. 28. rozdziału 3.  dotyczącym osób prawnych podmioty te mają zdolność sądową, 

czyli mogą być stroną procesu – powodem lub pozwanym. Zob. Code of Civil Procedure, June 26, 

1996, No. 109, www.e-gov.go.jp (dostęp: 6.06.2017); zob. też The Reception and Transmission of 

Civil Procedural Law in the Global Society: Legislative and Legal Educational Assistance to Other 

Countries in Procedural Law, ed. M. Deguchi, M. Storme, Maklu 2008, s. 15. 
23 Zgodnie z treścią art. 230. instytucje publiczne mogą emitować obligacje. Zob. Law No. 67 

on April 17, 1947, www.e-gov.go.jp (dostęp: 6.06.2017); History of Law in Japan Since 1868, ed. 

W. Röhl, Leiden 2005,  s. 153–154. 
24 Religious Corporations Act, Act No. 126 on April 3, 1951, www.e-gov.go.jp (dostęp: 

6.06.2017).  
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Ustawa Shūkyōhōjin-hō 

 

Ustawa Shūkyōhōjin-hō25 z 3.04.1951 r. daje podstawy prawne tworzenia 

i działalności związków wyznaniowych oraz określa szczegółowo prawa 

i obowiązki organizacji religijnych w Japonii w dziesięciu rozdziałach tema-

tycznych. Poprzednie ustawy traktujące o tychże podstawach to Shūkyō Danta-

ihō (Prawo organizacji religijnych) z 1939 r. oraz Shūkyō Hōjinrei (Zarządzenie 

o organizacjach religijnych) z 1945 r.  

W rozdziale pierwszym przedmiotowej ustawy (art. 1–11) znajdują się defi-

nicje prawne oraz przepisy wprowadzające, zaś drugi uściśla sposób rejestrowa-

nia organizacji religijnych, określa ich status prawny oraz cel działalności. Kwe-

stie administracyjne związków religijnych  rozstrzyga rozdział trzeci (art.15–

25), a kolejny (art. 26–31) zawiera przepisy prawne warunkujące możliwości 

wprowadzania zmian w statucie regulaminu rejestracji przedmiotowych orga-

nizacji. Następne trzy (art. 32–70) dotyczą problematyki procedury fuzji tychże 

związków. Rozdział ósmy (art. 71–77) określa funkcjonowanie rady organizacji 

religijnych, dziewiąty (art. 78–87) zawiera przepisy pomocnicze, a dziesiąty (art. 

88-89) przepisy prawne regulujące problematykę związaną z odpowiedzialno-

ścią karną. Ustawę zamykają postanowienia uzupełniające. 

Ustawa Shūkyōhōjin-hō uściśla podstawy funkcjonowania związków religij-

nych w Japonii i uszczegóławia te przepisy prawne, które znajdują się w treści 

japońskiej ustawy zasadniczej. 

 

Podsumowanie 

 

Wolność religijna w Japonii materializuje się na fundamencie prawnym 

w regulacjach konstytucji Japonii oraz ustawy Shūkyōhōjin-hō. Obecne ustawo-

dawstwo chroni przejawy wolności religijnej w tym kraju i reguluje precyzyjnie 

działalność związków religijnych w tym kraju.  

Mokurai dał podwaliny pod ewolucję tendencji wolnościowych, mimo że 

wolność religijna w XIX w. była ograniczona. Dopiero w XX w. powstały akty 

prawne  regulujące sferę prawną dla działalności organizacji religijnych. 

 

 

 

                                                           
25 Ibidem; zob. W. E. Deal, B. Ruppert, A Cultural History of Japanese Buddhism, London 

2015, s. 232; por. Establishing the Revolutionary: An Introduction to New Religions in Japan, ed. 

B. Staemmler, U. Dehn, Berlin 2011, s. 31–32. 
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Shūkyōhōjinhō and Nihonkokukenpō – the fundamental legal basis  
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This paper presents the analysis of chosen Japanese legal provisions, in which the 

principle of religious freedom is reflected. The author discusses in details legal regula-

tions, which form the basis of the religious freedom principle constituted by 

Nihonkokukenpō (Japanese Constitution) and Shūkyōhōjin-hō (Religious Corporations 
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Przyczynek do studium nad determinantami 

mitów politycznych  

w regionie Afryki Subsaharyjskiej 
  
 
Tematem artykułu są mity polityczne funkcjonujące w regionie Afryki Sub-

saharyjskiej oraz czynniki wpływające na ich współczesny wymiar. Mimo że 
mity niezwykle wyraziście zaznaczają się na gruncie afrykańskim, są niedosta-
tecznie uwzględniane w badaniach nad kulturą polityczną tamtejszych społe-
czeństw i jej wpływem na rzeczywistość polityczną. Chociaż tytuł zawiera od-
niesienie do regionu Afryki Subsaharyjskiej, to przedmiotem szczególnego za-
interesowania jest obszar Wielkich Jezior Afrykańskich. Region ten jest najbar-
dziej charakterystyczny dla Afryki Subsaharyjskiej, jeśli chodzi o kształtowanie 
się współczesnych mitów politycznych, zwłaszcza przy uwzględnieniu przedko-
lonialnej tożsamości kulturowej miejscowych społeczeństw. Celem niniejszego 
artykułu jest sformułowanie głównych uwarunkowań kształtowania się współ-
czesnej mitologii politycznej w regionie. Aby go osiągnąć, podjęta zostanie pró-
ba poszukiwania odpowiedzi na kwestie badawcze dotyczące przede wszystkim 
następujących problemów: zjawisk kulturowych, które wywarły wpływ na obraz 
kultury politycznej wraz z jej sferą mityczną w okresie przedkolonialnym; uwa-
runkowań rozwoju kultury politycznej okresu kolonialnego i postkolonialnego; 
czynników determinujących kształtowanie się współczesnych mitów politycz-
nych w regionie.   

W artykule postawiono tezę, że dotychczasowe próby nawiązania przez pań-
stwa Zachodu dwustronnych relacji polityczno-społeczno-gospodarczych 
z państwami Afryki Subsaharyjskiej kończyły się niepowodzeniem ze względu 
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na niedocenienie kultury politycznej regionu. Aby zrozumieć Afrykanów, trze-
ba pojąć ich sferę kulturową; aby nawiązać skuteczne relacje polityczne, należy 
zrozumieć ich kulturę polityczną, a zwłaszcza rolę, jaką pełni mitologia poli-
tyczna. W zachodnioeuropejskim kręgu cywilizacyjnym mit polityczny defi-
niowany jest jako określony fragment świadomości społecznej powstały z kon-
glomeratu określonych procesów poznawczych, informacyjnych, emocji, która 
wywołuje dający się przewidzieć nieświadomy stosunek do rzeczywistości, mody-
fikujący tą rzeczywistość i tworzący jej wyobrażenie. To sposób tworzenia idei 
politycznej przy rezygnacji z rozumowego i doświadczalnego poszukiwania 
prawdy o polityce, na rzecz instynktownej wiary w twierdzenie dotyczące świata 
polityki1.     

Na gruncie politologii afrykańskiej mit polityczny jest rozumiany jako od-
rzucenie doświadczalnego i rozumowego poszukiwania prawdy w polityce na 
rzecz instynktownych wyborów. Przekazywany z pokolenia na pokolenie wyda-
je się być źródłem wszelkiej wiedzy, modelem, do którego odwołują się kolejne 
pokolenia, by utrzymać pewien porządek rzeczy. Jest formą idei politycznej. 
John Aning i Joseph Nsiah wskazują, że mit polityczny to zbiór opowiadań, to 
historia, która legitymizuje nie tylko władzę polityczną, ale również samo pań-
stwo2.           

Mity, obyczaje i rytuały stanowią tradycyjny kanon dorobku duchowego re-
gionu. Doskonale opisane w obszernej literaturze z zakresu antropologii kultu-
rowej i nauk pokrewnych, w przeszłości regulowały niemalże wszystkie aspekty 
funkcjonowania grup społecznych.   

Treści mitów umacniane są w świadomości społeczeństw za pomocą rytu-
ałów i symboli, czyli tego, co kreuje kulturę. Mit w szerokim ujęciu jest tworem 
człowieka jako istoty dysponującej zdolnością myślenia abstrakcyjnego. Jeśli 
jest osadzony w szeroko rozumianej sferze polityki, wówczas nabiera on cha-
rakteru politycznego. Mity omawianego regionu, poprzez tamtejsze, odmienne 
od europejskich, amerykańskich czy azjatyckich uwarunkowania będą się od 
nich różnić. Jeśli zostało przyjęte założenie, że kultura i historia determinują 
mity, to oznacza, że są one odmienne nie tylko w poszczególnych regionach 
Afryki Subsaharyjskiej, ale i w większości państw, a wręcz mogą znacznie różnić 
się wewnątrz nich. Jest to zagadnienie równie ważne, co i wysoce skompliko-
wane z uwagi na fakt, że Afryka jest bardzo zróżnicowana nie tylko etnicznie 

                                                           
1 M. Szczurowski, Mity, rytuały, symbole a żołnierz polski w przestrzeni politycznej II wojny 

światowej, Toruń 2013, s. 5–6.  
2 J. Aning. J. Nsiah, Politycal Myth and Archebe's Arrow of God, “Journal of Science and 

Technology” 2012, vol. 32, No. 2, s. 69. Szerzej:  http://www.ajol.info/index.php/just/article 
/viewFile/ 81391 /71565 (dostęp: 13.11.2017). 
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i językowo, ale również pod względem kulturowym. Elementem kultury poli-
tycznej społeczeństw są kwestie związane z tworzeniem się w nich i funkcjono-
waniem m.in. zjawisk określanych mianem mitów politycznych rozumianych 
jako forma świadomości politycznej opartej na czynniku emocjonalnym.  

Funkcję determinantów mitów politycznych w Afryce Subsaharyjskiej 
w okresie przedkolonialnym spełniały tamtejsze uwarunkowania kulturowe 
ściśle związane z miejscowymi systemami politycznymi. Struktura społeczna, 
wodzowie społeczności, szamani, wyznawana wiara, przekazy o genealogii ro-
dziny i rodu, tradycje, rytuały, a przede wszystkim sposób sprawowania władzy 
– oto główne czynniki sprawcze kreowania miejscowych mitów politycznych. 
One to w znacznej mierze wpływały na tworzenie się między innymi mitu uza-
sadniającego panowanie danego wodza. Dla przykładu, w jednym z królestw 
Międzyjezierza Afrykańskiego – Bugandzie niezwykle ważne były przekazy 
o genealogii rodziny i rodu, w których każdy członek społeczeństwa znał swoje 
miejsce, a władca był utożsamiany z siłami boskimi3. Uważano, że władza króla 
pochodziła od Boga4. W społeczeństwach pierwotnych można zaobserwować 
silny wiązek wiary z polityką, uzasadnianie panowania władzy przez jej boskie 
pochodzenie. Niemałą rolę w sprawowaniu władzy i uzasadnieniu tego mitu 
odgrywały symbole władzy i rytuały, np. tańce czy śpiewy.   

W epoce przedkolonialnej w społeczeństwach regionu mit tworzony był 
w większości w dwóch sferach funkcjonowania społeczeństw. Pierwsza to rze-
czywistość otaczająca tamtejszego człowieka, a więc fauna, flora, elementy 
układu geograficznego – wszystko co go otaczało i było namacalne, czyli mogło 
symbolizować treść mitu. Druga sfera związana była z bogatą afrykańską du-
chowością, wiarą w siły i byty nadprzyrodzone czy zjawiska metafizyczne. 
W obrębie tych obszarów budowana była bogata mitologia wraz z jej symboli-
ką. Nabierała ona politycznego znaczenia, gdy wykorzystywano ją do celów 
politycznych, takich jak sprawowanie władzy wewnętrznej czy kreowanie poli-
tyki zewnętrznej. Ważną rolę animatorów irracjonalnej sfery polityki spełniali 
różnego rodzaju królowie, wodzowie, którzy często współpracowali z szama-
nami i miejscowymi czarownikami, by umocnić swą władzę. Jak ważną rolę 
odgrywały mity w epoce przedkolonialnej świadczy fakt, że do dzisiaj w istotny 
sposób wywierają wpływ na mitologię, nie tylko polityczną, Afryki. Mity poli-

                                                           
3 S. Chodak, Systemy polityczne „czarnej” Afryki, Warszawa 1963, s. 93; Szerzej: M. Szupejko, 

Społeczeństwo Bugandy. Zmiana i rozwój, Warszawa 1992. 
4 Król w państwach Międzyjezierza był jak matka królowa pszczół. Stanowił ośrodek całego 

systemu społeczno-politycznego. Królowie wywodzili się z wielopokoleniowej dynastii. Byli 
otoczeni czcią religijną, mimo iż nie dzierżyli stanowiska naczelnego kapłana. Zakres władzy 
króla stanowił wyraz integracji zarówno społecznej, jak i państwowej. 
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tyczne w okresie przedkolonialnym występowały powszechnie w afrykańskiej 
literaturze ustnej w postaci legend, bajek, przysłów, zagadek czy opowiadań. 
Stanowiły tworzony przez pokoleń skarbiec afrykańskich kultur współcześnie 
zaliczany do „kategorii przodków”.  

Epoka kolonialna przyniosła nowe wartości w sferze afrykańskiej mitologii 
politycznej. Na potrzeby swojej ekspansjonistycznej polityki kolonizatorzy 
skonstruowali mit białego człowieka (z niesionymi przez niego wartościami). 
Wykorzystywali do celów politycznych religię, zwłaszcza katolicką, wraz z jej 
sferą mitologiczną, jednocześnie deprecjonując wierzenia tubylcze. Administra-
cja kolonialna, księża i wszelkiego rodzaju misjonarze Kościoła katolickiego 
stali się nosicielami nowej religii i nowej kultury jednocześnie, w tym odmien-
nej od miejscowej mitologii politycznej zachodnioeuropejskiego kręgu cywili-
zacyjnego. Mity polityczne w okresie kolonialnym uległy zasadniczym prze-
obrażeniom za sprawą zmiany uwarunkowań kulturowych ich kreacji. Czę-
ściowo przejmowano europejską wiarę wraz z jej symboliką, jednocześnie mie-
szając ją z rodzimymi wierzeniami. Zmiany objęły wszystkie sektory życia spo-
łecznego.  

Jednocześnie Afrykanie czuli się zagubieni w tym nagle zmieniającym się, 
opanowywanym przez białych przybyszy, świecie. Nowe systemy polityczne, 
religie, języki były im obce. Kolonializm pozbawił Afrykanów wolności, władzy 
i odwiecznej własności wspólnej, jaką była ziemia. Kolonizatorzy wprowadzili 
nowy system społeczno-gospodarczy mający na celu podniesienie rentowności 
podboju tamtejszych społeczeństw. Afrykanie nie rozumieli tego „nowego” 
świata, w którym przyszło im egzystować. Bardzo szybko wyrwano ich ze świata 
uświęconego tradycją. Miejscowe społeczeństwa nie były dostosowane do życia 
w warunkach kapitalizmu. Jedynymi wartościami pozostały wiara i odwoływa-
nie się do tradycji przodków. To dawało poczucie wspólnoty i pewne zrozu-
mienie otaczającej ich „nowej” rzeczywistości. Mity dotyczące powrotu przod-
ków nie określały otwartej walki z wrogiem, natomiast te o charakterze synkre-
tycznym wyrażały bierną formę walki, jaką była chociażby odmowa płacenia 
podatków czy ignorowanie zarządzeń kolonizatorów5.  

Jak napisał Grzegorz Kaczyński, to na podłożu pragnienia zrozumienia ota-
czającego świata i wspólnoty Afrykanów zrodziły się w okresie kolonializmu 
różnego rodzaju ruchy religijne, a ich różnorodność wiązała się z różnorodno-
ścią potrzeb i nadziei tamtejszych społeczeństw oraz środowisk, w których po-
wstały. Język religii okazał się być wspólny dla wszystkich Afrykanów i im zara-

                                                           
5 E. Nowicka, Bunt i ucieczka, Warszawa 1972, s. 261.   
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zem najbliższy. Był on, co spostrzegł Kaczyński, również językiem polityki6. 
W tym kontekście nie dziwi, że poważną część mitologii politycznej okresu 
kolonialnego stanowi mitologia ruchów religijnych, w której znajdowały ujście 
wszelkie treści polityczne. Kaczyński wskazał, że istota tych ruchów tkwi w ich 
uwarunkowaniach politycznych, społecznych i kulturowych oraz funkcjach 
społecznych7. Można w nich dostrzec dialektykę kształtowania się postaw wo-
bec Europejczyków zarówno w przeszłości, jak i obecnie. Uzasadnia to pogląd, 
że mitologia bazująca na tradycyjnej strukturze mitu łączy z tradycjonalizmem 
ruchów, a mitologia o wyraźnie biblijnych wzorach – z ich modernizmem8.   

Postawa wobec białych stanowiła istotny element doktrynalny ruchów reli-
gijnych. Powstał mit białego człowieka, jego nieprzezwyciężonej siły i broni 
(broń palna). Jak spostrzegł Kaczyński, mity o białych wchodzą w skład niezwy-
kle bogatej, skomplikowanej i interesującej mitologii odnowy ruchów religijnych, 
np. Buiti [...] należy podkreślić jej konkretny sens społeczny, który da się ująć 
stwierdzeniem, że rewolucja bądź reforma społeczności tradycyjnej wymaga sa-
kralnego uzasadnienia ze względu na sakralność tej społeczności9. Ruchy religij-
ne10 i wyrażane przez nie mity miały antykolonialny charakter. Większość ne-
gowała białych jako źródło zła i nieładu11. 

W mitach politycznych okresu kolonialnego dominowały określone postawy 
wobec Europejczyków. Należy zwrócić uwagę, że zderzenie kultur europejskiej 
i afrykańskiej doprowadziło poniekąd do zafascynowania Afrykanów dorob-

                                                           
6 G. J. Kaczyński, Religijne ruchy odnowy społecznej w Afryce, [w:] Afryka naszych czasów. 

Problemy integracji państwowej, narodowej i panaafrykańskiej, red. J. Chałasiński, Wrocław 1976, 
s. 210. 

7 Ibidem. 
8 Idem, Społeczny pragmatyzm synkretyzmu religijnego w Afryce Czarnej, [w:] Religie w proce-

sie przemian w Afryce, red. A. Mrozek-Dumanowska, PAN, Pracownia Zagadnień Społecznych 
i Kulturalnych Afryki Współczesnej, Warszawa 1977, s. 194. 

9 We współczesnych społeczeństwach tradycyjnych to jedno z podstawowych uwarunkowań 
religijności ruchów społecznych, Afryka Subsaharyjska nie stanowi więc wyjątku. Jest raczej 
przykładem potwierdzającym prawidłowości przemian społecznych. Ibidem, s. 194. 

10 Ruchy religijne zwykło dzielić się na antykolonialne, prokolonialne i akolonialne. Pierwsze, 
czyli antykolonialne, występowały najczęściej. Po raz pierwszy pojawiły się pod koniec XIX w. 
w RPA. Przybierały charakter zarówno ogólnoafrykański, jak i lokalny, a najczęstszym ich hasłem 
było „Afryka dla Afrykanów”. Doktrynalny „prokolonializm” wyrażał się natomiast w ideach, 
które transcedentalnie wyjaśniały wyższość białych nad czarnymi oraz porządek kolonialny. 
Miały one uzasadnienie w mitach kosmologicznych oraz tłumaczyły postawę wobec tamtejszej 
rzeczywistości. Działalność ruchów akolonialnych, czyli religijnych o apolitycznym charakterze, 
odnosiła się do układu polityczno-społecznego. Najczęściej przybierały one postać ruchów re-
formatorskich, w których wrogość do białych ujęto w magiczno-religijnych kategoriach (jako 
źródła zła). Szerzej: G. J. Kaczyński, Bunt i religia w Afryce Czarnej, Wrocław 1979, s. 221–222. 

11 Ibidem, s. 179. 
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kiem kultury białych. Ta niewolnicza fascynacja skutkowała między innymi 
naśladownictwem w wielu sferach życia i utożsamianiem się z „bytami wyższy-
mi” w odróżnieniu od „bytów”, którymi są ludzie czarni12. Zaczęto doszukiwać 
się pochodzenia białych od samego Boga. Twierdzono, że zesłał ich, by spra-
wowali władzę. Dorobek kultury białych stanowił symbol kolejnego mitu, 
sprawiając, że stawał się on bardziej realny. Jednak ta fascynacja białymi i ich 
dobrodziejstwami nie była trwała. Obcość odmiennej kultury i jej inność dawa-
ła o sobie znać na każdym kroku. Pojawiły się w mitologii treści wolnościowe 
wyrażające się w negacji tego co obce.  

Podsumowując za Georgesem Balandierem, mity w afrykańskich treściach 
politycznych poddawały interpretacji, a zarazem w pewnym sensie akceptowały 
kulturę polityczną Europejczyków. W niektórych, pochodzących z początku 
okresu kolonialnego, nie byli oni postrzegani jako wrogowie przez wszystkich 
Afrykanów, byli bowiem partnerami i w tym sensie dokonywano „mitologicz-
nej interpretacji”13. W późniejszym etapie kolonizacji coraz częściej mity poli-
tyczne stanowiły reakcję na dominację białych, wiązały się z niechęcią do nich. 
Z kolei po odzyskaniu niepodległości, jak zauważył Kaczyński, Europejczycy 
starali się być partnerami dla Afrykanów, co również znalazło ślad we współ-
czesnej mitologii. 

Istotne zmiany polityczne w Afryce Subsaharyjskiej związane były z upad-
kiem kolonializmu. Z chwilą uzyskania niepodległości dominującym narzę-
dziem w polityce państw regionu stała się negacja kolonializmu i europejskiej 
polityki podboju. Główne doktryny polityczne podkreślały potrzebę zaangażo-
wania społeczeństw w proces przekształcania systemu społeczno-politycznego 
ustanowionego przez kolonizatorów. Przy tym skupiono się bardziej na odno-
wie kulturowej, a dopiero w drugiej kolejności na odnowie systemów politycz-
nych. Najbardziej reprezentatywna dla tego nurtu była zaprojektowana przez 
francuskojęzycznych Afrykańczyków ideologia négritude postrzegana jako za-
przeczenie supremacji białych. Joseph-Désiré Mobutu podjął działania mające 
na celu wprowadzenie doktryny autentyzmu w Zairze. Głosił, że wskazuje ona, 
jak myśleć i działać po swojemu, jak być sobą – być autentycznym Afrykani-
nem14. Za sprawą tej idei zmieniono nazwy: kraju na Republika Zairu, pienią-
dza obiegowego na zair i rzeki Kongo na Zair. Te zmiany określano terminem 
„trzy zet”, będącym symbolem początku przemian. Jednocześnie rozpoczął się 

                                                           
12 A. Wrzesińska, Elity kongijskie w poszukiwaniu tożsamości, Warszawa 1999, s. 53–54. 
13 G. Balandier, Les mythes politiques de colonisation et de decolonisation en Afrique, „Cahiers 

Internationaux de Sociologie” 1963, vol. 43, no 1, s. 978–994; G. J. Kaczyński, Społeczny pragma-
tyzm…, op. cit., s. 194. 

14 A. Wrzesińska, op. cit., s. 84. 
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proces niszczenia wszelkich symboli kolonializmu (m.in. pomników). Kobie-
tom zakazano prostowania włosów, a mężczyznom noszenia europejskich ubio-
rów15. Częstokroć odwoływano się do korzeni, do przodków. Afrykanie, pamię-
tając nienajlepsze czasy kolonializmu, pragnęli wolności i ulegali hasłom inspi-
rującym do obrony ich tożsamości. Szybko jednak zorientowali się, że za sło-
wami kryły się iluzoryczna wolność i dobrobyt, zaś hasła i symbole miały za 
zadanie uzasadnienie panowania obecnych przywódców i jak najdłuższe 
utrzymanie przez nich władzy. W rzeczywistości nowe rządy przeważnie miały 
charakter wojskowy, były pełne despotyzmu i tyranii.  

Podczas walki o oblicze społeczno-polityczne wyzwolonych krajów, afry-
kańscy przywódcy mobilizowali społeczeństwa mitem wspólnego państwa na-
rodowego. Na terenach zurbanizowanych posługiwali się językiem pełnym 
żądań poszanowania praw i wolności obywateli. Z kolei na terenach wiejskich 
w znacznej mierze odwoływano się do języka tradycji, wartości wspólnotowych, 
umacniania lokalnych więzi, powrotu do tradycji zbiorowości etnicznej16. To 
ostatnie hasło, w połączeniu z podsycaną przez kolonizatorów polityką rywali-
zacji etnicznej i deprecjonowania niektórych grup społecznych, prowadziło do 
wybuchów różnego typu antagonizmów etnicznych, jak na przykład w Rwan-
dzie.  

Kolonializm, który utożsamia się z systemem panowania białych w Afryce, 
należał do przeszłości jedynie w historycznym sensie, nie zaś w społeczno-
kulturowym czy politycznym. Zatem stał się źródłem społecznej, kulturowej, 
psychicznej i politycznej dezintegracji tradycyjnego porządku o cechach sakral-
nych17. To uwarunkowania kulturowe tworzyły mity polityczne. Na podstawy 
współczesnej kultury politycznej czy też determinanty mitów politycznych 
nadal wpływa pamięć historyczna, odwoływanie się do tradycji, korzeni, przod-
ków, ale również do określonych wartości okresu kolonializmu i jednocześnie 
do idei wyzwolenia się spod jarzma panowania białych. Dowodem tego są mię-
dzy innymi treści hymnów narodowych. Słowa hymnu Demokratycznej Repu-
bliki Konga dowodzą, że data 30 czerwca, gdy Belgia przyznała Kongu niepod-
ległość, jest wyjątkowa w życiu Kongijczyków. To święty dzień odzyskania wol-
ności. Pieśń podkreśla znaczenie wolności i zjednoczenia narodu w wysiłkach 
na rzecz niepodległości. Ważne kwestie to suwerenność, ale także solidarność 
Kongijczyków w celu budowy lepszej przyszłości. Słowa hymnu niosą przesła-

                                                           
15 Ibidem, s. 85.  
16 K. Bielecki, Kongijski patronaż polityczno-etniczny a neoliberalny model demokracji przed-

stawicielskiej. Formalny i nieformalny system rządzenia państwem: Od Mobutu Sese Seko do Jose-
pha Kabili, [w:] Ex Africa semper aliouid novi, t. II, red. J. Łapott, M. Tobota, Żory 2014, s. 213. 

17 G. J. Kaczyński, Religijne ruchy…, op. cit., s. 210. 
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nie, że Kongijczycy stanowią jeden naród i są w stanie sami zbudować państwo 
swoich marzeń. Ważna jest również pamięć o przodkach, którzy stanowią 
o tożsamości kongijskiej: Don béni, Congo! Des aïeux, Congo! Ô pays, Congo! 
Bien aimé, Congo!18.  

Jak wyżej wspomniano, już w okresie przedkolonialnym sfera religii i polity-
ki formowała życie społeczne. Wielu władców miało przypisane święte obo-
wiązki, jak chociażby przywoływanie deszczu czy pośredniczenie między świa-
tem materialnym i duchowym19. Mimo że w okresie kolonializmu większość 
Afrykanów poszukiwała objaśnienia otaczającej ją rzeczywistości w religii, to do 
dzisiaj wiele osób nadal wierzy w tradycyjną kosmologię20. Religia z jednej stro-
ny, a rytuały, śpiewy, tańce, obrzędy z drugiej determinują tworzenie się mitów, 
w tym również o charakterze politycznym. Tamtejsze społeczeństwa były i są 
szczególnie podatne na irracjonalną sferę polityki, zarówno w okresie przedko-
lonialnym, kolonialnym oraz w postkolonialiźmie, jak i obecnie; potrzebują 
symboliki, rytuałów, duchowości. Współczesne mity polityczne Afryki Subsa-
haryjskiej wyrastają na gruncie określonych oczekiwań tamtejszych społe-
czeństw, są odpowiedzią na potrzeby społeczne. Elity polityczne w regionie 
między innymi wykorzystują wspólnoty religijne do tego, by zmobilizować 
wyborców, a także integrować społeczeństwa wokół ich idei i programów poli-
tycznych21.         

Spośród współczesnych determinantów kształtowania się mitologii poli-
tycznej należy zwrócić uwagę na procesy globalizacyjne, zwłaszcza w sferze 
informatyczno-komunikacyjnej, które wywierają istotny wpływ przeobrażanie 
się oblicza kulturowego Afryki Subsaharyjskiej, w tym również kultury poli-
tycznej wraz ze sferą mitów.  

Istotne zmiany w sferze mitologii odnoszą się do formy przekazu mitów, 
głównie poprzez media i oddziaływanie w sferze obrazu. To sprawia, że mity 
polityczne, wraz z całą sferą rytualności i symboliki, z jeszcze większą mocą niż 
kiedyś docierają do ludzi, uzasadniając utrzymywanie się elit politycznych przy 
władzy. Środki przekazu o szerokim zasięgu, takie jak: prasa, radio, telewizja, 
Internet, a w szerszym znaczeniu między innymi także książka i film, stanowią 
element kultury masowej, również w sferze polityki. W coraz bardziej zinfor-

                                                           
18 W tłumaczeniu z francuskiego: Błogosławiony dar, Kongo! Przodkowie, Kongo! Nasz kraj, 

Kongo! Umiłowane, Kongo!; Hymne nationale: Debout congolais, http://www.leopardsfoot.com/ 
hymne-nationale-debout-congolais/ (dostęp: 10.11.2017). 

19 E. Stephen, G. T. Haar, Religion and politics in sub-Saharan Africa, „The Journal of Modern 
African Studies” 1998, vol. 36, No. 2, s. 187. 

20 Ibidem, s. 177. 
21 Ibidem, s. 188. 
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matyzowanej Afryce Subsaharyjskiej media stają się coraz częstszym determi-
nantem kształtowania współczesnych mitów politycznych. Współtworzą scenę 
polityczną poprzez przekazywanie katalogu mitów, symboli i postępowań rytu-
alnych, pożądanych i akceptowanych przez tamtejsze społeczeństwa, ale przede 
wszystkim przez miejscowe władze i inne podmioty polityki. Podobnie jak w 
innych częściach świata, wiele zmistyfikowanych form świadomości społecznej 
zyskuje tu obecnie status mitów politycznych. Należą do nich m.in. mity: poli-
tyki jako sfery racjonalnych wyborów, rozwijającego się społeczeństwa, demo-
kratycznego państwa, dobrego przywódcy,  pokoju, przyjaźni, wroga, państwa. 
Przykładowo, prezydenci Rwandy – Paul Kagame i Demokratycznej Republiki 
Konga – Joseph Kabila wykorzystują symbole i rytuały polityczne (np. marsz na 
rzecz poparcia prezydenta czy państwowe uroczystości, jak dzień upamiętnie-
nia rewolucji, dzień patriotyzmu), by odwoływać się do przeszłości, podkreśla-
jąc jednocześnie osobisty wkład w jedność narodową oraz suwerenność pań-
stwa. W ten sposób kreują mit dobrego przywódcy. Partie rządzące dobrze ro-
zumieją, jak najlepiej dotrzeć do wyborców i umocnić swą władzę poprzez mu-
zykę, taniec – uwielbiane przez narody artystów. To one umacniają mit cudow-
nych rządów przywódcy tak, by panował na zawsze22.   

Współczesną afrykańską mitologię polityczną determinuje pamięć histo-
ryczna, odwoływanie się do tradycji, duchowości, doświadczeń kolonializmu 
i postkolonializmu. Wraz ze stopniową globalizacją kontynentu zmianom pod-
lega przekaz mitów politycznych (różny w zależności od rozwoju polityczno-
gospodarczego państw) głównie wskutek oddziaływania mediów, co sprawia, że 
z jeszcze większą mocą niż kiedyś docierają one do społeczeństw.  

 

 

 
 
 
 
 

 

                                                           
22 Do muzyków, którzy śpiewają o prezydencie Josephie Kabili należą m.in.: Werrason 

Collabo, Koffi Olomide, Félix Wazekwa, S’Grave Wazekwa, Tshala Muana. W swoich utworach 
ukazują postęp, jaki na przestrzeni lat dokonał się dzięki rządom prezydenta, jak również nama-
wiają do głosowania na niego. Należy jednak zwrócić uwagę, że tego typu działania propagando-
we nie dotyczą jedynie partii rządzącej, ale i opozycji. Zatem można w tym przypadku mówić 
o specyfice tamtejszej kultury politycznej i jej uwarunkowaniach, wśród których nadzwyczaj 
ważną rolę odgrywają muzyka, rytuał, symbol. 
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Summary 

 

Determinants of political myths in the sub-Saharan region of Africa 

 
The political space of sub-Saharan Africa in terms of the sphere of myths, symbols 

and rituals that fill it is extremely vivid. In the perspective of contemporary civilization 
changes, media have a special power to create new myths. They are communicators that 
give form to collective elation and experiences. In the face of media dominance over the 
public sphere, the contemporary political scene of sub-Saharan Africa develops a cata-
log of symbols, ritual proceedings, desirable and accepted by local societies. Nowadays 
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in sub-Saharan Africa, as in other parts of the world, many of the forms of social con-
sciousness that have been mystified have gained the status of political myths, including 
the myth of “politics as the sphere of rational choices”, “developing society”, “demo-
cratic state”, “good leader”, “peace”, “friendship”, “the enemy”, “new era”. Until recent-
ly, in the region's communities, customs and rituals from the sphere of interest in cul-
tural anthropology regulated almost all aspects of the functioning of social groups. 
Currently, they are no longer a cultural whole, but a set of images manipulated accord-
ing to needs. The new sphere of myths is a model for the behavior and collective think-
ing of societies. Replacing political discourse, it is a tool in the pursuit of power, the 
essence of which is the domination over collective consciousness. 

    

keywords: sub-Saharan Africa, power, politics, political myths 
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