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Streszczenie: W niniejszym artykule przedstawiono poglądy Pani Profesor Eugenii 
Anny Wesołowskiej dotyczące wychowania dla pokoju, edukacji obywatelskiej i wy-
chowania patriotycznego dzieci i młodzieży. Ukazano przede wszystkim koncepcje 
dydaktyczne Pani Profesor wykorzystania tej problematyki w edukacji szkolnej  – 
w ramach różnych przedmiotów nauczania, jak i w ramach różnych zajęć pozalek-
cyjnych i działalności społecznej.

Wprowadzenie w problematykę wychowania dla pokoju, edukacji 
obywatelskiej i wychowania patriotycznego

Twórczość naukowa Profesor Eugenii Anny Wesołowskiej, jak  napisano 
w materiale traktującym o jej biografii i osiągnięciach naukowych, jest bogata 
i różnorodna. Składają się na nią badania i prace z zakresu pedeutologii, dydaktyki, 
pedagogiki pokoju i pedagogiki porównawczej. Większość z nich ma charakter 
interdyscyplinarny (Przybylska, Jach 2001, s. 9). Szczególne miejsce w dorobku 
Pani Profesor zajmują publikacje poświęcone globalnym problemom edukacyj-
nym, wśród nich monografie dotyczące wychowania dla pokoju (Przybylska, Jach 
2001, s. 10), czyli: Wychowanie dla pokoju w pracy szkoły i Współpraca między 
narodami i wychowanie dla pokoju – problemy społeczne i pedagogiczne.

We współczesnym świecie istnieje wiele zagrożeń dla zdrowia i życia czło-
wieka i przyrody. Stąd też ten zmienny i niespokojny świat wymaga, od elit in-
telektualnych przede wszystkim, ustawicznego określania najbardziej istotnych 
problemów nękających ludzi i metod ich ograniczania pozwalających na dalszy 
i bezpieczny rozwój. Z tego względu coraz częściej i coraz powszechniej podej-
mowane są działania w celu przywrócenia lub utrzymania pokoju na świecie. 

Zauważyć należy, iż coraz więcej państw, organizacji międzynarodowych, 
instytucji i ludzi z wielu środowisk  pracuje nad budowaniem  międzynarodowego 
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ładu pokojowego poprzez przygotowanie społeczeństw do życia w pokoju oraz 
nauczanie problematyki pokoju w instytucjach oświatowych. Uaktywniają się ru-
chy obrońców pokoju, ruchy pacyfistyczne. Dużego znaczenia nabierają rozliczne 
i wciąż przybierające na sile kierunki badań i dociekań nad wojną i pokojem we 
współczesnym świecie.

Także wśród przyjętych w skali ogólnej zasadniczych kierunkach przemian 
edukacyjnych, fundamentalnych dla dalszego rozwoju świata i człowieka, ujęte 
jest wychowanie i przygotowanie do życia w pokoju, do jego zachowania i utrwa-
lania. Właśnie ta problematyka – pedagogika pokoju, wychowanie dla pokoju – 
stała się istotną częścią zainteresowań naukowych i badawczych Pani Profesor 
Eugenii Anny Wesołowskiej. 

We wstępie do pracy pt. Wychowanie dla pokoju w pracy szkoły pisze Pani 
Profesor, że Wychowanie dla pokoju jest integralną częścią wychowania społeczno-
-moralnego (…). Istotną, niekwestionowaną jego treść stanowi założenie, że najwyż-
szą wartością moralną jest powszechne szczęście ludzi (…). Elementarne warunki 
szczęścia ludzi w skali powszechnej zawierają się w społeczno-ekonomicznych, po-
litycznych i kulturalnych stosunkach kształtujących życie zbiorowości ludzkich, zaś 
obowiązkiem człowieka jest aktywnie przyczyniać się do jego urzeczywistnienia. Wy-
nika stąd konieczność angażowania się człowieka współczesnego w te zakresy życia 
społecznego, dzięki którym realizacja naczelnej wartości – powszechnego szczęścia 
ludzi – staje się możliwa (Wesołowska 1989, s. 5).

Podobnie jak wielu autorów zajmujących się tą problematyką (m.in. B. Su-
chodolski) również Pani Profesor wychowanie dla pokoju traktowała jako zespół 
idei i działań mających na celu przygotowanie ludzi poprzez szeroko pojęty proces 
wychowania do tworzenia i obrony stosunków społecznych opartych na pokoju, 
zrozumieniu i współpracy międzynarodowej. Zgodnie z tym ujęciem należy kształ-
tować świadomość i postawy ludzi tak, aby mogli oni współdziałać w przezwycię-
żaniu różnych źródeł zagrażających pokojowi, w tym również źródeł tkwiących 
w psychice ludzkiej. Chodzi o to, aby ludzie wzrastali na istoty wolne od agresyw-
ności i żeby w takim wychowaniu dążyć do usuwania wszystkiego, co wzmacnia 
postawy dominacji, poczucie wyższości, poczucie uprzywilejowanej roli, jaka 
przysługuje pewnym grupom czy pewnym narodom w stosunku do innych.

Wychowanie dla pokoju, zdaniem Autorki, stając się coraz bardziej po-
wszechne, opiera się na takich ogólnie cenionych wartościach, jak: poszanowanie 
ludzkiej godności, akceptacja równości między ludźmi, solidarność z mniej uprzy-
wilejowanymi, odwaga w działaniu przeciwko we własnej społeczności i w stosun-
kach międzynarodowych, odpowiedzialność każdej jednostki za utrzymanie pokoju. 
Treści wychowania dla pokoju obejmują wiedzę dotyczącą: środowiska człowieka, 
przyczyn wojen, działalności ruchów pokojowych, konsekwencji wojen, możliwości 
rozbrojenia, i kultury pokoju (Wesołowska 1999, s. 42).

Prowadzone przez Panią Profesor Wesołowską badania wśród polskiej mło-
dzieży w wieku 14–15 lat dotyczyły ich wiedzy na temat innych narodów (wa-
runków życia, obyczajów, kultury), ich stosunku do innych narodów, a także tego, 
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co młodzi ludzie rozumieją pod pojęciem życia w pokoju. W ramach tych badań 
dokonano analizy programów nauczania języka polskiego, historii i geografii, pod 
kątem zawartych w nich treści dotyczących innych narodów, wojny i pokoju (We-
sołowska 1986, s. 3). Zamiar Autorki badań koncentrował się również na próbie 
wykazania, jakie elementy wiedzy o innych narodach są najłatwiej przyswajane 
i najlepiej rozumiane przez uczniów oraz które treści dotyczące życia innych na-
rodów są najbardziej przez nich akceptowane. Badania miały też pokazać, czy 
wiedza polskiej młodzieży o innych narodach jest wynikiem pracy szkoły (lekcje, 
podręczniki), czy też pochodzi z innych źródeł informacji – a jeśli tak, to jakich 
(Wesołowska 1986, s. 4).

Szkolną edukację obywatelską rozumiała Pani Profesor Wesołowska przede 
wszystkim jako działalność pedagogiczną polegającą na kształtowaniu aktywnych 
społecznie postaw uczniów (wychowanków) i poczucia wspólnoty z najbliższym 
środowiskiem społecznym,  na włączaniu w praktyczne funkcjonowanie demokra-
cji, wdrażaniu w społeczną aktywność, uczeniu należnych im praw obywatelskich 
i realizowaniu ich w życiu społecznym. Wskazywała potrzeby i kierunki edukacji 
obywatelskiej w Polsce, mając na uwadze sytuację społeczno-polityczną kraju oraz 
dążenie państwa do pełniejszej integracji z Europą.

Natomiast problematykę wychowania patriotycznego rozpatrywała Pani Pro-
fesor Wesołowska jako (…) czynnik składowy procesów lekcyjnych różnych przed-
miotów nauczania szkoły średniej i podstawowej (…), a ponieważ lekcja (…) jest 
podstawową formą działalności szkoły, powinna być także wykorzystana w pro-
cesie wychowania patriotycznego poprzez przekazywanie treści poszczególnych 
przedmiotów nauczania (…). Lekcja więc, jej treść, jej organizacja i jej funkcja 
stanowi kanwę dalszych refleksji (Wesołowska 1988, s. 85–86). 

Według Pani Profesor największe efekty pedagogiczne wyrażające się w sile 
uczuć i przekonań uczniów osiąga się dzięki stosowaniu wielu różnych środków 
oddziaływań: lekcje, telewizja, literatura piękna i popularnonaukowa, filmy, pra-
sa, kontakty bezpośrednie, sztuka. Ich pełne wykorzystanie w pracy szkoły jest 
koniecznością (Wesołowska 1986, s. 71). Pani Profesor wyrażała uznanie dla pa-
triotyzmu młodzieży, z satysfakcją odbierała jej postawy tolerancji i przyjaźni 
do innych narodów, protest przeciwko wojnie, krzywdzie i poniżeniu drugiego 
człowieka, rozumienie i pragnienie zachowania pokoju jako wartości najwyższej 
(Wesołowska 1986, s. 105).

Koncepcje realizacji wychowania dla pokoju, edukacji obywatelskiej 
i wychowania patriotycznego w ramach edukacji szkolnej

Szczególną uwagę przypisywała Pani Profesor Wesołowska problematyce 
wychowania dla pokoju w procesie nauczania, podkreślając, że idea wychowa-
nia w duchu pokoju i międzynarodowej współpracy jest integralnie związana 
z naszym modelem kształcenia i wychowania (Wesołowska 1989, s. 109), a (…) 
problematyka ta występuje jako część składowa zarówno lekcji, jak i innych 
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zajęć na wszystkich szczeblach edukacji, od przedszkola począwszy (Wesołow-
ska 1989, s. 17). Przyjmując zatem, że (…) cele wychowania dla pokoju są re-
alizowane w całym organizacyjnym systemie edukacyjnym (Wesołowska 1989, 
s. 17), pokazuje Autorka realizację programu wychowania dla pokoju w naucza-
niu początkowym, jak i w ramach przedmiotów humanistycznych na wyższych 
poziomach edukacji szkolnej: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeń-
stwie [np.: Wesołowska  E.A. (1984), Wychowanie dla pokoju na lekcjach wiedzy 
o społeczeństwie, „Wychowanie Obywatelskie”, nr 8 – przyp. KK] czy geografii 
(Wesołowska 1989, s. 130–165). Szczególnie duże możliwości kształtowania 
przyjaznych stosunków z innymi narodami – a tym samym likwidacji niewiedzy 
o nich czy nawet wrogości – daje nauczanie języków obcych (Wesołowska 1989, 
s. 165–169). Zdaniem Pani Profesor jest wiele przykładów tematów lekcji także 
z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych [np.: Wesołowska  E.A. (1979), 
Wychowanie dla pokoju a programy nauczania biologii w szkole ogólnokształ-
cącej, „Biologia w Szkole”, nr 5 – przyp. KK], jak i przedmiotów zawodowych, 
które mogą służyć problematyce pacyfistycznej (Wesołowska 1989, s. 169–202). 
Przestrzegała jednak przed schematycznym traktowaniem problematyki wycho-
wania dla pokoju i współpracy między narodami, przed „załatwianiem tematu” 
na lekcji i zapomnieniu o nim – ponieważ idea ta powinna towarzyszyć wszyst-
kim zajęciom nauczyciela (Wesołowska 1983, s. 203). Wyrażała przekonanie, 
że wychowanie dla pokoju, rozbrojenia, przestrzegania praw człowieka, mię-
dzynarodowego zrozumienia i współpracy powinno stać się celem, zadaniem 
i treścią codzienności szkolnej każdego zajęcia nauczyciela (Wesołowska 1989, 
s. 252). Pani Profesor uważała, że praktyka wychowania dla pokoju wymaga 
jej rozszerzenia, ujęcia poza system szkoły podstawowej i średniej, poza treści 
przedmiotów nauczania lekcyjnego (Wesołowska 1999, s. 45).

Profesor Wesołowska wskazywała na konieczność szerszego upowszech-
niania podstawowych dokumentów i materiałów służących idei wychowania dla 
pokoju i współpracy międzynarodowej, które będą jak najlepiej służyły nauczy-
cielowi w realizacji tych zagadnień. Poza tym wychowanie dla pokoju, przyjaźni 
i współpracy z innymi narodami realizowane w toku zajęć lekcyjnych powinno 
być zintegrowane z działalnością szkoły, a więc obejmować prace pozalekcyjne na 
terenie szkoły i poza jej murami. Powinno się łączyć z życiem bliższego i dalszego 
środowiska szkoły.

Za jedno z pilniejszych działań w ramach edukacji obywatelskiej Profesor 
Wesołowska uznała podjęcie przez państwo inicjatyw typu organizacyjnego, to 
znaczy po pierwsze – (…) zgodnego ze standardami europejskimi usytuowania 
edukacji obywatelskiej w całym systemie szkolnym, (…) w całym jej komplek-
sie i zróżnicowaniu, zależnie od wieku uczących się (Wesołowska 1996, s. 36). 
A po drugie (…) zainteresowanie i zobligowanie publicznej telewizji i radia 
do racjonalnej polityki programowej w dziale edukacji promującej wychowanie 
obywatelskie (Wesołowska 1996, s. 37). Drugi kierunek prac, zdaniem Pani Pro-
fesor, dotyczyć winien treści i form społeczno-politycznej edukacji w naszym 
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kraju. Główną zasadą winno być odejście od przekazywania wiedzy i pamięcio-
wego jej opanowywania na rzecz uczestnictwa w życiu społecznym, wspierane-
go i wzbogacanego wiedzą o rzeczywistości społeczno-politycznej, połączone 
z wdrażaniem do demokracji i samorządności w ramach obowiązujących praw 
i ustalonych zasad (Wesołowska 1996, s. 37). Trzeci zaś zakres działań to (…) 
tzw. uczenie człowieczeństwa: miejsca człowieka w czasie (mając na uwadze tak-
że przeciętną życia) i miejsca w przestrzeni (np. w wymiarze Ziemi jako naszego 
globu, Ziemi – ojczyzny ludzi), stosunku do siebie samego, jako wartości jedynej 
i niepowtarzalnej, prowadzące do troski o swoją jakość – zdrowie, kondycja 
fizyczna i psychiczna, osobowość – ale także świadomość przemijania, starości, 
śmierci i dystansu do tych zjawisk (Wesołowska 1996, s. 38).

Przedmiotem dającym ogromne możliwości wychowania patriotycznego 
jest, zdaniem Pani Profesor, język polski. Szczególnie poetyckie obrazy ojczy-
stego kraju poznane i przyswojone sobie na lekcjach języka ojczystego – mają 
duże znaczenie w procesie wychowania patriotycznego. Poetycki obraz ojczyzny 
jest obrazem idealnym, pięknym, staje się wzorem – skontrastowany z istnie-
jącą jeszcze tu i ówdzie brzydotą może stać się bodźcem do jej likwidowania 
– do kształtowania czynnej postawy patriotycznej. Stąd poświęcone poetyckim 
opisom ojczystej ziemi lekcje języka polskiego stają się lekcjami patriotyzmu 
Wychowaniu patriotycznemu służą również bohaterowie baśni, mitów, podań 
(w szkole podstawowej) oraz postacie historyczne i postacie bohaterów litera-
ckich, które mogą stanowić wzory osobowe dla dzieci i młodzieży – poprzez ich 
oddanie dla ojczyzny i służbę dla niej (Wesołowska 1988, s. 86–114).

Rola historii w kształtowaniu świadomości polityczno-społecznej jest bez-
sporna i wielokrotnie podkreślana. Nauczanie historii w szkole polskiej ma 
umożliwić dzieciom i młodzieży poznanie i zrozumienie procesu dziejowego, 
praw rządzących społecznym rozwojem, cywilizacyjnego i kulturalnego dorobku 
pokoleń. Ma też za zadanie tworzenie więzi patriotycznych, budzenie szacunku 
do przeszłości, przygotowanie do uczestnictwa w realizacji zadań społecznych 
oraz kształcenie umiejętności myślenia kategoriami państwa i narodu. Nadano 
zatem historii, kontestuje Pani Profesor Wesołowska, ważną rolę w procesie 
wychowania aktywnych, świadomych swych obywatelskich, patriotycznych 
praw i obowiązków, myślących nowocześnie obywateli. I stawia dalej pytanie: 
Jak historyk, nauczyciel i wychowawca ma prowadzić ucznia-Polaka przez dzie-
je jego narodu, aby nauczyć go „mądrego patriotyzmu”)? (Wesołowska 1988, 
s. 119–120). Zdaniem Autorki, (…) historyk-wychowawca winien przedstawić 
swoim uczniom Polskę – w jej przeszłości i teraźniejszości – prawdziwą, to, co 
w niej dobre, dla przykładu, a co złe dla przestrogi. Tylko prawdziwy obraz włas-
nej ojczyzny i świata, rzetelna wiedza o niej, zrozumienie zachodzących w niej 
procesów może służyć kształtowaniu „mądrego patriotyzmu”. A o taki przecież 
chodzi (Wesołowska 1988, s. 128).

Przedmiotem tworzącym ogromne możliwości wychowania patriotycznego 
i występującym w nauczaniu wszystkich typów szkół jest wiedza o społeczeństwie. 
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Podobnie jak historia zajmuje się własnym państwem i społeczeństwem, ale spo-
łeczeństwem i państwem dnia dzisiejszego. Jest więc jakby kontynuacją historii 
i jej pogłębieniem w odniesieniu do warunków egzystencji Polski współczesnej. 
W szczególności zaś eksponowane jest, wśród celów kształcenia i wychowania 
z tego przedmiotu, uczenie myślenia kategoriami państwa i narodu, wyróżniania 
spraw i problemów jednostkowych i ogólnych, o zasięgu lokalnym i państwo-
wym. Jednakże, jak zauważa Pani Profesor Wesołowska, bez rozumienia złożo-
ności współczesnego świata – a w tym świetle – możliwości egzystencji i rozwoju 
własnej ojczyzny, wiedza obywatelska byłaby niepełna i dalece niewystarczająca, 
a kształtowana postawa wychowanków ograniczona. Bowiem główne cele przed-
miotu zakładają otwartość na wszystkie  problemy społeczno-polityczne własnej 
ojczyzny i otaczającego ją świata (Wesołowska 1988, s. 129–138).

Ale, jak podkreśla Pani Profesor, (…) kształtowanie stosunku uczniów do 
własnej ojczyzny nie jest zadaniem i przywilejem tylko przedmiotów humanistycz-
nych. Ich treści najwięcej możliwości dają nauczycielom i wychowawcom, ale to 
wcale nie znaczy, że prowadzący inne przedmioty ich nie mają lub że są zwolnie-
ni z tego obowiązku. Właściwie na lekcjach wszystkich przedmiotów, w różnych 
aspektach i w różnym stopniu można i trzeba kształtować obywatelsko-patriotyczne 
postawy wychowanków (Wesołowska 1988, s. 13). Możliwości takich dostarczają 
także przedmioty ścisłe – matematyka, fizyka, chemia. Ważną rolę w procesie 
wychowania patriotycznego spełnia też nauczanie geografii i biologii. Również 
możliwości kształtowania postaw patriotycznych dają takie przedmioty, jak pla-
styka i muzyka, wychowanie (przysposobienie obronne) oraz praca-technika.

Proces nauczania lekcyjnego daje ogromne możliwości wychowania pa-
triotycznego w różnych przedmiotach nauczania. I chociaż poszczególne treści 
programów nauczania, a nawet ich cele kształcenia i wychowania nie zawsze je 
podkreślają – nauczyciele wychowawcy szkoły polskiej (…) powinni mieć głów-
nie na uwadze, na jakich obywateli i do czego przygotowują powierzonych im 
Polaków (Wesołowska 1988, s. 149). Dlatego też, zdaniem Pani Profesor, (…) 
uświadomienie młodzieży różnorakich aspektów egzystencji narodu i państwa 
na lekcjach różnych przedmiotów niezależnie od tego, czy w programie zadanie 
to sformułowane expressis verbis czy nie oraz przygotowanie i wdrażanie do su-
miennego wypełniania obowiązków obywatelskich jako kontynuacji prac przod-
ków – jest niezwykle ważne dla kształtowania patriotycznej postawy. Musi to być 
proces ciągły, (…) proces kształtowany poprzez działanie uczniów, inspirowanie 
ich, wywoływanie ich zainteresowania zarówno przeszłością kraju, jego kulturą, 
jak i dniem dzisiejszym (Wesołowska 1988, s. 149–150). Ponadto Autorka pod-
kreśla ogromne znaczenie dla kształtowania postaw patriotycznych młodzieży 
organizowanych przez szkołę lub w szkole imprez i zajęć niebędących lekcjami 
– a mianowicie praca samorządu szkolnego, organizacji dziecięcych i młodzie-
żowych, kół zainteresowań, zespołów artystycznych, komitetu rodzicielskiego 
i innych (Wesołowska 1988, s. 152–181).
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Pozaszkolny wymiar wychowania dla pokoju i edukacji obywatelskiej

Zdaniem Profesor Wesołowskiej Szczególnej uwagi i pedagogicznej refleksji 
wymagają treści działań środków masowego przekazu – instytucji o największych 
możliwościach oddziaływania i kształtowania postaw (Wesołowska 1993, s. 107). 
Zwracała przy tym uwagę Pani Profesor na zarówno konstruktywną, jak i de-
struktywną funkcję mediów w procesie kształtowania osobowości współczesnego 
człowieka. Wskazywała, że stosunki polityczno-ekonomiczne wpływają znacząco 
na proces stanowienia i przestrzegania kryteriów doboru treści o charakterze edu-
kacyjnym, korzystnym z punktu widzenia wychowania dla międzynarodowego 
zrozumienia i pokoju. Znaczącą rolę w tym względzie Autorka przypisywała na-
ciskom opinii społecznej, ruchów i organizacji oraz innych sił – a także samych 
pedagogów (Wesołowska 1993, s. 108). 

Pani Profesor podkreślała, że szczególnie korzystnie kształtują postawę zrozu-
mienia innych narodów i przyjazne uczucia dla nich bezpośrednie kontakty z ich 
przedstawicielami, ich krajem i kulturą. Stąd też, poza uwzględnieniem tej prob-
lematyki w procesach oświatowo-wychowawczych szkoły, należy wykorzystywać 
inne formy poznawania i współdziałania z drugimi narodami, bazując głównie na 
tym, co narody łączy, a nie dzieli (…) (Wesołowska 1986, s. 71). Zdaniem Autorki 
silnie oddziałującymi na dzieci i młodzież są wielkie imprezy o charakterze mię-
dzynarodowym – głównie sportowe i artystyczne – dostępne powszechnie dzięki 
przekazom medialnym. Szczególne znaczenie w pedagogice pokoju przypisywa-
ła Pani Profesor bezpośrednim kontaktom i współpracy międzynarodowej, bez-
pośrednim kontaktom konkretnych ludzi. Kontakty te stanowią realne podstawy 
współdziałania, są czynnikiem wzajemnie stymulującym, rozszerzają naszą wiedzę 
o świecie i innych ludziach, wzbogacają sferę przeżyć i doznań, konfrontują wza-
jemne osiągnięcia, pozwalają wymienić doświadczenia, uczą optymizmu i wia-
ry w człowieka (Wesołowska 1993, s. 140). Posiadają one ten walor, że młodzi 
Polacy i przedstawiciele innych narodów mają okazję wzajemnie się wysłuchać 
i obejrzeć, wymienić myśli i uczucia, poznać obyczaje, język i kulturę (Wesołow-
ska 1989, s. 240). Pozwala to nawiązać serdeczne więzy przyjaźni, a tym samym 
eliminować wrogość wobec innych. Wymiana taka winna przebiegać na różnych 
płaszczyznach – uczniów, nauczycieli, specjalistów różnych dyscyplin, a także 
ludzi trzeciego wieku.

Profesor Wesołowska uważała, że wiedza o społeczeństwie jest tym przed-
miotem, którego realizacja winna przebiegać głównie poza klasą lekcyjną 
i w sposób odmienny od pozostałych przedmiotów humanistycznych. Inaczej 
mówiąc, według koncepcji Pani Profesor Wesołowskiej, (…) uczniowie organi-
zację życia społecznego i jej mechanizmy muszą poznawać nie tylko z literatu-
ry (…), ale głównie z autopsji, poprzez uczestniczenie w działalności i bezpo-
średnią obserwację jego funkcjonowania (Wesołowska 1988, s. 131). Pozwoli 
to, zdaniem Autorki, (…) poznawać rzeczywistość żywą, z jej zaletami i wada-
mi, pozwoli odsłonić jej braki, lepiej zrozumieć przyczyny dobrego lub złego 
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funkcjonowania instytucji społecznych, ich społeczne skutki – a tym bardziej 
zainteresować i zaangażować przyszłych obywateli w ich ulepszanie (Wesołow-
ska 1988, s. 131). Zatem edukację obywatelską, w myśl powyższych koncepcji, 
realizować należy w oparciu o obserwację uczestniczącą i aktywność społeczną 
uczniów i wychowanków.

Podsumowanie

Reasumując, Pani Profesor Eugenia Anna Wesołowska w swoich publikacjach 
podejmowała próbę wypracowania w miarę jednolitej koncepcji dydaktycznej obej-
mującej problematykę pedagogiki pokoju – działalności mającej na celu przygoto-
wanie społeczeństw do zrozumienia i współpracy, do pokoju, do poszanowania praw 
człowieka. Także wiele miejsca poświęcała zagadnieniu określeniu miejsca i roli 
wychowania dla pokoju we współczesnej teorii pedagogicznej. Wyrażała swoje głę-
bokie przekonanie, że tylko w drodze dialogu i wzajemnych kompromisów można 
bezpiecznie i perspektywicznie rozwiązywać zarówno lokalne konflikty narodowoś-
ciowe, jak i globalne problemy współczesnego świata (Wesołowska 1993, s. 39). Za 
ważną sferę działań edukacyjnych uważała wymianę doświadczeń pedagogicznych, 
wymianę publikacji o charakterze teoretycznym, wymianę materiałów i pomocy 
dydaktycznych pomiędzy krajami i państwami. Zdaniem Pani Profesor to niezbędny 
warunek zrozumienia i współdziałania między narodami, podstawa kształtowania 
pokojowych między nimi stosunków. Służyć zaś temu mają także osobiste kontakty 
pedagogów i wychowanków, wspólne ich zabawy i wspólne prace podejmowane 
przez międzynarodowe zespoły (Wesołowska 1993, s. 137–138).

Pani Profesor Wesołowska uważała, że wyznaczone cele pedagogiczne 
w zakresie wychowania dla pokoju, edukacji obywatelskiej i wychowania pa-
triotycznego dzieci i młodzieży osiąga się dzięki stosowaniu w działalności 
wychowawczej wielu różnych środków oddziaływań: lekcje, media, literatura 
piękna i popularnonaukowa, filmy, prasa, kontakty bezpośrednie, sztuka. Ich 
pełne wykorzystanie w pracy szkoły jest koniecznością i tylko w takim wymia-
rze pozwoli osiągnąć zamierzone efekty wyrażające się w sile uczuć, przekonań 
i postaw uczniów.
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Pedagogy of peace, civic education and patriotic education  
in the view of Professor Eugenia Anna Wesołowska

Key words: peace, peace education, education for peace, civic education, patriotism, 
patriotic education, school.

Summary: This article presents the views of Professor Eugenia Anna Wesołowska 
on education for peace, education, civic and patriotic education of children and yo-
uth. First of all, the text shows Professor’s teaching ideas of how to make use of these 
issues in school education – in various school subjects, as well as in extracurricular 
and social activities.
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