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EDUKACJA  OBYWATELSKA  MŁODZIE ŻY  
I  DOROSŁYCH  WOBEC  PRZEMOCY   

POLITYCZNEJ  –  DZIAŁANIA  NA  POGRANICZU 
AKTYWNO ŚCI  SPOŁECZNEJ,  OŚWIATOWEJ  

I  KULTURALNEJ * 

I.  Edukacja obywatelska (polityczna) w dyskusji polityczno-oświatowej 

Edukacja polityczna nie jest w Polsce ani modnym, ani częstym tematem 
dyskusji polityczno-oświatowej, także w literaturze pedagogicznej cieszy się 
umiarkowanym zainteresowaniem. Jednocześnie coraz częściej podnoszony 
jest postulat usunięcia polityczności z obszaru edukacji obywatelskiej na rzecz 
zwracania większej uwagi na całość relacji między wiedzą, władzą, ideologią, 
klasą i ekonomią (Przyszczypkowski, 1999, s. 21). Jednak przez długie lata 
zajmowała edukacja polityczna w Polsce ważne miejsce, podkreślając różne 
akcenty tego procesu, co pozwala na przyjęcie następującej periodyzacji: 
1. Edukacja narodowa (1773–1918)  
2. Edukacja narodowo – państwowa (1918–1945) 
3. Edukacja polityczna (1945–1989)  
4. Edukacja obywatelska po 1989 r. w kontekście: 

– edukacji w/do demokracji, 
– wejścia Polski do Unii Europejskiej do 2004 r.,  
– globalizacji.  

Jak można zauważyć, zakres dyskusji jest coraz szerszy, ale szczególnie 
po 1989 r. obejmuje coraz mniejszą grupę osób w Polsce. O ile powszechnie 
aprobowano wprowadzenie ustroju demokratycznego w Polsce, to już mniej 
osób było za wejściem Polski do Unii Europejskiej, jeszcze mniejsza grupa 
osób może wziąć udział w dyskursie globalnym, który faworyzuje ludzi 
z wyższym wykształceniem, z dużych miast, znających języki obce.  

Wraz z upływem czasu obserwujemy wychodzenie analizowanego za-
gadnienia z obszaru polityki i przesuwanie się go w kierunku eduakcji (peda-
gogiki) i dalej w kierunku socjologii i politologii. Analiza programów partii 
politycznych po 1989 r. wykazuje, że nie jest powszechne wśród polityków 
całościowe postrzeganie edukacji (...). Najczęściej mamy w tych programach 
do czynienia z odniesieniem do wybranych elementów tego systemu i to sfor-
mułowanych bardzo ogólnie (Przyczypkowski, 1999, s. 19), co skutkuje bra-
kiem świadomie i celowo prowadzonej przez partie edukacji politycznej.  
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W literaturze pedagogicznej mało jest pozycji ściśle dotyczących analizo-
wanej problematyki. Charakteryzuje je z jednej strony związek z historią eduka-
cji politycznej w Polsce, z drugiej – z zachodnimi koncepcjami edukacji obywa-
telskiej. Autorzy sięgają do rozważań Foucualt, Giroux, McLarena, O’Neilla, 
Ravitscha i innych, analizują zachodnie koncepcje obywatelskości i edukacji 
obywatelskiej, np. ideał obywatela w edukacji globalnej, w pedagogice pokoju, 
w edukacji dla rekonstrukcji rozwoju, interesują się praktycznymi rozwiązaniami 
edukacji obywatelskiej w wybranych krajach świata. Na tym tle snute są rozwa-
żania na temat demokratyzacji szkoły, kompetencji obywatelskich, globalizmu 
i edukacji na rzecz społeczności lokalnej, edukacji dorosłych jako praktyki poli-
tycznej w Polsce. Nieobojętne są też dla autorów wyzwania postmodernizmu, 
które każą współcześnie inaczej spojrzeć na edukację polityczną.  

W dyskusji na temat edukacji obywatelskiej przeważają poglądy osób 
i środowisk, w treści odzwierciedlające punkty widzenia charakterystyczne dla 
ich zainteresowań, które nie przyczyniły się do rozwoju debaty z udziałem 
różnych podmiotów życia społecznego. 

Nowy etap w dyskusji polityczno-oświatowej nad edukacją obywatelską 
w Polsce otwiera Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatel-
skiego na lata 2007–2013, poprzedzona korzystnymi dla III sektora rozwiąza-
niami prawnymi, instytucjonalnymi i finansowymi. Wskazano w niej na nastę-
pujące priorytety i kierunki działań, będące podstawą Programu Operacyjnego 
Społeczeństwo Obywatelskie: 
1. Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne. 
2. Silne organizacje pozarządowe w dobrym państwie. 
3. Integracja społeczna. 
4. Ekonomia społeczna. 

Ważne miejsce zajmuje w tej strategii edukacja obywatelska, którą zdefi-
niowano jako formę kształtowania wiedzy i umiejętności pozwalających na 
aktywne uczestnictwo w życiu społeczno-politycznym. 

II. Od edukacji narodowej poprzez edukację narodowo-państwową,  
edukację polityczną do edukacji obywatelskiej 

Dzieje społeczeństw wskazują, że pojęcia związane z tematem niniejsze-
go artykułu: edukacja, naród, państwo, polityka, obywatel w różnych miej-
scach i czasach oznaczały co innego. W związku z tym punktem wyjścia ba-
dań nad edukacją obywatelską jest analiza uwarunkowań historycznych, kultu-
rowych i politycznych Polski, by określić specyfikę edukacji politycznej 
w poszczególnych epokach oraz kierunki jej ewolucji. 

1. Edukacja narodowa 

Idea wychowania obywatelskiego ma w dziejach polskich bogate 
i odległe tradycje. Najdobitniej zostały one wyrażone przez utworzoną w 1773 r. 
Komisję Edukacji Narodowej (pierwsze w Europie ministerstwo oświaty), 
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która u schyłku złotej epoki szlacheckiej nadała wychowaniu w Polsce kieru-
nek obywatelsko-państwowy. Idea ta nie została w praktyce urzeczywistniona, 
ponieważ Polska wkrótce straciła niepodległość państwową. W związku z tym 
wychowanie obywatelskie w warunkach trwającej ponad 120 lat niewoli wy-
prowadzane było głównie z idei narodu, co miało służyć integracji rozdartego 
społeczeństwa i było skierowane przeciwko zaborcom: Austrii, Prusom i Ro-
sji. 

Idea edukacji obywatelskiej w duchu narodowym znalazła szersze rozwi-
nięcie i uzasadnienie w koncepcjach wychowawczych formułowanych na 
przełomie XIX i XX w. (Jamrożek, 1998, 69–70). Jej głównym kierunkiem 
była pedagogika narodowa, związana z politycznym i umysłowym prądem 
narodowo-demokratycznym, który systemowi politycznemu zaborców, jak 
i socjalistycznej nauce o walce klas, przeciwstawiał ideę całości narodowej 
(Nawroczyński, 1938, 101 i nast.). Przedstawiciel tego nurtu – Zygmunt Ba-
licki – uznał, że najważniejszą częścią wychowania narodowego jest wycho-
wanie obywatelskie, którego zadaniem jest wytworzenie typu żołnierza, wal-
czącego o prawa uciśnionego narodu. Innego zadnia była Helena Radlińska – 
wybitna przedstawicielka pedagogiki socjalnej – która do koncepcji wycho-
wania narodowego włączyła pierwiastki społeczne związane z awansem spo-
łecznym i kulturalnym „wszystkich członków narodu” i wizją „ludowej nie-
podległej Polski” (Orsza, 1910, 152–156). W latach I w. św., które niosły 
nadzieję na odzyskanie niepodległości, odmienne stanowisko zajął Jan Gra-
bowski. W swojej rozprawie „Tradycja wychowawcza” postulował, by wy-
chowaniu nadać charakter państwowy (Jagiełło, 1983, s. 45). 

Edukacja narodowo-państwowa 

W okresie 20-lecia międzywojennego zaistniało w Polsce kilka nurtów my-
ślenia o wychowaniu obywatelskim i obywatelstwie (Kurantowicz, 1999,  
29–30). Pierwszy nurt można określić jako tradycjonalistyczno-konserwatywny. 
Kontynuował on koncepcję wychowania narodowego poprzedniego okresu, 
łącząc postulaty przedstawicieli różnych nurtów pedagogiki aż po rok 1926. 
Czołowym ideologiem tego nurtu był Lucjan Zarzecki – uczeń Balickiego, 
który wprowadził wiele nowych wątków do koncepcji wychowania obywatel-
skiego, korzystając z zagranicznego dorobku w tej dziedzinie: niemieckiego 
(Herbart, Stern, pedagodzy kultury), angielskiego i amerykańskiego. Wycho-
wanie narodowe było w owym czasie elementem budowania moralnej siły 
narodu, obok wychowania religijnego i obywatelskiego, a czynnikami je urze-
czywistniającymi były takie instytucje jak: Kościół, szkoła, rodzina i państwo. 
Wychowanie narodowe najsilniej były realizowane w szkole, w grupie takich 
przedmiotów jak: nauka o Polsce współczesnej, język polski i historia.  

Po przejęciu władzy w drodze zamachu stanu przez Józefa Piłsudskiego 
w 1926 w edukacji obywatelskiej nastąpił zwrot – nie bez inspiracji G. Ker-
chensteinera, J. C. Almacka i F. W. Foerstera – w kierunku wychowania pań-
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stwowego. Jego koncepcja została przedstawiona na I Kongresie Pedagogicz-
nym w 1929 roku. Znajdujemy tam wytyczne do formowania nowego wzoru 
obywatela – bojownika: karnego, lojalnego, pracowitego, łączącego umiejęt-
ność pozytywistycznego działania i pracy z romantycznym entuzjazmem dla 
państwa i wykonywanych obowiązków. Realizacji założeń wychowania pań-
stwowego służył odpowiednio dobrany materiał nauczania poszczególnych 
przedmiotów, w pierwszej kolejności historii i języka polskiego. Odrębny 
przedmiot nauki obywatelskiej wprowadzono w liceach (Jamrożek, 1998, 76). 
W koncepcji wychowania państwowego ważne miejsce zajmował kult osoby 
J. Piłsudskiego – naczelnika państwa i sił zbrojnych w latach 1926–1935, 
wartością naczelną była praca, celem – wychowanie elity społecznej.  

W dyskusję nad węzłowymi problemami wychowania państwowego zna-
czący wkład wniósł Kazimierz Sośnicki. W książce „Podstawy wychowania 
państwowego” (1933) – pierwszej w Polsce pracy teoretycznej na ten temat – 
dokonał analizy przedmiotu badań od strony filozoficznej, socjologicznej, 
psychologicznej i pedagogicznej. Kluczowym pojęciem swoich rozważań 
uczynił „etos” wychowania, wyróżniając trzy jego rodzaje: moralny, grupowy 
i państwowy. Najważniejszym celem wychowania było kształtowanie ostat-
niego etosu, tj. dyspozycji intelektualnych mających przygotować do pełnego 
przeżycia etosu, rozumienia zasad i ducha państwa; dyspozycji wyznaczają-
cych uczuciowy stosunek człowieka do etosu i przywiązania do państwa; dys-
pozycji do działania w imię interesu państwa i jego dobra (Wesołowska, 
2003).  

Pod koniec lat 30. pojawiła się koncepcja obywatelstwa, łącząca pier-
wiastki wychowania narodowego oraz religijno-moralnego z państwowym, co 
miało związek ze zmianą rządu oraz zbliżającą się wojną. W praktyce eduka-
cyjnej oznaczało to podkreślanie takich wartości jak: patriotyzm, jedność 
narodu i obywatelska służba ojczyźnie. 

Okres II w. św. był pozytywną weryfikacją koncepcji obywatelstwa 
i edukacji obywatelskiej propagowanej przez II Rzeczypospolitą. 

Edukacja polityczna 

W okresie Polski Ludowej (1946–1989) funkcjonowały dwie wersje edu-
kacji obywatelskiej: oficjalna realizowana przez państwo oraz nieoficjalna – 
realizowana przez podziemną opozycję polityczną. 

Pierwsza wersja opierała się na założeniu, że wychowanie stanowi od-
mianę polityki, ale prowadzoną innymi środkami (Przyszczypkowski, 1998 
(2), 85). Dla czołowego pedagoga okresu powojennego – B. Suchodolskiego – 
wychowanie w sojuszu z polityką zapewnia szczęście i rozwój jednostki 
i stanowi podstawę „zdrowia psychicznego” (Suchodolski, 1947, 431). Polity-
cy postulują wyraźnie, że należy „stopić w całość politykę z pedagogiką”. 
Wychowanie w tym przypadku nie miało nic wspólnego z socjalizmem, było 
podporządkowane wytycznym władz partyjnych, stawało się wychowaniem 
politycznym, którego celem było kształtowanie bezkrytycznej postawy wobec 
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państwa i partii, demaskowanie i likwidowanie „inności” (Przyszczypkowski, 
1998 (2), 85).  Stosowne działania podjęto we wszystkich sferach życia pań-
stwa, także w edukacji. W latach 1949–1956 wprowadzono centralne plano-
wanie działalności oświatowej, zlikwidowano wszelkie regionalne odmienno-
ści, nastąpiło silne upolitycznienie celów i treści kształcenia. Jednocześnie 
były tłamszone prawa polityczne i obywatelskie, a prawa socjalne nadane 
przez władzę przyczyniły się do utwierdzania koncepcji obywatelstwa niede-
mokratycznego i nieaktywnego.  

Nieoficjalna wersja edukacji obywatelskiej była efektem dyskusji we-
wnątrz opozycji politycznej. Niektóre formacje opozycyjne swoje propozycje 
rozumienia obywatelstwa budowały przez odwrócenie znaków, np. z „socjali-
stycznego” na „chrześcijański”, lub z „państwowy” na „narodowy” (Przy-
szczypkowski, 1993). W latach 80. ujawniły się różnice dotyczące koncepcji 
obywatelstwa, ale na zewnątrz opozycja starała się zachować jednolitość po-
glądów, odnosząc się ostatecznie do kategorii narodu jako „dobra wspólnego” 
i walki z „niechcianą władzą”. Po 1989 r. różnice dotyczące m.in. roli państwa 
i narodu w życiu społecznym przyczyniły się do podziału prawej strony sceny 
politycznej na obozy: konserwatywny reprezentowany m.in. przez partię Pra-
wo i Sprawiedliwość oraz Ligę Polskich Rodzin, lansujący koncepcję wycho-
wania narodowego oraz liberalny reprezentowany przez Platformę Obywatel-
ską, lansujący koncepcję wychowania obywatelskiego w duchu globalizmu.   

Edukacja obywatelska 

Po przełomie politycznym 1989 roku demokracja stała się najważniej-
szym wyzwaniem i zadaniem edukacyjnym, czego potwierdzeniem były obra-
dy II Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego „Demokracja a oświata, 
kształcenie i wychowanie” w 1995 roku. Pytano tam wówczas: O jaką demo-
krację walczyliśmy, jaką mamy, w jakim stanie są kompetencje i działania 
obywatelskie? Czy wychowywać do jakichś gotowych wzorów demokracji 
i do jakich? Czy dla jakiejś nowej formuły demokracji i jakiej? Jednocześnie 
zwracano uwagę na zagrożenia i wady życia społecznego rozwiniętych demo-
kracji zachodnich: fragmentaryzacja, prywatność i zamykanie się w małych 
grupach pracy i zabawy, czemu towarzyszy erozja życia publicznego i próżnia 
w przestrzeni realizowania się autonomii jednostek (Kwieciński, 1998).  

W toku polityczno-oświatowej dyskusji pierwszych lat transformacji za 
podstawowe zadanie edukacji uznano budowanie społeczeństwa obywatel-
skiego, charakteryzującego się odpowiedzialnością i aktywnością jej członków 
w sferze publicznej. W dziedzinie koncepcji obywatelstwa postulowano przej-
ście od obywatelstwa narodowego do obywatelstwa demokratycznego (Kuran-
towicz, 1999, s. 35).  

Powszechna akceptacja powyższych celów spotkała się z trudnościami 
realizacyjnymi, ponieważ wyprzedzała zarówno warunki materialne oraz 
strukturalne Polski, jak i stan kompetencji intelektualnych i wykonawczych 
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większości Polaków. Także zmiany globalne nie wpłynęły na pogłębienie 
poczucia obywatelstwa, a przyczyniły się do kształtowania „szerszego”, ale 
„płytszego” poczucia MY (Melosik, 2003). W tej sytuacji pojawiło się przed 
pedagogiką zadanie wypracowania takiej koncepcji wychowania obywatel-
skiego, które nie rezygnując z wartości narodowych i państwowych potrafiła-
by je umieścić w ponowoczesnym kontekście. Z. Melosik zaproponował pro-
gram takiej edukacji: 1. etap – poszukiwanie odpowiedzi na pytania: Jaka 
wiedza/władza zawarta jest w danej koncepcji wychowania obywatelskiego? 
Jaka wersja tożsamości jest w niej preferowana i jakie są jej źródła? Kim 
pozwala się w niej być, a kim być nie wolno? 2. etap – prezentowanie  okre-
ślonego ideału obywatelskiego oraz alternatyw wobec niego przez pedagoga, 
który podkreślałby relatywny i częściowy charakter swojej propozycji, gotów 
byłby ją negocjować i rekonstruować. Wychowanie obywatelskie umieścił ten 
pedagog w kontekście lokalnym zgodnie z założeniami neopragmatyzmu, 
który pozwala na konstruowanie projektów politycznych i pedagogicznych bez 
odwoływania się do wartości uniwersalnych i absolutnych (Melosik, 1998, 
s. 53–54). Taka wersja  edukacji obywatelskiej nie znalazła jak dotąd od-
zwierciedlenia w programach i metodach nauczania tego przedmiotu w szkole. 

II. Szkolna edukacja obywatelska (polityczna) młodzieży i dorosłych: 
cele, programy, metody kształcenia 

Po 1945 roku oświata została upaństwowiona i włączona w system socja-
listycznej indoktrynacji społeczeństwa, co realizowano m.in. w ramach 
przedmiotu Wiedza o społeczeństwie w wymiarze jednej godziny w ostatniej 
klasie szkoły podstawowej, zawodowej i średniej. Wiedzę tam zdobytą kon-
trolowano do 1988 r. w ramach obowiązkowego egzaminu maturalnego.  

W 1996 roku pojawiły się nowe podstawy programowe wiedzy o społe-
czeństwie dla szkoły podstawowej, zawodowej i średniej, nie czyniąc różnicy 
między szkołami dla młodzieży i dorosłych. Za słusznymi celami, które doty-
czyły kształtowania kompetencji do samodzielnego, krytycznego myślenia 
i oceniania, budowania postaw tolerancji i akceptacji oraz aktywnego uczest-
nictwa w życiu społecznym, kryła się niska ranga przedmiotu, encyklopedyzm, 
niedostatek pomocy dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli, brak fachowej 
kadry nauczającej, tradycyjne metody kształcenia (Wereszczyński, 2006, 
s. 52).  

Rozpoczęta w 1999 roku reforma oświaty, która przyniosła m.in. skróce-
nie o dwa lata szkoły podstawowej, wprowadziła I stopień szkoły średniej  
(3-letnie gimnazjum) oraz skróciła II stopień szkoły średniej o rok, postawiła 
przed edukacją nowe cele. W kwestii wychowania obywatelskiego oparto się 
na praktykowanych dotąd rozwiązaniach, wprowadzając pewne modyfikacje. 
Przedmiot Wiedza o społeczeństwie realizowany jest od gimnazjum w ostat-
nich klasach w oparciu o podstawę programową, która obejmuje następujące 
moduły: społeczeństwo, polityka, prawo, Polska – Europa – świat, uwzględ-
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niając wiele postulatów wynikających z dyskusji na temat kształtu edukacji 
obywatelskiej w Polsce. Przykładem tego jest program edukacji prawnej 
i obywatelskiej Centrum Edukacji Obywatelskiej – jeden z 15 dopuszczonych 
przez MEN do użytku szkolnego w liceach ogólnokształcących1. Wskazane 
w latach 90. cele edukacji obywatelskiej realizowane są w ramach następują-
cych zakresów tematycznych: 1) Żyjąc z innym, 2) Na społecznej scenie, 
3) Społeczeństwo obywateli, 4) Władza, państwo, polityka, 5) Demokracja 
w działaniu, 6) Polski system polityczny, 7) System prawny, 8) Prawa czło-
wieka, 9) Polska w Europie, 10) Problemy współczesnego świata. Niektórzy 
powyższemu układowi celów i treści zarzucają zawężenie do edukacji poli-
tycznej. Program zawiera procedury osiągania celów, kładąc nacisk na interak-
tywne metody nauczania oraz nową rolę nauczyciela – przewodnika wchodzą-
cego w dialog z uczniami. Programowi towarzyszą podręczniki zawierające 
materiały dla uczniów i nauczycieli wraz z propozycjami zadań, ćwiczeń, 
kryteriów oceniania. Najważniejszą zmianą, jaka dokonała się w ostatnim 
okresie, jest wyższa ranga wiedzy o społeczeństwie w szkołach średnich, po-
nieważ można go zdawać na maturze, zyskując punkty potrzebne do ubiegania 
się na studia, np. politologii, stosunków międzynarodowych, prawa. Dotych-
czasowe doświadczenia z matury pokazują duże obciążenie tego przedmiotu 
historyzmem. W kwestii kwalifikacji do nauczania tego przedmiotu sytuacja 
uległa poprawie, gdyż od 2002 roku absolwenci historii mają także formalne 
kwalifikacje w tym zakresie, wybierając w trakcie studiów właściwą specjal-
ność. Inni nauczyciele muszą ukończyć studia podyplomowe z wiedzy o spo-
łeczeństwie.  

 

III. Pozaszkolna edukacja obywatelska (polityczna) młodzieży i dorosłych 

Głównymi organizatorami pozaszkolnej edukacji obywatelskiej młodzie-
ży i dorosłych są: organizacje pozarządowe, uniwersytety ludowe oraz mass 
media. 

1. Organizacje pozarządowe 

 Organizacje pozarządowe przyczyniają się w największym stopniu do 
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W Polsce ich liczba systematycznie 
wzrasta, osiągając w 2004 roku liczbę 109 tys. zarejestrowanych podmiotów 
(ok. 14 organizacji na 10 tys. mieszkańców). Trudności, z jakimi borykają się 
organizacje pozarządowe w Polsce to, m.in.: słaba kondycja finansowa, nie-
wielkie zróżnicowanie wewnętrzne, niska kultura organizacyjna. Edukacja 
i wychowanie znajduje się na drugim miejscu (ponad 40% wskazań) wśród 
obszarów ich działania po: sporcie, rekreacji, turystyce i wypoczynku. Niewie-
                                                           
1 „Przewodnik młodego obywatela – edukacja prawna i obywatelska” (nr dopuszczenia 

DKOS-4015-192/02). 
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le organizacji pozarządowych stawia na pierwszym miejscu edukację obywa-
telską/polityczną (Stogowska, 2006). Na wyróżnienie zasługują: 
– Centrum Edukacji Obywatelskiej: niepubliczny ośrodek doskonalenia 

nauczycieli, który poprzez liczne projekty dla młodzieży i wychowawców 
krzewi ideę aktywności obywatelskiej i edukacyjnej2. 

– Fundacja im. Roberta Schumana: założona przez pierwszego premiera RP 
Tadeusza Mazowieckiego edukuje Polaków do świadomego członkostwa 
w Unii Europejskiej3. 

– Fundacja Edukacja dla Demokracji: powstała w 1989 r. dzięki współpracy 
polskich i amerykańskich pedagogów. Działa szczególnie tam, gdzie roz-
wój społeczeństwa obywatelskiego jest ograniczony dostępem do edukacji, 
rynku pracy i możliwościami współdecydowania o własnym losie4. 

– Przedstawicielstwa zagranicznych fundacji: np. amerykańskich, m.in. Fun-
dacja im. Stefana Batorego, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności; 
niemieckich – m.in. fundacji politycznych – Fundacja Friedricha Eberta, 
Fundacja Friedricha Naumanna, Fundacja Konrada Adenauera: wspierają  
przemiany społeczno-polityczne oraz rozwój edukacji obywatelskiej 
w Polsce, wykorzystując w tym celu bogate doświadczenia swoich krajów. 

– Fundacja Krzyżowa/Kreisau: jako forma współpracy polsko-niemieckiej 
przyczynia się przez międzynarodowe projekty do porozumienia europej-
skiego i budowania społeczeństwa obywatelskiego5. 

Głównym adresatem i odbiorcą wymienionych organizacji jest młodzież. 
Chociaż 72,6% młodzieży w wieku 12–19 l. nie należy do żadnej organizacji, 
to właśnie młodzi ludzie stanowią np. największą grupę wolontariuszy („Biała 
Księga” młodzieży polskiej, 2004). 

Aktualne dziś w Europie zadanie kształcenia migrantów prowadziły do 
2004 organizacje pozarządowe (m.in. Polska Akcja Humanitarna). Na zlece-
nie Ministerstwa Edukacji Narodowej przygotowują i realizują je współcze-
śnie centra kształcenia ustawicznego (publiczne instytucje edukacji doro-
słych). Poza tym funkcjonują poradnie prawne dla imigrantów przy Uniwersy-
tecie Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Próbą kompleksowego i wielopłaszczy-
znowego wsparcia procesów integracyjnych jest Międzykulturowe Centrum 
Adaptacji Zawodowej przy Uniwersytecie Warszawskim, finansowane ze 
środków EQUAL Unii Europejskiej. 

2. Uniwersytety ludowe: nowa prawica, nowa lewica 

Pozaszkolna edukacja dorosłych w dziedzinie edukacji ogólnokształcą-
cej, w której zawiera się edukacja obywatelska, nie odgrywa dziś istotnej roli 
                                                           
2 www.ceo.org.pl 
3 www.schumann.org.pl  
4 www.edudemo.org.pl  
5 www.krzyzowa.org.pl  
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w polityce oświatowej państwa. Jest to rezultat celowego marginalizowania 
działalności towarzystw oświatowych do 1989 r. i zastępowania ich kursami 
ideologicznymi, partyjnymi, związkowymi, np. w postaci Wieczorowych 
Uniwersytetów Marksizmu – Leninizmu, aktualnie – efekt m.in. oszczędno-
ściowej polityki państwa, która spycha odpowiedzialność za edukację doro-
słych na jednostkę – ta zaś w okresie transformacji gospodarczej nie jest zain-
teresowana edukacją ogólną. 

Uniwersytety ludowe w Polsce to najczęściej placówki wiejskie lub dzia-
łające na rzecz wsi, żywo reagujące na przemiany społeczne i polityczne kraju 
(Solarczyk, 2002). Aktualnie funkcjonuje kilkanaście uniwersytetów pod pa-
tronatem organizacji społecznych oraz kilkadziesiąt pod patronatem Kościoła 
Katolickiego. Niestety nie tworzą ona skutecznego lobby, tak ważnego 
w polityce oświatowej (Maliszewski, 2003). Nie odgrywają więc uniwersytety 
ludowe w skali całego kraju istotnej roli w edukacji obywatelskiej i progra-
mach demokratyzacji, ale lokalnie pełnią ważną funkcję w dziedzinie rozwija-
nia świadomości edukacyjnej i obywatelskiej. Pod względem światopoglądo-
wym możemy wyróżnić w opinii T. Maliszewskiego dwa zasadnicze nurty 
uniwersytetów ludowych: „nową lewicę” i „nową prawicę”.  

Pierwszy nurt reprezentuje Uniwersytet Powszechny6 w Teremiskach, za-
łożony w 2002 r. przez Fundację „Pomoc Społeczna SOS”. Ideą tego typu 
uniwersytetów jest stworzenie modelu edukacji pozaformalnej w dziedzinie 
animacji społecznej dla tych, których nie stać na edukację formalną. Ofertę 
swoją adresuje do młodych ludzi mieszkających na terenach wiejskich  
i w małych miasteczkach, którzy chcą, by ich praca przynosiła także korzyści 
społeczne (Winiarska i inni, 2006).  Nauka w prezentowanej placówce trwa 
pięć lat (wyjątek), jeden rok – to kształcenie stacjonarne, kolejne cztery lata to 
sesje zjazdowe w Warszawie, w mieszkaniu założyciela uniwersytetu – Jacka 
Kuronia, znanego opozycjonisty politycznego przed 1989 a później ministra 
spraw socjalnych. Fundamentem Uniwersytetu w Teremiskach jest szeroko 
rozumiana edukacja obywatelska, do której odwołują się wszystkie zakresy 
treściowe programu: wiedza o przeszłości, rozumienie współczesności, praca 
nad rozwojem własnym i relacjami z innymi, uczestnictwo w kulturze, czło-
wiek w świecie przyrody, ekonomia społeczna, języki obce.  

Dla uniwersytetów ludowych działających w łonie nurtu „nowa prawica” 
charakterystyczne jest kultywowanie wartości związanych z polskimi trady-
cjami, religią katolicką oraz idei: wolności, sprawiedliwości, solidarności 
i tolerancji. W praktyce realizują je uniwersytety ludowe organizowane przez 
Kościół katolicki oraz niektóre uniwersytety ludowe pod patronatem organiza-
cji społecznych. Tzw. kościelne uniwersytety ludowe mimo stosunkowo dużej 
reprezentacji, pozostają hermetyczne dla osób spoza lokalnego kręgu oddzia-
ływania, nie biorą także aktywnego udziału w dyskursie polityczno- 
                                                           
6 Uniwersytet Powszechny w Teremiskach realizuje założenia Grundtviga, dlatego 

wpisuje się w nurt uniwersytetów ludowych.  
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-oświatowym. Dlatego założenia prezentowanego nurtu przedstawię na przy-
kładzie Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego. Edukacja obywatelska jest 
w nim  najważniejszym zadaniem, które realizuje poprzez projekty edukacyjne 
nastawione na problematykę dotyczącą samorządności lokalnej i budowania 
struktur państwa demokratycznego, np. kształcenie samorządowców i liderów 
organizacji pozarządowych oraz nauczycieli (praca ciągła), doskonalenie kadr 
dziennikarskich dla prasy lokalnej (1999), doradztwo przed wejściem do Unii 
Europejskiej (2002–2003), sympozja Polonii Kaszubsko-Pomorskiej (1993– 
–2000). Istotnym źródłem finansowania tych projektów jest aktualnie Unia 
Europejska.   

3. Mass media 

Mass media w Polsce stawiają edukację obywatelską na dalszym planie. 
Nad profilem publicznej telewizji i radia czuwa Krajowa Rada Telewizji 
i Radiofonii, której członków typują prezydent RP oraz Sejm. Istotną rolę 
odgrywają wspomniane media w trakcie kampanii wyborczej. Każda z partii 
ubiegająca się o miejsca w parlamencie, czy też kandydaci na urząd prezyden-
ta otrzymują do dyspozycji równy dla wszystkich czas antenowy. W okresie 
między wyborami zadania edukacji obywatelskiej realizują nieliczne progra-
my publicystyczne.  

Na rynku prasowym na wyróżnienie w dziedzinie edukacji obywatelskiej 
zasługują: dzienniki – „Gazeta Wyborcza” (założona w 1989 r. przez znanego 
opozycjonistę Adama Michnika), „Rzeczpospolita” (dziennik komentujący 
zagadnienia prawne i polityczne) oraz tygodniki – „Polityka” (kojarzony 
z lewicą), Wprost (kojarzony z prawicą), „Neewseek” (centrum). Celową 
i systematyczną działalność edukacyjną prowadzi „Polityka”, zamieszczając 
w Internecie scenariusze lekcji do „Wiedzy o społeczeństwie” w oparciu 
o zamieszczone w tygodniu artykuły.    

IV. Badania andragogiczne nad edukacją obywatelską 

Edukacja obywatelska rzadko jest przedmiotem badań empirycznych 
z uwagi na złożoność problematyki w powiązaniu z niewielkimi możliwo-
ściami kadrowymi i finansowymi polskiej andragogiki. Przeprowadzone bada-
nia dotyczyły: 
– środowiskowego i generacyjnego zróżnicowania w zakresie kompetencji 

obywatelskich (Przyczypkowski, 1999),  
– stanu nauczania wiedzy obywatelskiej w opinii słuchaczy i nauczycieli 

szkół dla dorosłych (Wereszczyński, 2002), 
– postaw studentów wobec aktywnego obywatelstwa (Solarczyk-Ambrozik 

2004), 
– orientacji obywatelskich nauczycieli dorosłych (Jurgiel, 2006), 
– światów uczenia się grup obywatelskich (Kurantowicz, 2007). 
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Badania Przyczypkowskiego przeprowadzone wśród uczniów szkół śred-
nich i ich rodziców pokazują, że 2/3 polskiego społeczeństwa jest nieświado-
ma swojej niekompetencji obywatelskiej – pozytywnie postrzega nowy ustrój 
demokratyczny, chociaż nie potrafi wymienić jego pozytywnych cech, nie 
przejawia też woli do zmiany swoich dotychczasowych przekonań i postaw 
(np. opiekuńcza rola państwa, pasywność w życiu publicznym). Dotyczy to 
głównie dorosłych z wykształceniem zawodowym (średnim i zasadniczym), 
którzy pozostając poza działalnością i edukacją obywatelską, spychani są na 
margines życia społecznego, politycznego i gospodarczego. Większą otwar-
tość na demokrację przejawia młodzież ze szkół ogólnokształcących oraz 
dorośli z wykształceniem wyższym niezależnie od miejsca zamieszkania 
(s. 145–147).  

 Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy może być niski poziom nauczania 
wiedzy o społeczeństwie, a co za tym idzie niski poziom wiedzy obywatelskiej 
uczniów, co potwierdziły badania Wereszczyńskiego. Tak uczniowie, jak 
i nauczyciele szkół dla dorosłych nadal krytycznie oceniają program kształce-
nia obywatelskiego, wskazują na zbyt mały wymiar godzin na jego realizację 
oraz tradycyjne metody kształcenia.  

Badania Solarczyk-Ambrozik wskazują, że większość studentów przeja-
wia postawy charakterystyczne dla społeczeństwa obywatelskiego. Jednocze-
śnie charakteryzuje ich niskie zainteresowanie sprawami polityki i gospodarki. 
Przy tym postawy badanych w wielu obszarach są wewnętrznie niespójne – 
obok pozytywnego ustosunkowania się do przedmiotu badań i aktywności 
społecznej, studenci często wykazują się brakiem podstawowej wiedzy obywa-
telskiej (s. 163–164). 

Nauczyciele dorosłych, jak pokazują badania Jurgiel, są w większości zo-
rientowani na nauczanie obywatelstwa, tj. realizowanie programu dydaktycz-
nego zredukowanego do przyswajania wiedzy, co nie pozwala na kształtowa-
nie kompetencji obywatelskich i w rezultacie wejście w dorosłość (s. 150, 156, 
158). 

Na podstawie badań Kurantowicz możemy powiedzieć, że mała grupa 
społeczna w sferze publicznej jest traktowana dwojako: jako ‘podmiot uczący 
się’ – wówczas dominuje w niej uczenie się refleksyjne lub jako ‘rzecznik 
zmiany w rzeczywistości społecznej’ – wówczas dominuje w niej uczenie się 
praktyczne / instrumentalne (2007, s. 99). 

Podsumowanie 

W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie postawione we wstępie: czy 
współcześnie realizowana szkolna i pozaszkolna edukacja obywatelska mło-
dzieży i dorosłych ma szanse stawić opór przemocy politycznej, pozwalam 
sobie na sformułowanie następujących wniosków: 
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– edukację obywatelską w Polsce charakteryzują głęboko zakorzenione 
i ciągle żywe tradycje narodowo-państwowe, co współcześnie zamyka du-
żą cześć obywateli przed jej nowymi wymiarami: europejskim, globalnym, 

– duża część społeczeństwa polskiego jest nieświadoma swoich niekompe-
tencji obywatelskich; jak pokazują badania, dotyczy to także studentów 
i nauczycieli, co podważa nadzieję na rychłą poprawę sytuacji, 

– niski poziom wykształcenia Polaków, nieznajomość języków obcych 
uniemożliwia korzystanie z pełnych praw obywatelskich we współczesnym 
świecie, 

– ani państwo, ani partie polityczne nie przykładają należytej wagi do nowo-
cześnie realizowanej edukacji obywatelskiej, 

– edukacja szkolna i pozaszkolna młodzieży i dorosłych nie wywiązuje się 
z zadań wynikających z edukacji obywatelskiej, wręcz przeszkadza w pro-
cesie nabywania obywatelskich kompetencji. 

W tej sytuacji pozostaje nam odwołać się do edukacji nieformalnej, która 
znosi bariery instytucjonalne i w drodze kontaktów międzyludzkich stwarza 
szanse na zdobycie wiedzy i umiejętności obywatelskich. Jej częścią są orga-
nizacje pozarządowe, mass media, które powinny w większym niż dotąd stop-
niu wziąć odpowiedzialność za edukację obywatelską w Polsce – w interesie 
państwa jest im pomagać. Taką nadzieję budzi Strategia Wspierania Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2007–2013. 
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Streszczenie 
Wskazane w tytule artykułu obszary działalności – społeczny, oświatowy, 

kulturalny – to także części składowe edukacji obywatelskiej. Dopełniają ją: 
edukacja polityczna, prawna, ekonomiczna, europejska i globalna7.  

Wobec dosłownej przemocy władzy politycznej, z jaką współcześnie mamy 
niejednokrotnie do czynienia, przyszło mi na myśl, by zastanowić się, czy 
współcześnie realizowana edukacja obywatelska młodzieży i dorosłych ma szan-
se stawić jej opór. W tym celu dokonałam przeglądu tradycji edukacji obywatel-
skiej w Polsce, przedstawiłam współczesną realizację tego zadania w szkolnej 
i pozaszkolnej oświacie młodzieży i dorosłych oraz badania andragogiczne na 
ten temat, by na koniec sformułować prawdopodobną odpowiedź na wyżej po-
stawione pytanie. 

 
Summary 
As indicated in the title of the article, social, educational and cultural 

domain of activity are components of civic education. These are supplemented 
with political, legal, economical, European and global education. In the face of 
political power’s violence we contemporary deal with, the aim of the article is 
to answer a question: Is contemporary youth and adult civic education able to 
oppose it? The author reviews tradition of civic education in Poland, presents 
how is it provided today in formal and informal youth and adult education, as 
well as presents adragogical research into that subject to answer the question 
set above. 

                                                           
7 www.forumakad.pl/archiwum/2000/11/02.html (Deklaracja XX Sesji Konferencji 

Europejskich Ministrów Edukacji, Kraków 2000, s. 16. 




