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Wprowadzenie

W  ujęciu Jürgena Habermasa (2008), sfera publiczna jest częścią 
życia społecznego, w której obywatele prowadzą debaty, konsultacje 
i  narady w  sprawach uznawanych przez nich za istotne dla ogółu 
społeczeństwa. Celem tego typu działań staje się uzgodnienie intere-

W artykule zaprezentowano wyniki analizy 
polskiego dyskursu medialnego, dotyczące-
go tematu prawa do decydowania przez 
rodziców o  sprawach związanych z  własny-
mi dziećmi. Analiza dotyczy w szczególności 
tematu, który zdominował debatę w  bada-
nym okresie – bezpieczeństwa i dobra dzieci 
wobec ustawy obniżającej wiek objęcia obo-
wiązkową edukacją szkolną. Temat ten poja-
wił się w dyskursie publicznym na przełomie 
2008 i  2009 roku, powracając cyklicznie 
wraz z kolejnymi doniesieniami medialnymi 
oraz działaniami interesariuszy. W badaniu 
zastosowano dwie koncepcje: klasyczny 
model paniki moralnej Stanleya Cohena 
wraz z polemikami został uzupełniony kon-
cepcją komunikowania się w sferze publicz-
nej i  budowania tożsamości zbiorowej 

w warunkach ostrego sporu. Pozwoliło to na 
lepszy wgląd w sferę publiczną, szczególnie 
w  analizowanym temacie, zdominowanym 
przez emocjonalny przekaz. Analiza dyskur-
su wytworzonego na potrzeby debaty 
pozwala sądzić, że wzbudzenie nieadekwat-
nego do skali problemu zainteresowania 
mediów i  społeczeństwa danym tematem 
prowadzi do realizowania rozmaitych intere-
sów zaangażowanych w  wywołanie paniki 
grup. Tematy społeczne i  wyrastające obok 
nich inicjatywy społeczne stały się polem 
realizacji interesów politycznych. 
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sów i wypracowania konsensu. Jednostki używają do tego konstytu-
cyjnie zapisanych praw i norm, sprawiających, że możliwy do zreali-
zowania staje się postulat wolności wyrażania opinii i  idei, 
gromadzenia się, ale też prezentowania odmiennych poglądów. Pod-
chodząc do tematu sfery publicznej z perspektywy symboli i warto-
ści, jest ona obszarem emocji społecznych, które związane są 
z zawłaszczaniem lub utożsamianiem się z tym, co leży u jej podstaw. 
W wyniku rozwoju technologii komunikowania się i coraz szerszego 
dostępu społeczeństwa do internetu, stwierdzić można, że sfera 
publiczna ulega ciągłym przeobrażeniom. Odbiorcy zaczynają 
uczestniczyć w publicznym tworzeniu dyskursu, stając się redakto-
rami mediów, a co za tym idzie, wpływają na liczbę tworzonych treści 
o danej tematyce. Jednym z tematów silniej oddziałujących na emo-
cje uczestników sfery publicznej są dzieci – ich bezpieczeństwo oraz 
szeroko pojęty dobrostan. Grupy społeczne, wśród których znajdują 
się rodzice, czy mniej lub bardziej sformalizowane organizacje sku-
pione wokół walki o  interesy dzieci oraz przeciwdziałania proble-
mom społecznym, dotykającym najmłodszych członków społeczeń-
stwa, pozostają niezwykle aktywnymi interesariuszami sfery 
publicznej. Temat bezpieczeństwa dzieci wielokrotnie powraca 
w ogólnoświatowych mediach także w postaci panik moralnych. Zja-
wisko jest szczególnie częste w społeczeństwach koncentrujące się 
na prawach dziecka. Analizując jedynie polski dyskurs medialny, 
zauważyć można pewną prawidłowość dotyczącą tematów panik 
moralnych. W 2006 roku dotyczyła ona bezpieczeństwa i problemu 
przemocy w szkołach. W 2012, za sprawą wydarzeń rozgrywających 
się wokół Katarzyny W. „matki Małej Madzi” media tabloidowe nie-
mal w każdym wydaniu informowały o kolejnych przypadkach matek 
dzieciobójczyń, rozszerzając zaczerpnięte z  dyskursu prawnego 
pojęcie także na przypadki, które nie miały nic wspólnego z „dziecio-
bójstwem” w  sensie prawnym. W  2013 roku media skupiły się na 
sprawie molestowania dzieci przez duchownych1. Paniki moralne 

1  Temat był analizowany przeze mnie w  pracy magisterskiej „Zjawisko paniki moralnej 
w Polsce. Przypadki zagrożenia bezpieczeństwa dzieci”.
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wokół homoseksualizmu (2003) [zob. Zielińska 2009], dopalaczy 
(2011) i  kierowców prowadzących pojazdy po spożyciu alkoholu 
(2013) zawierały emocjonalny komponent dzieci-ofi ar, których 
dobro wysuwane było na pierwszy plan przekazów medialnych fazy 
inicjującej paniki. Wspólnym czynnikiem wydarzeń będących pani-
kami moralnymi jest istnienie budzącego silne emocje tematu oraz 
zdeterminowanych grup interesu, którym zależy na podtrzymaniu 
uwagi medialnej wokół konkretnego tematu paniki. Z drugiej stro-
ny kwestia dobrostanu dzieci jest również tematem, który pozwala 
na wyciąganie zbyt daleko idących wniosków czy wręcz manipulo-
wanie nastrojami społecznymi. Nagłośnionym przykładem takiego 
działania jest raport Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom „Maciuś”2, 
z którego wynikało, iż prawie milion polskich dzieci cierpi z powodu 
niedożywienia. Raport szybko został sfalsyfi kowany, jednak przez 
wiele dni informacja była chętnie wykorzystywana przez media3. 

Dyskurs dotyczący decydowania przez rodziców o  własnych 
dzieciach w kwestii objęcia obowiązkiem szkolnym w porównaniu 
z dyskursem politycznym właściwym współczesnym demokracjom 
zachodnim obrazuje specyfi kę porozumiewania się władzy z obywa-
telami w obliczu nierównych pozycji, momentu ostrego sporu oraz 
ideologizacji. Ograniczając się jedynie do analizy sfery publicznej 
w  badanym zagadnieniu, polska sfera publiczna cechuje się dużą 
homogenicznością poglądów, co prowadzi do podporządkowania 
debaty określonej ideologii. Ostra ideologizacja przekształca z kolei 
debatę w nierozstrzygalny spór światopoglądowy, w efekcie wiodą-
cy do dramatyzacji i rytualizacji. Badany przeze mnie materiał doty-
czący debaty medialnej wokół interesów dzieci pozwala na rozpo-
znanie rozmaitych sposobów dyskredytacji przeciwnika oraz 
konfrontacji tożsamości uczestników sporu po obu jego stronach. 

2  Polska Fundacja Pomocy Dzieciom „Maciuś”, luty 2013, Głód i niedożywienie dzieci w Polsce 
– raport z badania ilościowego, http://www.pfpd.org/wp-content/uploads/2013/02/Raport-
z-bada%C5%841.pdf [dostęp 15.12.2016].
3  Na straży sondaży, 17.03.2013, „Czy 800 000 dzieci cierpi głód?”, http://nastrazysondazy.
uw.edu.pl/czy-800-000-dzieci-w-naszym-kraju-cierpi-glod/ [dostęp 15.12.2016].
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Sposoby te obejmują zarówno tradycję, jak i normatywne projekty 
lub domniemany stan faktyczny tego, co w  socjologii nazywa się 
świadomością społeczną, a  według Jerzego Jedlickiego „jest [...] 
mniej spójne niż najbardziej nawet rozbiegany traktat polityczno-
-moralny” (1988: 15). Analizowana próba rekonstrukcji sposobów 
budowania tożsamości zbiorowej w warunkach ostrego sporu war-
tości dotyczy projektu ustawy obniżającej wiek obowiązku szkolne-
go do szóstego roku życia. Próbuję także rozpoznać zasoby znaczeń 
używane do określania tożsamości oraz schematy argumentacji sto-
sowane w tym przypadku w celach perswazyjnych – zarówno wśród 
aktywistów i organizacji, jak i funkcjonariuszy władzy reprezento-
wanych przez stronę ministerialną. Jako ramy analityczne posłuży-
ły mi struktury argumentacyjne zaproponowane przez Marka Czy-
żewskiego, Sergiusza Kowalskiego i Andrzeja Piotrowskiego (1997): 
„światły obywatel” oraz „rzecznik”. Jako schemat analizy posłużyło 
mi także pojęcie „sepizacji” (uważniania) oraz „kontrsepizacji” 
(unieważniania) w dyskursie pewnych struktur, racji i spraw. 

Drugą ramą analityczną analizy dyskursu jest koncepcja paniki 
moralnej. Pojęcie to używane jest w dyskursie publicznym na okre-
ślenie nadmiernej reakcji mediów na określony temat, często także 
manipulacji medialnej. W  przypadku ram analitycznych paniki 
moralnej łatwiej mówić za Chasem Cricherem (2008) o pewnej heu-
rystyce niż teorii. W  środowisku badaczy paniki moralnej wciąż 
toczy się dyskusja (por. np. Rohloff , Wright 2011) dotycząca możli-
wych kierunków dalszego rozwoju tej koncepcji, nadal nie spełnia-
jącej kryteriów teorii naukowej. Koncepcja paniki moralnej wywo-
dzi się z socjologii dewiacji oraz teorii naznaczania. Podstawowym 
jej elementem jest istnienie dewiacji, która w  danym okresie cha-
rakteryzuje się niewspółmierną do czasu poprzedzającego jej inten-
syfi kację, silnie negatywną reakcją społeczną oraz wzmożonym 
zainteresowaniem mediów. Sam wybuch paniki wiąże się z kreowa-
niem lęku i potęgowaniem społecznego niepokoju, powodowanego 
możliwymi konsekwencjami dewiacji. Chas Critcher (2008) wyka-
zał, że paniki moralne zawsze powstają wokół problemu, który 
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przyjmuje formę dewiacji. W swojej pracy wymienił siedem najczę-
ściej powtarzających się tematów: AIDS, wykorzystywanie seksual-
ne dzieci, narkotyki, emigracja, przemoc, przestępstwa uliczne oraz 
przestępstwa młodocianych. W  polskim dyskursie, jak zostało to 
wcześniej wskazane, decydujące o  potencjale paniki moralnej jest 
najczęściej zagrożenie bezpieczeństwa dzieci. Sam problem prze-
mocy czy emigracji, wzmocniony defi cytami, jakie wywołuje wśród 
dzieci, ma większe szanse stać się przedmiotem paniki (por. Urbań-
ska 2010). Dewiacje, wokół których wybuchają paniki moralne, 
w  okresie „spokoju” są nieodłącznym elementem społeczeństw, 
z jednej strony niemożliwym do wyeliminowania, z drugiej spełnia-
jącym funkcję integrującą i konstytuującą ład społeczny, m.in. przez 
możliwość wskazania dewianta (Durkheim 2000). Samo wystąpie-
nie dewiacji i nadmiernego zainteresowania mediów danym tema-
tem nie jest wystarczające do wybuchu paniki moralnej – niezbędna 
jest możliwość wskazania „ludowego diabła” (folks devil), aktora 
bądź grupy aktorów, którzy będą uosabiać społeczny niepokój 
i wokół działań których panika będzie narastać (Cohen 2002). Kon-
cepcja paniki moralnej przyjmuje transakcyjny model, według któ-
rego grupy społeczne aktywnie tworzą zasady, naruszenie których 
stanowi w  grupowej defi nicji dewiację oraz skutkuje etykietowa-
niem pojedynczych jednostek jako dewiantów (Becker 1963: 9). Do 
momentu uznania wydarzenia jako dewiacji i  ustanowienia go 
przedmiotem społecznego zainteresowania nie jest ono postrzega-
ne jako niepokojące. Podobnie dzieje się w przypadku ekstrapolo-
wania przez media i  innych interesariuszy jednostkowych zjawisk 
w poważny trend.

Badania panik moralnych rozwijają się bardzo dynamicznie, jed-
nak wciąż nie zostały wypracowane jednorodne i  spójne metody 
analizy. Kolejne badania wskazują na konieczność modyfi kacji 
metodologii panik moralnych m.in. w  zakresie analizy użytych 
przez media środków, zaangażowanych grup interesu, celów i funk-
cji. Ewolucja związana jest przede wszystkim z rozwojem mediów, 
a  samo natężenie wybuchu panik wzrosło wraz z  upowszechnie-
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niem się mediów masowych (Th ompson 1998: II). Zainteresowanie 
zjawiskiem paniki moralnej bierze swój początek z  pionierskich 
badań Stanleya Cohena (2002) z połowy lat 60. XX wieku nad prze-
sadną reakcją mediów, związaną z lokalnymi konfl iktami młodzie-
żowych subkultur. Nadmierne zainteresowanie tematem zamieszek 
spowodowane było brakiem znaczących wydarzeń w danym czasie. 
Same relacje medialne były wyolbrzymione i  mijały się z  prawdą, 
a ich celem było z jednej strony wywołanie strachu, z drugiej przeło-
żenie na społeczne zainteresowanie relacjami. Wątek celowości 
wywołania paniki moralnej potwierdzony został w badaniach Stu-
arta Halla i jego współpracowników (1978), przeprowadzonych nie-
spełna dekadę później. Podjęcie przez media tematu rozbojów ulicz-
nych w Wielkiej Brytanii, miało służyć odwróceniu uwagi od kryzysu 
ekonomicznego i bezrobocia. Erich Goode i Nachman Ben-Yehuda 
(2009) analizując paniki moralne poświęcili więcej uwagi wyjaśnie-
niu dlaczego niepokojące zjawiska mają miejsce, a media reagują na 
nie w dany sposób, dlaczego uczestniczą w niej te, a nie inne grupy 
społeczne i  konkretne zagrożenia, a  także co sprawia, że panika 
narasta. We współczesnych metodologiach badania panik (Klocke, 
Muschert 2010) nacisk kładziony jest przede wszystkim na najnow-
sze rodzaje mediów oraz udział samego odbiorcy w kreowaniu prze-
kazu. Panika moralna odzwierciedla sytuacje i  niepokoje zakorze-
nione w danym czasie w społecznej debacie. W kontekście polskiego 
badania panik moralnych warty zaznaczenia jest wkład Iwony Zie-
lińskiej, która badając dyskurs wokół homoseksualizmu i  Parady 
Równości w  2003 roku rozbudowała klasyczny model paniki 
o  model transformacyjny. Autorka zauważyła, że w  nowych pani-
kach moralnych, które opierają się w większym stopniu na sporze 
wartości niż piętnowaniu dewiacji, brak jest jednomyślności co do 
negatywnej oceny folks devils – zyskują oni wręcz poparcie określo-
nych grup, a sam niepokój wyrażany jest jedynie przez część społe-
czeństwa (2015: 66). Odejście od klasycznego defi niowania zjawi-
ska będącego przedmiotu paniki moralnej zaobserwowałam również 
w przeprowadzonym przeze mnie badaniu. We współczesnych pani-
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kach następuje zerwanie ze schematem „wydarzenie inicjujące – 
kulminacja – wygaszenie”. W moim badaniu uzupełnienie ram ana-
litycznych paniki moralnej sposobami komunikacji i  budowania 
tożsamości zbiorowej pozwoliło na ukazanie kolejnej specyfi ki 
współczesnych panik moralnych – dychotomicznego podziału 
mediów oraz używanie rozmaitych środków przekazu do tworzenia 
sprzyjającego danej grupie dyskursu. Sprawia to, że społeczeństwo 
ma do czynienia z  dwoma „ludowymi diabłami”, w  zależności od 
osoby uczestniczącej w  tworzeniu dyskursu. W  przypadku sporu 
wokół sześciolatków wyłonił się „wróg” w  postaci rządu czy sze-
rzej  – polityków kierujących się wyłącznie interesem fi nansowym 
oraz drugi „ludowy diabeł” w  postaci rodziców wysuwających na 
pierwszy plan partykularne racje i interesy.

Wspólnym elementem badań nad panikami jest podejście kon-
strukcjonistyczne, w ramach którego problem społeczny uznawany 
jest jako wytworzony na potrzeby mediów. Trudność jednoznacz-
nej defi nicji paniki moralnej, a co za tym idzie, jej badania wynika 
z szybko postępujących zmian oraz indywidualnej aplikacji paniki 
w ramach danego społeczeństwa i rodzajów mediów – ich profi lu, 
stopnia wolności i  zasięgu. Badaniem został objęty dyskurs two-
rzony w ramach protestu przeciwko rozwiązaniom proponowanym 
przez organy władzy (strona ratujmymaluchy.pl). Mając na uwadze 
postępującą dychotomię między dziennikami opiniotwórczymi, 
analizą objęłam portale działające pod grupą medialną Agora 
(gazeta.pl i  wyborcza.pl) oraz wpolityce.pl i  fronda.pl. Wybór 
mediów podyktowany był z jednej strony aktywnością publicystów 
w określonych tematach (czynnik wydawania opinii w przeciwień-
stwie do relacjonowania faktów) przy jednoczesnych próbach 
dotarcia do racji obu stron. Wskazane portale wykazywały się 
aktywnością w  angażowaniu osób ściśle związanych z  badanym 
tematem dyskusji.
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„Sześciolatki do szkół”
Emocje wokół ustawy obniżającej wiek rozpoczęcia edukacji szkol-
nej obserwować można od momentu ogłoszenia projektu w 2008 
roku. Wydarzeniem inicjującym panikę wokół tematu wcześniej-
szego posyłania sześciolatków do szkół były działania moral entre-
preneurs, czyli dominujących grup, mających zdolność narzucania 
określonych przekonań (Ben-Yehuda, Goode 2009: 30–31) – powo-
łanie przez Tomasza i  Karolinę Elbanowskich ruchu „Ratujmy 
maluchy” wraz ze stroną gromadzącą przekaz pochodzący od prze-
ciwników ustawy (listy, wypowiedzi, zgłoszenia nieprawidłowości). 
Chociaż sama aktywność ruchu, a  następnie fundacji Rzecznik 
Praw Rodziców widoczna jest od 2008 roku, a więc pierwszych prac 
nad projektem, w dyskursie medialnym zaobserwować można trzy 
fale paniki moralnej. Pierwsza, związana z dyskusją wokół projek-
tu, protestami oraz komunikowaniem zagrożenia bezpieczeństwa 
dzieci, miała miejsce w  momencie największej aktywności ruchu 
(lata 2008–2011). To faza wystąpień publicznych i akcji służących 
zaznaczeniu obecności w przestrzeni publicznej przeciwników pro-
jektu ustawy. To między innymi przerwanie konferencji ówczesnej 
minister edukacji Katarzyny Hall oraz wręczenie jej kosza masko-
tek pod hasłem „Niech się minister bawi pluszowymi misiami, 
a  nie eksperymentuje na naszych dzieciach” (lipiec 2008), wrze-
śniowy happening pod kancelarią premiera, podczas którego 
zebrano 23 tys. podpisów przeciwko ustawie, oraz październikowe 
blokowanie ministerialnych faksów i maili pod hasłem „Widzialna 
ręka” (zdjęcia rodzinne i  rysunki z  obrysem dłoni). Wskazywano 
na nieprzygotowanie instytucji edukacyjnych (na podstawie otrzy-
manych przez ruch listów), wykorzystując brak ofi cjalnych rządo-
wych raportów na tym etapie. Przywoływano przykłady przema-
wiające do wyobraźni odbiorcy komunikatu, wynikające z  dość 
powszechnych problemów z fi nansowaniem edukacji na poziomie 
gminnym, które dotyczą także edukacji przedszkolnej czy „zeró-
wek”: przepełnione klasy, lekcje wychowania fi zycznego na koryta-
rzach, kontakt najmłodszych dzieci ze starszymi uczniami. Na tym 
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etapie „ludowym diabłem” był rząd, który kierował się w  opinii 
rodziców jedynie interesem ekonomicznym i  politycznym. Efek-
tem tej fazy było odroczenie obowiązku szkolnego do 2014 oraz 
zyskanie poparcia polityków opcji opozycyjnych, m.in. Lecha 
Kaczyńskiego4. Jednocześnie projekty obywatelskie były odrzuca-
ne przez rząd. Na tym etapie spory o prawomocną hierarchię waż-
ności spraw publicznych występowały jedynie wśród przeciwników 
reformy oraz przedstawicieli resortu szkolnictwa.

Druga fala paniki moralnej (2014) rozpoczęła się w  momencie 
opublikowania na stronie fundacji Elbanowskich informacji o spo-
sobach skutecznego odraczania sześciolatków. Dla zaangażowanej 
w  spór strony ministerialnej, reprezentowanej przez ówczesną 
minister Joannę Kluzik-Rostkowską „ludowym diabłem” stali się 
Elbanowscy, którzy w jej opinii kierowali się nie interesem sześcio-
latków, ale potrzebą postawienia na swoim5. Wejście w życie obo-
wiązku szkolnego ujawniło dychotomiczny podział na rodziców 
popierających posyłanie sześciolatka do pierwszej klasy („Moja cór-
ka poszła do szkoły jako siedmiolatek – uważam, że o rok za późno”, 
odwoływanie się w  opiniach do braku sensu protestu i  niewiedzy 
rodziców6) oraz przeciwników, którzy w listach na stronie ratujmy-
maluchy.pl wskazywali na problemy dzieci, które poszły wcześniej 
do szkoły („Z miłej energicznej dziewczynki moja córeczka zrobiła 
się płaczliwa, zniechęcona, z niską samooceną”, „Cały czas jest tylko 
nauka, pisanie i  czytanie, z  którymi całkowicie sobie nie radzi”, 

4  Wyborcza.pl Polityka Ekstra. J. Suchecka, 11.05.2016, Elbanowscy wkraczają do MEN, 
http://wyborcza.pl/politykaekstra/1,132907,20052182,elbanowscy-wkraczaja-do-men.
html [dostęp 15.12.2016].
5  Wpolityce.pl, MG, 3.02.2014, Minister edukacji ostro o ruchu „Ratujmy maluchy”, http://
wpolityce.pl/spoleczenstwo/94684-minister-edukacji-ostro-o-ruchu-ratuj-maluchy [dostęp 
15.12.2016].
6  Natemat.com.pl, P. Janczarek, 08.2011, Sześciolatki do szkół? Rodzice są za, http://www.nate-
mat.com.pl/dzieci-w-szkole/szesciolatki-do-szkol-rodzice-sa-za.html [dostęp 15.12.2016]; 
WysokieObcasy.pl. M. Wroniszewska, 09.05.2013, Nie zgadzam się na manipulację p. Elbanow-
skich, http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,96856,13881373,Nie_zgadzam_sie_
na_manipulacje_p__Elbanowskich.html.
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„Mój syn codziennie przed szkołą (...) płacze straszliwie (...), a jest 
dopiero od tygodnia w  szkole”7). Dominowało charakterystyczne 
dla panik moralnych odwoływanie się do jednostkowych przykła-
dów, które trudno sfalsyfi kować („mam znajomą, która oddała syna 
rok wcześniej do szkoły”8) oraz stosowanie emocjonalnych komuni-
katów, łatwo przemawiających do wyobraźni odbiorców („[w] Pol-
sce już od 1 klasy dzieci są wdrażane w  pruski model edukacji 
z XVIII–XIX wieku – dzieci siedzą w ławkach jak szwaczki w fabryce, 
a ich tryb życia reguluje głośny dzwonek jak w koszarach”9).

Trzecia fala paniki (2015 i 2016 rok) związana była z wycofa-
niem ustawy przez rząd Beaty Szydło oraz kontrowersjami wokół 
konkursu organizowanego przez MEN. W  2015 roku postulaty 
fundacji Rzecznik Praw Rodziców znalazły poparcie Prawa i Spra-
wiedliwości oraz prezydenta Andrzeja Dudy (PiS wycofał ze swoje-
go programu wyborczego postulat wcześniejszego posyłania sze-
ściolatków do pierwszej klasy). W  listopadzie 2015 roku 
Elbanowscy byli pierwszym ofi cjalnym gościem minister Anny 
Zalewskiej, w  grudniu 2015 zaś Sejm przyjął nowelizację prawa 
oświatowego i  zniósł obowiązek szkolny dla sześciolatków. Tym 
samym „ludowym diabłem” stali się Karolina i Tomasz Elbanow-
scy, według opinii przeciwników noweli niesłusznie uprzywilejo-
wani. W  wyniku konkurs MEN zostali w  2016 roku partnerem 
społecznym resortu oświaty, a przedmiotem kontrowersji stało się 
unieważnienie wyników pierwszego konkursu, w którym wygrała 
Fundacja Inicjatyw Oświatowych. Podtrzymywaniu atmosfery 
niepokoju sprzyjał szum informacyjny (informacja o  jednopunk-
towej przewadze, a  także braku sprecyzowanych planów dorad-

7  Fragmenty listów na stronie http://ratujmymaluchy.pl [dostęp 15.12.2016].
8  Wpolityce.pl, A. Ponikiewska, 22.08.2013, MEN działa perfi dnie, http://wpolityce.pl/
gwiazdy/70690-men-dziala-perfi dnie [dostęp 15.12.2016].
9  Gazeta.pl Magazyn Weekendowy. M. Gostkiewicz, 2016, Tomasz Elbanowski: Polskie dzieci bar-
dzo nie lubią szkoły. A nie musi tak być, http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,20167582,to-
masz-elbanowski-polskie-dzieci-bardzo-nie-lubia-szkoly-a.html [dostęp 15.12.2016].
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czych10) oraz brak ofi cjalnych informacji (Wyborcza.pl po wyni-
kach konkursu informowała o  „prawie 8  milionach” (10.05), 
miesiąc później (03.06) o „niemal 5,3 mln zł”). Przeciwnicy nowe-
lizacji na tym etapie odwoływali się do braku miejsc w przedszko-
lach dla młodszych dzieci, tworzenia barier edukacyjnych dla 
dzieci z biednych rodzin i wykluczonych regionów (wskaźnikiem 
był niski udział czterolatków w edukacji przedszkolnej) oraz utra-
ty pracy przez nauczycieli. Szczególnie aktywni pozostawali eks-
perci apelujący do premier o  wzmocnienie poradni psychologicz-
no-pedagogicznych oraz kadry pracującej na co dzień z  dziećmi. 
Plan cofnięcia ustawy to dla przeciwników „niemoralne, cyniczne 
tworzenie mechanizmów wykluczania i marginalizowania młode-
go pokolenia małych Polaków na samym progu drogi życiowej”11. 

W  latach 2009–2013 nastroje społeczne wokół wcześniejszego 
posyłania dzieci do pierwszej klasy pozostawały bez większych 
wahań, wzrósł jedynie o 2 odsetek osób opowiadających się za wcze-
śniejszą edukacją. Według sondażu CBOS 62% ankietowanych uwa-
żało, że edukacja szkolna powinna rozpoczynać się w wieku siedmiu 
lat, 32% – w wieku sześciu lat. Jednocześnie 78% opowiadało się za 
objęciem edukacją przedszkolną pięciolatków. Główne powody 
sprzeciwu wobec ustawy to niewystarczająca dojrzałość do rozpo-
częcia nauki w szkole (64%), brak przygotowania szkół (16%) i złe 
przygotowanie i nieudolne przeprowadzenie reformy (12%)12.

10  Wyborcza.pl, J. Suchecka, 10.05.2016, Co dokładnie i za ile Elbanowscy będą konsulto-
wać z  MEN? W  ministerstwie dopiero planują, http://wyborcza.pl/1,75398,20050435,co-
-dokladnie-i-za-ile-elbanowscy-beda-konsultowac-z-men-w-ministerstwie.html [dostęp 
15.12.2016].
11  Wyborcza.pl, Magazyn Świąteczny, J. Suchecka, 12.12.2015, Ratujmy maluchy. Przed 
rodzicami, http://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,19333327,ratujmy-maluchy-przed-
-rodzicami.html [dostęp 15.12.2016].
12  CBOS, Czy sześciolatki powinny iść do szkół?, Warszawa, lipiec 2013, http://www.cbos.pl/
SPISKOM.POL/2013/K_090_13.PDF [dostęp 15.12.2016].
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Komunikacja i tożsamość uczestników sporu

Na każdym etapie paniki uwidoczniły się sposoby komunikacji 
zaproponowane przez zespół pod kierownictwem Sergiusza Kowal-
skiego i Marka Czyżewskiego. Ruch a następnie fundacja Elbanow-
skich przyjął rolę „rzecznika”, czyli strukturę argumentacji zmierza-
jącą do nadania ważności perspektywie właściwej laikom oraz 
poszukiwania racji przez odwoływanie się do ich opinii, potrzeb 
i interesów, tak jak są one przedstawiane i odczuwane (Czyżewski, 
Kowalski, Piotrowski, red., 1997: 32–33). Początkowo Elbanowscy 
wyrażali interesy jednostek (rodzin, ściślej matek, które zyskiwały 
głos), stojąc w opozycji do strony ministerialnej, tym samym „repre-
zentując społeczeństwo”. Podczas gdy obrazowi urzędników towa-
rzyszył biurokratyczny etos, Elbanowscy pozostawali do dyspozycji 
rodziców mających wątpliwości. W przeciwieństwie do uprzywilejo-
wanych urzędników budzili zaufanie, trafi ając w  czuły punkt 
medialnego zainteresowania – emocje, wątpliwości i lęki rodziców, 
w czym pomagało im doświadczenie nauczania w szkole podstawo-
wej oraz praca w lokalnej gazecie. W wywiadach założyciele fundacji 
odwoływali się do wyrazów wdzięczności rodziców, informujących 
o  pojawieniu się kuratorów oświaty. Prezentujące głos społeczeń-
stwa listy pozostawały w  opozycji do eksperckiego dyskursu obu 
stron, pełnego pojęć nadrzędnych. Cytat „Zmieniacie świat! 
W naszej szkole pojawił się papier toaletowy!”13 odwołuje się całko-
wicie innej argumentacji niż przywoływane badania, raporty i opi-
nie ekspertów prezentowane przez stronę rządową. Wątpliwości 
wobec tożsamości Elbanowskich, „rzecznika interesów wszystkich 
rodziców”, wyrażają z  kolei zwolennicy wcześniejszego posyłania 
dzieci do pierwszej klasy. Przeciwnicy zauważali, że głosy rodziców 
wobec reformy będą różnić się z zależności od tego, gdzie znajduje 
się placówka szkolna, na listach poparcia zaś (Elbanowscy zebrali 

13  Gazeta.pl Magazyn Weekendowy. M. Gostkiewicz, 2016, Tomasz Elbanowski: Polskie dzieci bar-
dzo nie lubią szkoły. A nie musi tak być, http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,20167582,to-
masz-elbanowski-polskie-dzieci-bardzo-nie-lubia-szkoly-a.html [dostęp 15.12.2016].
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w  sumie 1,6 mln podpisów za wycofaniem ustawy i  ogłoszeniem 
referendum) podpisują się nie tylko rodzice, ale też dalsza rodzi-
na14. Wskazywano również hipokryzję środowiska zamożnych 
rodziców, dla których problem wykluczenia dzieci na wczesnym eta-
pie edukacji nie istnieje oraz subiektywny przekaz budowany na 
prostych dychotomiach dobro-zło, walczący o  szczęście i  dobro 
dziecka versus ci, którzy chcą im to odebrać15.

Pozycja „światłego obywatela” zaczerpnięta z prac Alfreda Schüt-
za odnosi się do rodzaju argumentacji, w  której prawomocność 
i  wagę składników dyskursu publicznego (tematów, problemów, 
wartości, celów) określa się poprzez odwołanie do autorytetu 
wyspecjalizowanej wiedzy, uznawanej za niearbitralną, niezależną 
od opinii, pragnień i woli tych, których traktują jako laików (Czy-
żewski, Kowalski, Piotrowski, red., 1997: 32–33). Dyskurs strony 
ministerialnej przyjął formę bezosobową, odwołując się do takich 
pojęć jak „ministerstwo edukacji”, „reforma”, „wyrównanie szans 
edukacyjnych” oraz powołując się na obowiązki wynikające ze spra-
wowanego urzędu. Za Clairem Lermanem (1983) można przywołać 
pojęcie „głosu instytucjonalnego”, który służy do uzasadniania 
i usprawiedliwiania stanowiska bądź decyzji podejmowanej przez 
funkcjonariuszy danej instytucji we właściwej im dziedzinie wła-
dzy. W pierwszej fali paniki widać nie tylko brak przekładalności 
perspektywy (perspektywa przyszłych powodzeń na rynku pracy 
versus obecny dobrostan dzieci i  ich gotowość do podjęcia eduka-
cji), ale też symetryczności pozycji. Elbanowscy w  przekazie 
medialnym nie pozostają dla strony ministerialnej partnerem do 
rozmowy – spotkania organizowane są przez opozycję (m.in. „Edu-
kacyjny Okrągły Stół” powołany w 2009 z  inicjatywy ówczesnego 

14  WysokieObcasy.pl. M. Wroniszewska, 09.05.2013, Nie zgadzam się na manipulację p. Elba-
nowskich, http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,96856,13881373,Nie_zgadzam_
sie_na_manipulacje_p__Elbanowskich.html [dostęp 15.12.2016].
15  Wyborcza.pl, Aleksandra Kaniewska, Jarosław Makowski, 18.04.2013, Dyskusja: sześcio-
latki niezgody. Od piersi do szkoły, http://wyborcza.pl/1,75968,13758233,Dyskusja__szes-
ciolatki_niezgody__Od_piersi_do_szkoly.html [dostęp 15.12.2016].
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prezydenta). Karolina i  Tomasz Elbanowscy samookreślali się 
z pozycji „rzecznika narodu”, zasięgającego opinii ekspertów oraz 
otwartego na opinie: „nauczyciele nam mówią”, „rodzice dzieci ze 
specjalnymi problemami od dawna zwracają uwagę na fakt”. Jako 
„światły obywatel” czy dokładniej „ekspert”, minister edukacji, a za 
nią strona popierająca ustawę o  sześciolatkach, odwołuje się do 
argumentów naukowych. Występuje również jako „rzecznik” inte-
resów społecznych, odmawiając tak szerokiego „rzecznictwa” stro-
nie protestującej. 

Kreowanie wypowiedzi na poparte przez opinie ekspertów jest 
jedną z kluczowych cech panik moralnych, służących przekonaniu 
społeczeństwa, że ma ono do czynienia z  poważnym problemem 
społecznym. Osią konfl iktu omawianej paniki stało się wykorzysty-
wanie statystyk i wypowiedzi eksperckich dla uwiarygodnienia wła-
snych racji. To, po pierwsze, przywoływanie przykładu państw 
europejskich, które odnotowują sukcesy edukacyjne16 i  w  których 
dzieci zaczynają edukację wcześniej (od 4. roku życia w Irlandii Pół-
nocnej, od 5.  w  Anglii, Holandii, Szkocji i  Walii, od 6. w  Austrii, 
Francji, Niemczech, Norwegii, Portugalii, Czechach, Hiszpanii czy 
we Włoszech), odnotowując przy tym różnice w poziomie i formie 
edukacji (np. fi ński zindywidualizowany plan dla każdego dziecka) 
oraz środkach z budżetu przeznaczanych na to zagadnienie. Zwo-
lennicy ustawy powołują się m.in. na badania norweskich ekonomi-
stów śledzących losy dzieci urodzonych między 1962 a  1988. 
Według badań osoby zaczynające szkołę rok później miały znacząco 
niższe IQ, w efekcie po 30 latach zarabiały mniej17. Wśród eksperc-
kich głosów przeciwników ustawy znajduje się stanowisko przyby-
łego do Polski na zaproszenie fundacji Elbanowskich prof. Davida 

16  Wyborcza.pl, A. Kaniewska, J. Makowski, 18 kwietnia 2013, Dyskusja: sześciolatki nie-
zgody. Od piersi do szkoły, http://wyborcza.pl/1,75968,13758233,Dyskusja__szesciolatki_
niezgody__Od_piersi_do_szkoly.html [dostęp 15.12.2016].
17  Wyborcza.pl, Magazyn Świąteczny, J. Suchecka, 12.12.2015, Ratujmy maluchy. Przed 
rodzicami, http://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,19333327,ratujmy-maluchy-przed-rodzi-
cami.html [dostęp 15.12.2016].
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Whitebreada  z  Uniwersytetu Cambridge, specjalizującego się 
w dziedzinie nauczania małych dzieci. Dowodził on, że „nie ma żad-
nych naukowych przesłanek, na podstawie których można byłoby 
mówić  o  pozytywnych skutkach takiego działania (wcześniejsze 
posyłania do pierwszej klasy – przyp. autor), nie ma żadnych dowo-
dów naukowych, na których bazie można by stwierdzić, że to lep-
sze dla przyszłości dzieci lub ma pozytywny wpływ na sam proces 
uczenia”18. Kolejną kwestią jest selektywność w  doborze danych, 
ograniczająca się do potwierdzania własnych tez oraz braku 
uwzględniania innych czynników – czasu przeprowadzenia bada-
nia, liczebności próby, różnic między dziećmi z  zerówki a  przed-
szkolakami, które nie realizują podstawy programowej. Tomasz 
Elbanowski powołując się na wyniki raportu IBE „Pierwszoklasista 
2014”19, stwierdził, że sześciolatki radzą sobie gorzej od siedmiolat-
ków, a  co 10 z  nich wymaga pomocy w  uzupełnieniu braków. 
W  raporcie wskazana została ważniejsza determinanta powodzeń 
edukacyjnych – sytuacja rodzinna oraz wykształcenie rodziców. 
Sami autorzy zaznaczają małą liczebność próby w badaniu TUNSS 
(test umiejętności na starcie szkolnym) – 1,2 tys. w  porównaniu 
z ok. 3 tys. w edycji 2013. Przypuszczenie wysunięte przez realizu-
jących badanie głosi: „wcześniejsze pójście do szkoły może oznaczać 
większe szanse rozwojowe przede wszystkim dla dzieci z  rodzin 
z niższym statusem wykształcenia rodziców”.

Warto w tym miejscu przywołać pojęcie sepizacji i kontrsepiza-
cji, mówiące o sprawach uważanych za cudzy problem, przesłonię-
tych cieniem spraw uznawanych za ważne, sprawach przemilcza-
nych bądź takich, dla których nazwania nie mamy kategorii 
językowych (Czyżewski, Dunin, Piotrowski, red., 1991: 7). Sposoby 

18  Wpolityce.pl, D. Łosiewicz, 15.06.2015, Szefowa MEN unika prawdy jak ognia. A  jaka 
jest prawda? Że nie działa dla dobra dzieci, http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/256127-sze-
fowa-men-unika-prawdy-jak-ognia-a-jaka-jest-prawda-ze-nie-dziala-dla-dobra-dzieci 
[dostęp 15.12.2016].
19  Instytut Badań Edukacyjnych, Pierwszoklasista 2014, http://www.ibe.edu.pl/images/
materialy/IBE-informacja-o-badaniu-pierwszoklasistw.docx [dostęp 15.12.2016].
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sepizacji to praktyki unieważniania, ale też to, jak określone sprawy 
nabierają znaczenia w dyskursie publicznym lub je tracą. Kontrsepi-
zacja jest z kolei sposobem nadania sprawom ważności. Dotyczy nie 
tylko kategorii opisowych, ale też wartości i  ocen. W  najbardziej 
interesującym w  kontekście artykułu znaczeniu praktyki dotyczą 
spraw, które stanowią ważny fragment dyskursu i są omawiane, jed-
nak w  taki sposób, aby uznać je za nieważne z  punktu widzenia 
dominującej strony sporu. Spór wokół sześciolatków stanowi boga-
tą ilustrację praktyk sepizacyjnych w relacji między interesami wła-
snej grupy a  innymi. W  przypadku dyskusji nad sześciolatkami 
w aktach komunikowania pojawił się SEP wyartykułowany, przybie-
rając takie formy jak eufemizacja, marginalizacja, piętnowanie, 
degradacja, wyłączanie. Wypowiedzi obu stron ulegały łatwej falsy-
fi kacji poprzez niską przekładalność perspektyw. Strona rządowa 
skupiała się na obrazie całościowym, przywołując statystyki i dane 
zebrane w poszczególnych placówkach. Stronie związanej z funda-
cją Elbanowskich łatwo było w  takiej sytuacji odrzucać raporty, 
odwołując się do jednostkowych przypadków. Minister edukacji 
zarzucano niekompetencję i manipulację w przypadku wypowiedzi 
dotyczących braku społecznych emocji wobec ustawy w mniejszych 
miejscowościach, przywołując nagłówki mówiące o „rodzicach sztur-
mujących poradnie”20 (komunikaty prasowe masowo powielane na 
stronach lokalnych dzienników). Kompetencje strony ministerialnej 
podważane były również przez media niepopierające ustawy („Gdyby 
rządowi chociaż w połowie zależało na dzieciach tak, jak inicjatorom 
akcji Ratuj Maluchy, bylibyśmy spokojni o  przyszłość edukacji”21). 

20  Wpolityce.pl, D. Łosiewicz, 28.03.2015, Joanna Kluzik-Rostkowska albo kłamie, albo już 
dawno oderwała się od rzeczywistości. Szefowa MEN znów doprowadziła rodziców do wrzenia, 
http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/238964-joanna-kluzik-rostkowska-albo-klamie-albo-
juz-dawno-oderwala-sie-od-rzeczywistosci-szefowa-men-znow-doprowadzila-rodzicow-
do-wrzenia [dostęp 15.12.2016].
21  Wpolityce.pl, MG, 3.02.2014, Minister edukacji ostro o ruchu „Ratujmy maluchy”, http://
wpolityce.pl/spoleczenstwo/94684-minister-edukacji-ostro-o-ruchu-ratuj-maluchy [dostęp 
15.12.2016].
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Deklarowane przez rząd wartości, przede wszystkim wyrównanie 
szans edukacyjnych w wykluczonych regionach i grupach społecz-
nych nie znajdowały przełożenia na hierarchię wartości przeciwni-
ków ustawy, powołujących się na dobro własnych dzieci. Krytyce 
poddano również metodologię badań przeprowadzonych przez 
Instytut Badań Edukacyjnych, z których wykluczano dzieci z pro-
blemami.

Z drugiej strony sepizowane były eksperckie wypowiedzi i bada-
nia dostarczane przez fundację Rzecznik Praw Rodziców. Poza 
wskazanymi wcześniej wypowiedziami, poddane krytyce zostały 
3  raporty stworzone na podstawie ankiet wypełnianych przez 
rodziców latach 2011–2013, nazywane przez Elbanowskich „moni-
toringiem społecznym”, zawierające ok. 2 tys. „konkretnych sygna-
łów na temat warunków w szkołach”. Wypunktowano sposób argu-
mentacji środowiska fundacji Rzecznik Praw Rodziców (m.in. 
niezauważanie, że problemy mają nie tylko fi nansowe uzasadnie-
nie, ale też systemowe)22, poddano krytyce anonimowość wypo-
wiedzi, skłaniającą do przypuszczenia, że zostały one stworzone 
na potrzeby akcji, w szczególności w obliczu faktu niepotwierdze-
nia negatywnych opinii przez wizytatorów z kuratorium oświaty.

Badanie tożsamości rodziców sześciolatków przeprowadził 
Instytut Badań Edukacyjnych, nadzorowanego przez MEN. Wynika 
z  niego, że rodzic sześciolatka pozostającego w  przedszkolu jest: 
nadopiekuńczy, wygodny, leniwy, nie wierzy w dziecko, obawia się, 
że dziecko sobie nie poradzi. Rodzic sześciolatka-pierwszoklasisty 
jest ambitny, gotowy do pracy z dzieckiem, dumny, wierzy w dziec-
ko. Do podobnego przekazu odwoływali się twórcy warszawskiej 
kampanii społecznej „Sześciolatek w  szkole”, podczas której 
z pomocą ulotek i reklam zewnętrznych skierowanych do rodziców 
przedszkolaków, namawiano do posyłania dzieci do szkoły. Kampa-

22  Wyborcza.pl, D/ Wielowieyjska, 07.11.2013, Nierzetelny raport Elbanowskich o szkołach, 
http://wyborcza.pl/1,75968,14907553,Nierzetelny_raport_Elbanowskich_o_szkolach.
html [dostęp 15.12.2016].
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nia znalazła się w ogniu krytyki mediów prawicowych jako segrego-
wanie rodziców na lepszych i gorszych23. 

Panika moralna jako metoda lobbingu

Panika moralna wokół wcześniejszego posyłania dzieci do pierwszej 
klasy ukazuje również metody silnego lobbowania grup sprzeciwia-
jących się wprowadzeniu ustawy. Pierwszy etap paniki to lobbowa-
nie ofensywne, mające na celu zablokowanie realizacji projektów 
mogących naruszać interesy rodziców, wielokrotnie odwołujących 
się do prawa do decydowania o własnych dzieciach (Jasiecki, Molę-
da-Zdziech, Kurczewska 2006: 161). W  tym celu ruch „Ratujmy 
maluchy” a następnie fundacja Rzecznik Praw Rodziców przywoły-
wała wyniki sondaży, uzyskane opinie (ankiety na stronie ratujmy-
maluchy.pl) oraz wypowiedzi ekspertów, świadczące o tym, że wpro-
wadzenie reformy jest błędem a  opinia publiczna podziela ten 
pogląd. Od momentu ogłoszenia projektu ustawy państwo Elba-
nowscy angażowali się w  zbieranie podpisów przeciwko ustawie 
oraz za przeprowadzaniem referendum (początkowo dotyczącego 
sześciolatków, następnie rozszerzonego na reformę systemu szkol-
nictwa). Sprzeciw wobec ustawy związany jest z konkretnymi oso-
bami. Od początku protestu jego tożsamość w mediach określona 
została przez nazwisko Karoliny i Tomasza Elbanowskich. Przyjmu-
jąc jako obiektywny znak poparcia liczbę zebranych podpisów 
(1,6 mln), fundacja osiągnęła społeczny sukces swojej działalności. 
Chociaż Elbanowscy nie stali się partnerem rozmów rządowej koali-
cji PO-PSL, ustawa została odroczona o  5 lat (pierwotne plany 
wprowadzenia reformy obejmowały 2009 roku). Emocjonalny 
temat, walka o  dobro własnych dzieci, pozwolił na włączenie do 
spektrum działań różnorodnych form lobbingu: uczestnictwa 

23  Wpolityce.pl, D. Łosiewicz, 17.02.2016, Warszawa w  propagandowych ulotkach dzieli 
rodziców na mądrych i  głupich. Kolejna odsłona walki o  sześciolatki, http://wpolityce.pl/
polityka/281994-warszawa-w-propagandowych-ulotkach-dzieli-rodzicow-na-madrych-i-
glupich-kolejna-odslona-walki-o-szesciolatki [dostęp 15.12.2016].
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w spotkaniach z pracownikami ministerstwa, opiniowania, tworze-
nie raportów. Do końca kadencji rządu Ewy Kopacz spotkania te 
były skutecznie blokowane. W  czerwcu 2015 roku Elbanowscy 
otrzymali tytuł Człowieka Roku Tygodnika „Wprost”. Wybór uza-
sadniony był mobilizacją Polaków oraz nieustępliwością w budowa-
niu społeczeństwa obywatelskiego24. Rząd koalicji PO-PSL nie był 
w  stanie skutecznie walczyć z  potencjałem emocjonalnym, jaki 
wywołali Elbanowscy. Działania ruchu z 2008 roku mają wpływ na 
współczesną debatę dotyczącą reformy systemu edukacji, w szcze-
gólności dotyczącą likwidacji gimnazjów oraz zmiany podstawy 
programowej, budząc jednocześnie sprzeciw tych, którzy walczyli 
w  ich szeregach o  zniesienie ustawy. Stając się ofi cjalnym partne-
rem społecznym resortu edukacji, Elbanowscy do spektrum działań 
dołączyli lobbing bezpośredni, opiniując projekty edukacyjne i sta-
jąc się organem doradczym. 

Podsumowanie

Działania wokół ustawy obniżającej wiek rozpoczęcia obowiązkowej 
edukacji szkolnej ujawniają spektrum cech współczesnych panik 
moralnych, mających miejsce w sferze publicznej. Wrogowie publicz-
ni (folks devils), w klasycznych koncepcjach przejawiający dewiacyjne 
zachowania, to we współczesnych przypadkach także przeciwnicy 
polityczni czy grupy prezentujące odmienne podejście do kwestii 
światopoglądowych. Co ważne w kontekście dotychczasowych badań 
panik moralnych, także kwestii konserwatywnych. Potęgowanie czy 
wręcz kreowanie atmosfery niepokoju i  zagrożenia podstawowych 
wartości i  praw powoduje, że uniemożliwiona zostaje poprawna 
komunikacja na zasadzie wymiany argumentów. Obie strony budują 
swoją tożsamość na zasadzie rzecznictwa interesów obywateli oraz 

24  Wprost.pl, 14.06.2015, B. Marczuk, Tytuł Człowieka Roku „Wprost” został przyznany, 
https://www.wprost.pl/510232/Tytul-Czlowieka-Roku-Wprost-zostal-przyznany [dostęp 
15.12.2016].
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pozycji eksperckiej. Jednocześnie roszczenie do takiego pozycjono-
wania zostaje odrzucone przez przeciwników. Panika moralna naro-
sła wokół obowiązku wcześniejszego posyłania dzieci do szkół stała 
się polem do realizacji interesów. Poza spełnieniem postulatu funda-
cji Elbanowskich, doprowadziła ona pośrednio do przeorganizowa-
nia sceny politycznej, w  szczególności resortu edukacji. Kolejne 
doniesienia o ignorowaniu głosu rodziców nie przysparzały poparcia 
rządzącej partii, uwzględnienie zaś vox populi stało się przedmiotem 
gry politycznej. Zaledwie wycinek dyskursu publicznego dotyczący 
emocjonalnego tematu pozwala na stwierdzenie, że sfera publiczna 
i komunikacja w jej ramach przechodzą duże przeobrażenie. Rozpo-
częta przez Elbanowskich walka o interesy i dobro dzieci ma swoją 
kontynuację we współczesnej debacie nad wprowadzeniem dwu-
stopniowej edukacji i likwidacji gimnazjów. Zastosowane w ramach 
paniki metody dyskutowania, lobbowania oraz rzecznictwa intere-
sów (protesty, happeningi, angażowanie ekspertów) weszły na stałe 
do dzisiejszej sfery publicznej jako narzędzia walki o interesy.
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S u m m a r y

Moral Panic as a Field of Public Interest Confrontation

Th e article presents the results of analysis of the Polish media discourse concerning of the 
topic of the right by parents to decide about issues relating to their children. In particular 
the analysis applies to the topic, which dominated the debate during the period of research 
– the safety and welfare of children against the law lowering the age of mandatory school 
education. Th is subject appeared in public discourse at the turn of 2008 and 2009, retur-
ning periodically with the subsequent media reports and activities of stakeholders. Th e stu-
dy used two concepts. Th e classic model of moral panic by Stanley Cohen, along with pole-
mics, was supplemented by the concept of communication in the public sphere and building 
a collective identity in the conditions of a bitter dispute. Th is allowed for better insight into 
the public sphere, especially in the analyzed subject, dominated by the emotional message. 
Th e analysis of discourse created in this debate suggests that the attention of the media and 
society inadequate to the scale of the problem leads to the implementation of the various 
interests of the groups involved in panic triggering. Social issues and social initiatives gro-
wing next to them have become also a fi eld of realization of the political interests.
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