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Zygmunt Kawecki
Liceum Ogólnokszta³c¹ce Nr XXVIII im. J. Kochanowskiego w Warszawie

Stowarzyszenie Nauczycieli Przedsiêbiorczo�ci i Edukacji Ekonomicznej w Warszawie

Prywaciarz � przedsiêbiorca (refleksje z lekcji)

Na jednej z pierwszych lekcji podstaw przedsiêbiorczo�ci zadajê licealistom pytanie: czy

znaj¹ s³owo prywaciarz i czy ma ono zwi¹zek z przedsiêbiorczo�ci¹? Pytanie ma sprowokowaæ

dyskusjê na temat postawy cz³owieka wobec dawnej i obecnej sytuacji prawno-politycznej

� postawy aktywnej, przedsiêbiorczej. Czym jednak ró¿ni¹ siê prywaciarz i przedsiêbiorca?

Oba terminy, ogólnie rzecz ujmuj¹c, okre�laj¹ przecie¿ ludzi zaradnych i przedsiêbiorczych.

Na czym zatem polega ró¿nica?

Okazuje siê, ¿e pe³noletni dzi� uczniowie klas trzecich liceum czêsto nie znaj¹ terminu �pry-

waciarz�. Czasem pada odpowied�, ¿e jest to prywatny przewo�nik, który przewozi ludzi w³a-

snym transportem, przez co konkuruje z transportem miejskim. Jak wiemy, opinia spo³eczna tak

nazwa³a taksówkarzy i drobnych przewo�ników.

W celu pobudzenia dyskusji zadajê uczniom kolejne pytanie: czy termin �prywaciarz� ma

wed³ug nich odcieñ negatywny czy pozytywny? Wówczas pada odpowied�, ¿e jest to okre�lenie

zdecydowanie negatywne � co wynika z koñcówki � aciarz , która w jêzyku polskim ma zna-

czenie pejoratywne, np. szmaciarz, gazeciarz. Warto siê jednak zastanowiæ, w jakiej sytuacji

s³owo to by³o popularne, kogo okre�la³o, czemu s³u¿y³o i dlaczego wysz³o z u¿ycia.

Po pewnym czasie uczniowie zaczynaj¹ sobie przypominaæ, ¿e chyba chodzi o drobnych

rzemie�lników, handlarzy i wszystkich tych, którzy w poprzednim systemie �wiadczyli jakie�

us³ugi spo³eczeñstwu. Skoro �wiadczyli us³ugi i pracowali, to powinni byæ po¿yteczni i nale¿a-

³oby ich okre�laæ w sposób pozytywny. Czym sobie zas³u¿yli na niechêæ opinii spo³ecznej i ne-

gatywne okre�lenie? Wówczas zaczyna siê burza mózgów, podczas której najczê�ciej padaj¹

takie stwierdzenia, jak:

� byli niepos³uszni wobec w³adzy;

� byli niezale¿ni finansowo;

� pracowali na w³asny rachunek, a powinni pracowaæ w uspo³ecznionych zak³adach pracy;

� pozostawali poza kontrol¹ pañstwa;

� za dobrze im siê powodzi³o;

� wy³amywali siê z ogólnie przyjêtych struktur;

� pracuj¹c na w³asny rachunek, mogli organizowaæ sobie godziny pracy itd.

Po takim przedstawieniu zagadnienia, zadaniem nauczyciela jest wykazanie, ¿e przecie¿ ci

ludzie byli po¿yteczni dla systemu gospodarki centralnie sterowanej, poniewa¿ wype³niali jej

luki. Dbali o to, aby np. zu¿yte buty by³y naprawiane, wykonywali wszelkie us³ugi stolarskie

i rzemie�lnicze, handlowali odzie¿¹ i miêsem, naprawiali sprzêt radiotechniczny, ba, nawet pa-

rasolki. Taki sposób na ¿ycie dawa³ im utrzymanie, ale czy by³ on godziwy? Okazuje siê, ¿e nie,

poniewa¿ wielu z nich wraz ze swoimi rodzinami ¿y³o na granicy ubóstwa. Inni, lepiej zarabia-

j¹cy, starannie ukrywali dochody, aby nie naraziæ siê na represje. Wszyscy byli nêkani wzmo¿o-

nymi kontrolami, które koñczy³y siê karami pieniê¿nymi za ka¿de faktyczne lub urojone
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uchybienie, przy czym kontrolerzy byli czêsto skorumpowani i zupe³nie bezkarni. Czêsto pry-

waciarze rzeczywi�cie nie stosowali siê do obowi¹zuj¹cego prawa, omijali przepisy, poniewa¿

ich stosowanie uniemo¿liwia³o uzyskanie jakiegokolwiek zysku.

W toku dalszej dyskusji uczniowie zastanawiaj¹ siê nad przyczynami podejmowania przez

prywaciarzy dzia³alno�ci na w³asny rachunek w obliczu zagro¿enia bytu, mienia i godno�ci.

Wskazuj¹ zwykle na nastêpuj¹ce przyczyny:

� w³asne, niezale¿ne dochody musia³y sk³aniaæ do podejmowania ryzyka;

� satysfakcja z w³asnej pracy by³a o wiele wiêksza ni¿ z pracy w pañstwowych zak³adach,

gdzie siê wykonywa³o zwykle nieciekaw¹, ¿mudn¹ pracê, w dodatku nisko p³atn¹;

� praca na w³asny rachunek dawa³a poczucie niezale¿no�ci umys³owej;

� pozwala³a na dystans wobec systemu nakazowego i wykonawczego, w jakim ¿y³o ca³e spo-

³eczeñstwo.

W³adza w tym systemie têpi³a wszelk¹ niezale¿n¹ my�l polityczn¹ i samodzielne dzia³ania

gospodarcze. Ba³a siê obywateli niezale¿nych od niej finansowo.

Podczas tego etapu dyskusji uczniowie u�wiadamiaj¹ sobie, czym jest postawa przedsiêbior-

cza. W trakcie rozmów daje siê zauwa¿yæ ró¿nice postaw miêdzy tymi, którzy postrzegaj¹

siebie jako przysz³ych pracobiorców, a tymi, którzy my�l¹ kategoriami przysz³ych pracodaw-

ców. Spontaniczna dyskusja prowadzi jednak do konkretnego wniosku, ¿e trudno jest represjo-

nowaæ osobê, któr¹ cechuje niezale¿na my�l i postawa twórczo�ci, której celem jest wykonywanie

pracy przynosz¹cej choæby niewielki, ale daj¹cy utrzymanie dochód. Postawa ta charakteryzuje

cz³owieka, który nawet w obliczu niesprzyjaj¹cego prawa i licznych luk prawnych � uznanio-

wych obci¹¿eñ i przeszkód � bêdzie stara³ siê realizowaæ w³asne pomys³y, bêdzie aktywny

gospodarczo i bêdzie kreatywnie tworzy³ miejsca pracy dla siebie i innych, odpowiadaj¹c na

popyt, poprzez wype³nianie luk i nisz rynkowych.

Dyskusja o przesz³o�ci, o jednym s³owie �prywaciarz� w historycznym dla licealistów kon-

tek�cie, pozwala z jednej strony na zrozumienie psychologicznego aspektu postawy przedsiê-

biorczej, a z drugiej strony � na refleksjê nad znaczeniem warunków prawnych i spo³ecznych

rozwoju takiej postawy.

Pod koniec lekcji proszê uczniów, aby porozmawiali z rodzicami i dziadkami o obecnych

i przesz³ych warunkach prawnych uprawiania w³asnej dzia³alno�ci gospodarczej i zastanowili

siê, jakie warunki uznaliby za idealne � sprzyjaj¹ce rozwojowi postawy przedsiêbiorczej.

�Prywaciarz� � Entrepreneur

The issue is devoted to the word �prywaciarz� used in negative meaning during communist

system in Poland. The word is still used in spoken Polish language but has different meaning.

However, the main aim of the article is to make students discuss about human active and enter-

prising attitude towards past (before 1990) and present political situation in Poland.

What is more, during the lesson students are allowed to discuss why the word was commonly

used by the former authorities and why it had such a neagative meaning.

Last but not least, is the difference between the meanings of these words �prywaciarz� and

entrepreneur, because both describe people who are enterprising and recourceful.

In the end of the lesson students are asked to talk with their parents and grandparents about

past, present and future law and economy condition to set up business and which ideal condition

they would accept to develop enterprising attitude.
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