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D o r o t a  G i e r s z e w s k i

PROBLEMATYKA WYCHOWANIA DLA POKOJU 
W ZAŁOŻENIACH I PRAKTYCE EDUKACJI 

OBYWATELSKIEJ W NIEMCZECH

 
      
Przygotuj pokój, jeśli chcesz pokoju, gdyż jeśli szykujesz 
wojnę, będziesz miał wojnę. 

Jacques Delors

Słowa kluczowe: wychowanie do pokoju, edukacja obywatelska dorosłych, demo-
kracja, demokratyzacja życia społecznego, wyzwania dla przyszłości.

Streszczenie: Niniejszy tekst wynika z intencji zwrócenia uwagi na znaczenie wy-
chowania do pokoju w procesie demokratyzacji życia społecznego w kontekście 
niemieckiej edukacji obywatelskiej dorosłych. System edukacji obywatelskiej na 
terenie Niemiec jest bardzo rozbudowany i skutecznie umacnia fundamenty demo-
kratycznego państwa. Począwszy od zakończenia II wojny światowej aż do czasów 
obecnych dostrzec można zmieniające się w czasie funkcje społeczne oraz sensy 
i znaczenia edukacji obywatelskiej. Niezmienne powtarzają się jednak treści, które 
akcentują rozumienie wartości życia w pokoju, celowe działania na rzecz utrzymania 
pokoju i stworzenia gwarancji czyniących go trwałym, kształtowanie przekonań, iż 
nierówności społeczne są przyczyną konfliktów, a realizacja pokojowego ładu znaj-
duje się w zasięgu każdego człowieka. Wszystkie te działania przenika humanistycz-
ny sposób myślenia stanowiący podstawę wychowania do pokoju, które wciąż jest 
istotnym i aktualnym zobowiązaniem edukacyjnym, ale i społecznym. Życie w po-
nowoczesnym świecie pokazuje, że daleki jest on od pokojowego współistnienia. 
Wychowanie do pokoju wydaje się więc szczególnie pożądane we współczesnym 
świecie, nie ma bowiem alternatywy dla pokoju. 

Inspiracją do niniejszych refleksji były teksty Eugenii Anny Wesołowskiej, 
która była wnikliwą obserwatorką życia społecznego, a jej prace i działalność 
organizacyjna przyczyniały się do rozwoju andragogiki. Organizowała bowiem 
debaty, podczas których stawiała wciąż nowe pytania badawcze, inspirowała 
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młodych do badań i publikowania ich wyników w czasopiśmie, które założyła 
i przez kilkanaście lat była jego redaktorem naczelnym. W naszych sercach i pa-
mięci pozostanie jako znakomita nauczycielka, która miała wpływ na ukształto-
wanie naukowego środowiska wielu pedagogów i andragogów. 

Wychowanie do pokoju

Pojęcie wychowanie do pokoju jest ważną kategorią w polskiej pedagogice, 
która w sposób oryginalny je rozwinęła. Dużo uwagi poświęcała jej w swoim do-
robku naukowym E.A. Wesołowska (Wesołowska 1989, 1993, 1996, 1998, 1999, 
2003), ale tematyka ta eksponowana jest także u innych autorów (Suchodolski 
1983, Gajdamowicz 1994, Półturzycki 2003). Wychowanie to niejednokrotnie pre-
zentowane jest jako cel współczesnych systemów oświatowych, a jego realizacja 
jest sprawą nie tylko aktualną, ale przede wszystkim niedalekiej przyszłości. We-
sołowska, mając na uwadze wychowanie do pokoju opisuje je poprzez wartości, 
takie jak: poszanowanie godności człowieka, akceptacja równości, solidarność 
z osobami mniej uprzywilejowanymi, działanie przeciw niesprawiedliwościom 
i stosunki międzyludzkie, osobista odpowiedzialność za utrzymanie pokoju (We-
sołowska 1998). Celem treści wychowania do pokoju czyni rozumienie racji 
i przesłanek innych narodów oraz eliminowanie wrogości i agresji między nimi. 
Wychowanie to winno kształtować przekonania o przyczynach konfliktów między 
grupami ludzkimi, sprzyjać formowaniu przyjaznych stosunków międzyludzkich, 
szanowaniu godności człowieka, jego poglądów i jego życia. 

Realizacja celów edukacji nie wydaje się być możliwa w całkowicie bezkon-
fliktowym społeczeństwie, dlatego też Helmut Essinger i Jochen Graf podkreślają, 
że wychowanie do pokoju nie oznacza ochraniania przed konfliktami, aby w ten sposób 
wspierać rozwój w zamkniętym świętym świecie [...] wychowanie do pokoju powinno 
być równocześnie czymś więcej, a mianowicie wychowaniem mającym na celu umie-
jętność życia i radzenia sobie z konfliktami (Essinger, Graf 1994, s. 29). Autorzy ci 
rozumieją edukację międzykulturową jako wychowanie do pokoju (Friedenserzie-
hung) i stawiają temu wychowaniu pięć celów: niwelowanie uprzedzeń, uczenie 
empatii, wychowanie do solidarności i antynacjonalizmu oraz uczenie zarządzania 
konfliktami. 

Z kolei Hans Nicklas i Änne Ostermann dokonali próby połączenia zadań 
wychowania do pokoju wyznaczając priorytety (Niclas, Ostermann 1993). Kon-
centrują się one wokół przeciwdziałania przemocy i zwiększania poczucia sa-
mostanowienia, a tym samym wspierania procesu demokratyzacji. Akcentują 
kształtowanie kompetencji międzykulturowych, które pozwolą na zaakceptowanie 
„innych” i życie wspólne z nimi, zwłaszcza w obliczu coraz częstszych migracji. 
Ich zdaniem w społeczeństwie powinny istnieć wspólne akceptowalne wartości 
i normy stworzone w oparciu o prawa człowieka oraz zwielokrotnioną lojalność 
przynależności w stosunku do grup, jednostek terytorialnych, wspólnot etnicz-
nych, kulturowych czy religijnych. Zdolność do działania i partycypacja winna 
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być wzmocniona przez treningi pomagające rozwijać odpowiednie umiejętności. 
Dodatkowo należy zwrócić uwagę na zdolności komunikacyjne, preferując ko-
munikację pozbawioną przemocy i nastawioną na wypracowanie rozwiązywania 
konfliktów. Trzeba przyznać, że przedstawione założenia wychowania w duchu 
kultury pokoju obejmują wiele aspektów i odnaleźć można je w praktykach edu-
kacji dorosłych. Pojawiają się one zarówno w formalnej edukacji szkolnej, jak 
i w kontekście nieformalnych sytuacji uczenia się. W niniejszych rozważaniach 
Autorka przyjrzy się bliżej edukacji obywatelskiej dorosłych, która w Niemczech 
jest systemem dobrze rozbudowanym, skutecznym i posiada bogate tradycje. Jed-
nocześnie będzie się starać ukazać, czy i w jakim zakresie wymienione wyżej 
rozumienie wychowania dla pokoju przez A. Wesołowską było obecne w progra-
mach i praktyce edukacji obywatelskiej w Niemczech. 

Edukacja obywatelska dorosłych w Niemczech 

Edukacja obywatelska w Niemczech podejmowała zagadnienie wychowania 
do pokoju w rozmaitych aspektach jako składowy element życia społecznego i jako 
określoną działalność społeczną podporządkowaną określonym celom. Przyglądając 
się niemieckiej historii, a szczególnie okresowi po zakończeniu działań wojennych 
dostrzec można, iż totalitarna ideologia narodowego socjalizmu straciła na znaczeniu 
i została zdecydowanie potępiona. Po wojnie przyszłość narodu niemieckiego znala-
zła się w rękach czterech mocarstw okupacyjnych: Stanów Zjednoczonych, Związku 
Radzieckiego, Wielkiej Brytanii oraz Francji. Mimo że nie przyjęły one spójnego 
planu działań na rzecz demokratyzacji, to starały się w swoich przedsięwzięciach 
realizować zasady niszczące niemiecki nazizm. Zamierzano ochronić świat przed 
ponowną niemiecką agresją oraz wprowadzić demokrację jako najlepszą formę 
sprawowania rządów, w której źródło władzy stanowi wola większości obywateli. 
W tym celu stworzono Podstawowe wytyczne dotyczące demokratyzacji systemu oświa-
ty w Niemczech1 (Direktive Nr. 54…). Według nich jednym z najpilniejszy zadań stał 
się obowiązek zapewnienia wszystkim takich samych możliwości edukacyjnych, 
a duży nacisk położony został na wychowanie do obywatelskiej odpowiedzialności, 
które zapewnić miało przynależność do demokratycznego społeczeństwa. Odbiciem 
tego była konieczność odbudowy od podstaw systemu oświatowego. Osiągnąć moż-
na to było dzięki stworzeniu odpowiedniego, kompleksowego programu nauczania, 
zapewnieniu niezbędnych materiałów, jak również przez należytą organizację struk-
tur szkolnych. Pomimo trudności gospodarczych szkolnictwo ulegało rozwojowi. 
Podstawowe wytyczne wskazywały, iż nie należy lekceważyć wiedzy i doświadczenia 
jednostek i we wspólne dzieło odbudowy i zarządzania systemem oświaty należy 
włączyć także ludność cywilną. 

Alianci w ramach polityki reedukacyjnej potraktowali niemiecki naród 
nie jako oprawcę, ale jako pacjenta, którego należało poddać niezwłocznie 

1  Wszystkie tłumaczenia na język polski w przekładzie autorki D.G. 
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specjalistycznej kuracji. Odpowiadało to diagnozie, zgodnie z którą w miejsce 
polityki denazyfikacyjnej pojawiło się reedukowanie na rzecz demokracji (Gagel 
2002). Ta koncepcja politycznej reedukacji opierała się na wglądzie w zbiorową 
niemiecką odpowiedzialność za wojnę i przekazanie Niemcom nowej, całkowicie 
odmiennej moralności. Główne zadanie edukacji obywatelskiej określono jako 
wychowanie do bycia obywatelem, w tym rozwój demokratycznego poczucia oby-
watelstwa (Lange-Quassowski 1979). Obywatelstwo to winno być dostrzegane 
w społecznej odpowiedzialności wyrażającej się w kompetencjach, gotowości do 
działania na rzecz dobra wspólnego, a nie tylko w realizacji swoich egoistycz-
nych interesów. Moralne podstawy społecznej odpowiedzialności zaobserwować 
można w wyrazach sympatii, przyzwoitości, gotowości do pomocy, zrozumienia 
społecznego i przejawach tolerancji. Myśl przewodnia edukacji obywatelskiej na-
wiązywała do pięciu zasad:

 – Ludzie i narody winni traktować się z szacunkiem, który nie jest wyznaczany 
przez rasę, narodowość i nie powinien ograniczać się do określonych grup.

 – Społeczeństwo winno akceptować oraz respektować godność i nienaruszal-
ność jednostek. 

 – Obywatele ponoszą część odpowiedzialności za sprawy publiczne i dlatego 
posiadają prawo i obowiązek, aby brać aktywny udział w zarządzaniu pań-
stwem.

 – Wymogiem zachowania sprawiedliwości jest dążenie bez przeszkód do praw-
dy. A koniecznym warunkiem międzynarodowego porozumienia jest wolna 
komunikacja pomiędzy grupami i narodami. 

 – Tolerancja między odmiennymi kulturami i różnymi rasami stanowi podstawę 
narodowego i międzynarodowego pokoju. Wymuszona jedność kulturowa, 
jak miało to miejsce w ramach narodowego socjalizmu, jest źródłem tyranii 
i anarchii (Bungenstab 1970).
Realizując te założenia, w roku 1945 we wszystkich sferach okupacyjnych 

otwarto ponownie uniwersytety powszechne (Volkshochschule, VHS). Zadaniem, 
które im przypisano było upowszechnianie wśród dorosłych i młodzieży wiedzy 
ogólnej, naukowej i politycznej celem podniesienia kultury i poziomu wykształcenia 
społeczeństwa oraz wychowywanie obywateli w duchu demokracji, antyfaszyzmu 
i antymilitaryzmu (Knierim, Schneider 1978). Pod koniec 1948 roku powołano do 
życia Sojusz Związków Zawodowych i uniwersytetów ludowych pod nazwą „Praca 
i życie” („Arbeit und Leben”) (Hufer 1999). Ta forma instytucjonalnej współpracy 
przyczyniła się do powstania grupy roboczej, dzięki której na poziomie regional-
nym koordynowano kooperację między uniwersytetami ludowymi i związkami za-
wodowymi w celu między innymi upowszechniania edukacji obywatelskiej wśród 
dorosłych. Nadrzędną misją grupy roboczej i wspólnych działań partnerów było 
po pierwsze wspieranie poprzez edukację i partycypację obywatelskiego rozwoju, 
społecznej sprawiedliwości, równości szans, po drugie wzmacnianie solidarności 
zarówno w pracy, jak i w codziennym życiu. W działaniach tych wyraźnie dostrzec 
można cele wychowania do pokoju, które wymieniała E.A. Wesołowska. 
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Generalnie efekty polityki reedukacyjnej i reorientacji w strefach okupacyj-
nych dały się łatwo zauważyć. Można było dostrzec korzystne efekty działań alian-
tów we wszystkich sektorach, udało się między innymi zrealizować podstawowy 
cel pozwalający na stopniowe budowanie demokratycznego państwa, uporano się 
z realnymi warunkami okresu powojennego w odniesieniu do oświaty dorosłych, 
co przyczyniło się do jej zinstytucjonalizowania. Trzeba też przyznać, że mimo 
iż edukacja obywatelska dorosłych miała w tym okresie charakter informacyjny, 
udało się pokonać obciążania wynikające z następstw drugiej wojny światowej 
i związane z dziedzictwem narodowego socjalizmu, co miało ostatecznie wpływ 
na wykluczenie ideologii nazistowskiej. Długofalowym efektem reedukacji był 
zwrot ku pacyfizmowi, postnacjonalizmowi i konkurencji gospodarczej, który pozwo-
lił na przeobrażanie się Republiki Federalnej Niemiec w państwo obywatelskie 
(Jarausch 2013, s. 477). Zezwolenie aliantów na funkcjonowanie samorządu na 
szczeblu lokalnym umożliwiło społeczeństwu udział w rozwiązywaniu znaczących 
problemów. Jednakże dostrzec można było także instrumentalne nastawienie reali-
zowanych oddziaływań. Dodatkowo zbyt naiwnie sądzono, że istnieje możliwość 
reedukacji ogółu społeczeństwa oraz zakładano, że narodowy socjalizm jest pod-
stawowym problemem wychowawczym. Zbyt szybko założono także możliwość 
transferu demokratycznej kultury politycznej, która nie cieszyła się wśród obywa-
teli niemieckich popularnością. Przyjęcie porządku demokratycznego miało więc 
początkowo jedynie charakter formalny, o aktywnym poparciu nowego ładu nie 
było mowy. Manifestowało się to w braku zainteresowania politycznego, które 
panowało w pierwszych powojennych latach w większości zachodnioeuropejskich 
społeczeństw, które ucierpiały z powodu wojny i jej konsekwencji. Trzeba jasno 
powiedzieć, że wszelkim staraniom o prawdziwie żywotną demokrację wciąż brakowało 
szerszego oddźwięku, który był konieczny (Jarausch 2013, s. 247). Próbę zmiany tego 
stanu rzeczy upatrywano w edukacji obywatelskiej dorosłych. 

W 1949 roku na terenie połączonych stref okupacyjnych amerykańskiej, fran-
cuskiej i angielskiej powstała Republika Federalna Niemiec, a wkrótce potem, 
w sowieckiej strefie okupacyjnej, Niemiecka Republika Demokratyczna. Odmien-
ny rozwój społeczny i system zarządzania w poszczególnych strefach przyczynił 
się do wyraźnego podziału Niemiec. Podczas gdy RFN przyjęła zachodni mo-
del ustrojowy, to w NRD dominowało zainteresowanie Związkiem Radzieckim 
w myśl zasady uczyć się od Związku Radzieckiego znaczy uczyć się wygrywać 
(Siebert 1999, s. 57). W tym czasie toczyły się dyskusje dotyczące tego, czy edu-
kacja obywatelska powinna być odrębnym przedmiotem czy też może lepiej było-
by wprowadzić jej elementy do wszystkich przedmiotów nauczania (Kuhn, Mas-
sing 1990)? Ostatecznie edukacja obywatelska stała się myślą przewodnią całego 
procesu kształcenia, co szczególnie mocno zauważyć można było w zachodnich 
Niemczech. Na terenie Niemiec Wschodnich w miejsce edukacji obywatelskiej 
wprowadzono „wiedzę o teraźniejszości” (Gegenwartskunde), której pierwotnie 
brakowało jasno określonych celów. Z czasem jej przedmiotem stał się sposób 
myślenia Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec, w 1957 roku wprowadzono 
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„wiedzę o społeczeństwie” (Staatsbürgerkunde) propagującą w szkołach idee mar-
ksistowsko-leninowskie (Detjen 2013). W działaniach edukacyjnych ustawicznie 
podkreślano znaczenie radzieckiej pedagogiki. 

Natomiast w zachodnich Niemczech w tym okresie pojawia się zasada 
„współobywatelskości”, którą rozwinął Fritz Borinski. Opowiadał się on za eduka-
cją obywatelską jako kształceniem i wychowaniem charakteru, uwzględniającą ca-
łokształt jednostki i skoncentrowaną na całym jej życiu. Wyznaczył jej podstawy, 
uznając, że rozpoczyna się ona w domu rodzinnym, realizowana jest w codzien-
nym współistnieniu, w zakładzie pracy i życiu stowarzyszeniowym, jak również 
poza instytucjami edukacyjnymi (Borinski 1954). Kładł on nacisk na kształtowanie 
pozytywnych postaw międzyludzkich i uważał, że współobywatelskość powinna 
stać się ogólnie przyjętą zasadą i metodą w edukacji dorosłych. Wątek ten przewija 
się także w późniejszych jego działaniach, gdzie zwraca on uwagę, iż demokra-
tyczna edukacja dorosłych ma na celu nie tylko adaptację, lecz winna opierać się 
na zrozumieniu rzeczywistości i uważnej krytyce.

W latach 50. edukacja dorosłych nie nawiązywała już do idei propagowa-
nych w okresie nazizmu, lecz podjęła temat internacjonalizmu, który winien był 
budować i wzmacniać poczucie przyjaźni, jak również tolerancji pomiędzy naro-
dami oraz skierować myślenie na przyszłość jednoczącej się Europy. Inspiracją dla 
tych rozważań była pierwsza po II wojnie ogólna koncepcja edukacji obywatel-
skiej Friedricha Oetingera, który zaprezentował teoretycznie ugruntowaną teorię 
w oparciu o zasadę partnerstwa rozumianego jako zdolność do międzyludzkiej 
kooperacji (Oetinger 1951). Podjął on próbę wprowadzania przełomu w edukację 
obywatelską, starał się bowiem oddzielić od niemieckiej tradycji wychowania oby-
watelskiego i pojmował demokrację nie tylko jako ustrój polityczny państwa, lecz 
w pierwszej kolejności jako formę życia. Koncepcja Oetingera nawiązywała do 
amerykańskiego pragmatyzmu i kładła nacisk na budowanie postawy otwartości 
wobec innych i podejmowanie kooperacji, celem miało być budowanie poczucia 
wspólnoty. Wśród ważnych reguł podkreślał on dążenie do kompromisu, toleran-
cję oraz uznanie zasady większości. Odrzucał natomiast niemiecką metafizykę 
państwową wespół z kulturowymi wymogami poświęcenia i służby w ogóle (Oe-
tinger 1956). Jego koncepcja spotkała się w zachodnich Niemczech z aprobatą, 
wskazała na konieczność poszukiwania nowych idei wychowania i kształcenia, 
przyczyniła się do zakorzenienia pragmatyzmu w myśleniu o edukacji obywatel-
skiej. Spostrzec można, że począwszy od lat 50. oświata dorosłych uwalniała się 
od weimarskich tradycyjnych założeń i próbowała opracowywać nowe koncepcje 
adekwatne do społecznych i politycznych realiów rzeczywistości. 

Z początkiem lat 60. wyłonił się w Niemczech nowy dyskurs wokół demokra-
cji. Jürgen Habermas w swojej wnikliwej analizie transformacji sfery publicznej 
wypowiedział się na temat społecznego dialogu nie tylko w kwestiach polityki, 
ale też kultury. Zdaniem J. Habermasa dialog w sferze publicznej daje wszystkim 
równe prawo zabierania głosu, eliminując manipulację i indoktrynację. W jego 
przekonaniu nie można określać demokracji jako ciągu politycznych reguł gry. 
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Zaprezentował on samorządność jako proces społeczny prowadzący do wspólnego 
zrozumienia, następujący poprzez debatę w sferze obywatelskiej (Habermas 1962). 
Co znamienne, demokracja zaczęła wyrażać potrzebę uczestnictwa w życiu pub-
licznym oraz formułowania opinii na jego temat. Ważna w związku z tym stała się 
komunikacja publiczna opierająca się na swobodnej i nieograniczonej wymianie 
argumentów na temat problemów praktycznych. Ta komunikacja możliwa jest 
przy zachowaniu wolności słowa oraz równości stron, co nawiązuje do założeń 
wychowania do pokoju, i prowadzić winna do osiągania porozumienia. 

Pod koniec lat 60. demokracja po raz kolejny poddana została próbie, tym 
razem stanęła w obliczu zagrożenia prawicowym ekstremizmem. W Niemczech 
pojawiała się obawa powrotu narodowego socjalizmu, który przybrał postać Naro-
dowo-Demokratycznej Partii Niemiec (NPD). W ramach jej działań uzewnętrzniła 
się postawa wrogości wobec demokracji. Poparcie Partii pokazały wyniki wybo-
rów z 1966 roku, w Hesji (7,9%) i Bawarii (7,4%) NDP otrzymało największą 
aprobatę, a to zapewniło jej członkom miejsce w parlamentach krajowych (Der 
Spiegel Nr 49…). Podsumowując ten okres, można bez wątpienia stwierdzić, iż 
w latach 60. ustawicznie następował wzrost znaczenia edukacji obywatelskiej. 
Stworzono warunki i klimat, w których zmiana okazała się możliwa. Edukacja 
zaś odeszła znacznie od filozoficzno-wychowawczych teorii na rzecz nowoczes-
nych koncepcji dydaktycznych, w których najważniejsza była krytyczna analiza 
społeczeństwa oraz kształcenie zdolności do formułowania krytycznych sądów. 

W latach 70. następuje systematyzacja założeń dydaktycznych i metodycz-
nych edukacji dorosłych, co wpływa na ugruntowanie jej podstaw prawnych 
i legalizację. Taki zwrot przeniósł edukacji obywatelskiej niebudzące wątpliwo-
ści korzyści. W tym okresie obok wielu teorii pojawia się polityczna koncepcja  
Bernharda Sutora, której towarzyszyła złożona teoria demokracji. Demokracja była 
dla niego „zasadą organizacyjną” nie w sensie celu, to znaczy jako samorealizacja, 
lecz jako metoda i reguła (Sutor 1971). Stałym priorytetem demokracji było zaś 
utrzymanie równowagi pomiędzy wolnością i równością. Partycypacja z kolei była 
działaniem, które zmierzało do faktycznej możliwości aktywnego współudziału 
jednostek w życiu społecznym. Co ciekawe, założenia Sutora aktualne są również 
we współczesnych dyskusjach dotyczących kształcenia obywatelskiego. Dostrzec 
je można także w licznych pracach A. Wesołowskiej. W latach 70. XX wieku wraz 
z rozwojem politologii w Niemczech pojawiają się też spory ideologiczne dotyczą-
ce rozumienia edukacji obywatelskiej, jej założeń i celów. W tym czasie uświado-
miono sobie potrzebę wypracowania wspólnych zasad, którymi powinny kierować 
się osoby zajmujące się edukacją obywatelską. Reguły takie zostały sformułowane 
w 1976 roku na posiedzeniu w Badenii-Wirtembergii w miejscowości Beutelsbach. 
Przyjęty dokument, tzw. Konsensus z Beutelsbach (Beutelsbacher Konsens), stał 
się teoretyczną postawą dla edukacji obywatelskiej w Niemczech i wskazywał, 
jak uczyć obywatelstwa. Trzy główne kryteria w nim zawarte miały na celu or-
ganizację i transformację wiedzy politycznej w pluralistycznym społeczeństwie. 
Były to: 1) zakaz indoktrynacji uczniów, 2) nakaz prezentowania treści ze świata 
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nauki i polityki, które są kontrowersyjne jako budzących kontrowersje (nazywany 
też nakazem autentyczności), 3) mobilizowanie uczniów do uwzględnienia włas-
nych interesów i działania na ich rzecz w różnego rodzaju sytuacjach politycznych 
(Wehling 1997). Według wytycznych dokumentu edukacja obywatelska miała za 
zadanie przygotować uczących się do partycypacji politycznej, czyli do pełnienia 
roli obywatela w demokracji (Darmstädter Appel 1995). Uczestnictwo w sferze 
publicznej łączyło się z zachęceniem do samodzielnej konfrontacji z zagadnie-
niami, gotowością do udziału w rozwiązywaniu konfliktów, rozwijania własnych 
opinii, tworzenia osądów i ocen, umiejętnością ich obrony przed innymi. Założenia 
te konstytuują także obecną perspektywę oglądu rzeczywistości, podkreślając ich 
ciągłą aktualność w ponowoczesnym społeczeństwie. Przyjęty Konsensus nie stał 
się aktem prawnym, ale uznawany jest do dzisiaj za normę przez specjalistów 
z zakresu edukacji obywatelskiej. Mimo że początkowo odnosił się do edukacji 
szkolnej, szybko został zaadaptowany także w edukacji pozaformalnej. Wiele in-
stytucji oświaty pozaformalnej inkorporowało do treści nauczania powyższe za-
sady, kształcąc obywatelskość konieczną do życia w demokracji. 

W latach 80. w polityce edukacyjnej w Niemczech Zachodnich następuje 
redukcja odpowiedzialności publicznej oraz wzmocnienie funkcjonalności dal-
szego kształcenia dorosłych. W tym czasie powstały nowe instytucje kształcenia 
obywatelskiego dla dorosłych. Z jednej strony przyczynił się do tego optymizm 
tworzenia związany z tym okresem, z drugiej nowe ustawodawstwo dotyczące 
dalszego kształcenia w krajach związkowych. W obszarze edukacji nieformalnej 
powstały między innymi takie instytucje jak: centra społeczno-kulturowe, instytuty 
edukacyjne, uniwersytety powszechne i ludowe, warsztaty i sklepy edukacyjne 
(Weinberg 1987), a w niektórych landach także organizacje pozarządowe różnią-
ce się pod względem dyscyplin, sposobów i skali działań, jednoczące się jednak 
w zrzeszenia nazywane organizacjami parasolowymi. Celem nowo powstających 
instytucji było otwieranie się na nowe grupy odbiorców, wychodzenie z propo-
zycjami edukacyjnymi do miejsc, w których pojawiają się konflikty społeczne, 
aby w ten sposób poprawić sytuację życiową osób dorosłych bezpośrednio w ich 
środowisku życia. W ostatnich latach przed transformacją ustrojową podejmo-
wano też debaty na temat roli wychowania do życia w moralności i wartościach 
w edukacji obywatelskiej. Tymczasem od roku 1989 wyzwaniem dla kształcenia 
obywatelskiego stało się szczególne, dziejowe wydarzenie polityczne, jakim było 
ponowne zjednoczenie Niemiec. Remedium na pokonanie widocznych różnic mię-
dzy wschodnimi i zachodnimi Niemcami dostrzeżono w kopiowaniu i powielaniu 
wzorów i zaleceń zachodnich (Solarczyk 2008). Rozpoczęła się faza, w której 
na nowo rozpoczęto definiowanie wkładu edukacji obywatelskiej w budowanie 
demokracji i konstytuowanie jej struktur. W ten sposób wyznaczono edukacji istot-
ną rolę pomocową w stosunku do nowych krajów związkowych rozumianą jako 
praktyczna pomoc życiowa oraz wspieranie w poszukiwaniu nowych orientacji. 
Fundamentalne zadanie, jakie pojawiło się wówczas związane było z możliwoś-
cią przeniesienia sprawdzonych już na Zachodzie form edukacji obywatelskiej 
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dorosłych do nowych krajów związkowych. W latach 1992 do 1994 w czterech 
nowych krajach związkowych, z wyjątkiem Saksonii, przyjęto uchwały dotyczące 
oświaty dorosłych lub dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego, tożsame 
z tymi obowiązującymi w zachodnich Niemczech (Hufer 1999).

Kluczowymi pojęciami, które odegrały znaczenie w dyskusjach edukacyj-
nych lat 90. stały się różnica i pluralizm, migracje oraz tendencja do globalizacji 
(Siebert 1999). Ten pluralizm środowiska wpłynął bezpośrednio na propozycje 
i zapotrzebowanie w ramach dalszej edukacji dorosłych – wyraźnie poszerzono 
zakres grup docelowych, pojawiły się też nowe grupy, jak np. osoby pochodzą-
ce z innych kręgów kulturowych. Począwszy od 1992 roku, dostrzegalna była 
stabilizacja kierunku zmian i przyśpieszenie ich tempa (Körber 1999). Wówczas 
to rozpoczęto działania związane z intensyfikacją integracji europejskiej i pod-
jęto dyskusję o rozszerzeniu jej w kierunku Europy Wschodniej. W tym okresie 
upada też Związek Radziecki i kształtuje się nowy ład polityczny, który obalił 
i uporządkował na nowo dotychczasowy program edukacji obywatelskiej. Syste-
matycznie rośnie pole zadań dla edukacji obywatelskiej dorosłych i tym samym 
następuje wyraźne ponowne upolitycznienie edukacji obywatelskiej. Do tego dołą-
czył jeszcze rosnący multikulturalizm tematów i osób uczestniczących w edukacji 
dorosłych. W celu zapewniania jakości i jej gwarancji rozpoczęto dyskursy na 
temat wysokowartościowego produktu procesu kształcenia, jaki może zaoferować 
klientom edukacja obywatelska dorosłych (Hufer 1999, s. 103). Tutaj pojawiło się 
z kolei pytanie, czy jakość i sukces stanowią czynniki mierzalne w edukacji oby-
watelskiej (Kandel, Hilmar 1995)? W praktyce oświatowej w latach 90. pojawiały 
się obawy o przyszły stan edukacji obywatelskiej związane bezpośrednio nie tylko 
z kwestiami finansowymi, ale z niską frekwencją na zajęciach w ramach instytu-
cjonalnej edukacji obywatelskiej. W 1996 roku Związek Niemieckich Centrów 
Edukacyjnych (Arbeitskreis Deutscher Bildungsstätten…) ostrzegał przed zagro-
żeniem, jakie stoi przed pozaszkolną edukacją obywatelską dorosłych. W konse-
kwencji w maju 1997 roku Federalna i Centrale Krajów Związkowych Kształcenia 
Obywatelskiego (Bundeszentrale und die Landeszentralen für politische Bildung) 
ogłosiły tzw. Manifest Monachijski (Münchner Manifest) zatytułowany Demo-
kracja potrzebuje kształcenia obywatelskiego (Demokratie braucht… 1997). Do-
kument ten określał wyznania stojące przez edukacją obywatelską w XXI wieku. 
Zwrócono w nim uwagę, iż edukacja ta działa na zlecenie publiczne i realizowana 
jest w pluralistycznym, ponadpartyjnym i niezależnym środowisku. Dodatkowo 
Manifest pokreślił znaczenie Federalnych i Centrali Krajów Związkowych Kształ-
cenia Obywatelskiego w formułowaniu kompetencji demokratycznych pozwala-
jących na angażowanie się w nowe sytuacje życiowe oraz przygotowywaniu do 
globalnych wyzwań przyszłości. Praca tych Centrali winna utrzymywać stabilność 
demokracji także w trudnych gospodarczo czasach. W Manifeście stwierdzono, 
że demokratyczne państwo funkcjonuje dzięki dojrzałemu sposobowi myślenia 
oraz działania swoich obywateli, jak również gotowości do brania odpowiedzial-
ności za tworzenie sądów, przestrzeganie ujednoliconych zasad i wartości oraz 
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angażowania się na ich rzecz. Zgodnie z dokumentem w ramach nowych landów 
edukacja obywatelska odgrywać miała szczególne zadania. Wśród nich najważ-
niejszym było krytyczne rozliczenie się z niemiecką historią, gdyż nierozerwalnym 
elementem wychowania do pokoju, stanowiącego część edukacji obywatelskiej, 
jest pamięć o zdarzeniach i ofiarach wydarzeń drugiej wojny światowej. 

Podsumowując, można stwierdzić, że niemiecka edukacja obywatelska może 
z dumą spojrzeć na swoją historię. Dużym sukcesem zakończyło się powiązanie 
demokratycznego kształcenia obywatelskiego z płaszczyzną praktyki pedago-
gicznej. Udała się nie tylko jego instytucjonalizacja, ale też wsparcie w systemie 
pozaformalnym dzięki koncepcjom i teoriom naukowym. Można śmiało stwier-
dzić, że edukacja obywatelska w swojej szkolnej i pozaszkolnej praktyce odegrała 
ważną rolę w zadomowieniu się demokracji na terenie Niemiec. Przyczyniła się do 
ukształtowania umiejętności oceny problemów społeczno-politycznych oraz stała 
się fundamentem aktywnego zaangażowania w sferze publicznej. Pozwoliła na 
nabycie kompetencji odwołujących się do normatywnych teorii demokracji. Nie 
sprowadza się ona bowiem jedynie do przekazywania kwantum wiedzy, ale od-
działuje na jednostki i grupy, pozwalając im na przyswojenie określonych wartości 
obywatelskich. Od roku 2000 zauważyć można gwałtowny rozwój nowego nurtu 
w edukacji obywatelskiej, który nazwać można kształceniem demokratyczno-poli-
tycznym, co wpisuje się w europejskie i światowe trendy tego okresu (Wiktorska-
-Święcka 2011). Niemiecka demokracja, która do tej pory traktowana była jako 
bardzo stabilna, obecnie wymaga rewitalizacji jej aksjologicznych postaw oraz ko-
nieczności aktywizacji nowych potencjałów legitymizacyjnych. W obecnych dys-
kursach zyskują na znaczeniu kwestie związane z wartościami demokratycznymi 
w powiązaniu z pojmowaniem polityki i demokracji. Gerhard Himmelmann zwra-
ca uwagę, iż demokracja odnosi się nie tylko do państwa, lecz należy traktować 
ją jako formę życia, społeczeństwa i władzy (Himmelmann 2001). Demokracja 
stanowi społeczny proces, w którym zbierane są konkretne doświadczenia stano-
wiące siłę napędową inicjującą przemiany społeczne. W takim sposobie myślenia 
dostrzec można rezygnację z polityki na rzecz demokracji jako podstawy edukacji 
obywatelskiej. Podkreśla to znaczenie edukacji obywatelskiej, która dysponuje 
umiejętnością artykulacji i może wspierać słyszalność członków dorastającego 
pokolenia i to zarówno tych, którzy mają korzenie niemieckie, jak i pochodzących 
z rodzin zagranicznych (Münch 2014). Uczenie obywatelskości jest obecnie jedną 
ze strategii uczenia się przez całe życie, która koncentruje się na celach takich jak: 
zaangażowanie, odpowiedzialność, unikanie różnic społecznych, budowanie soli-
darności, partnerstwa, zapewnienie wysokiej jakości życia. Współcześnie istotnego 
znaczenia nabiera obszar związany z aktywnością obywatelską uwzględniającą 
koncepcje społeczeństwa obywatelskiego, co wpływa na możliwość poprawy ja-
kości demokracji (Massing 2002). 

Począwszy od zakończenia II wojny światowej aż do czasów obecnych, do-
strzec można zmieniające się w czasie funkcje społeczne oraz sensy i znaczenia 
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edukacji obywatelskiej dorosłych. Niezmiennie powtarzają się jednak treści, które 
akcentują rozumienie wartości życia w pokoju, celowe działania na rzecz jego 
utrzymania i stworzenia gwarancji czyniących go trwałym, kształtowanie przeko-
nań, iż nierówności społeczne są przyczyną konfliktów, a realizacja pokojowego 
ładu znajduje się w zasięgu każdego człowieka. Wszystkie te działania przenika 
humanistyczny sposób myślenia stanowiący podstawę wychowania do pokoju, 
które nadal jest istotnym zobowiązaniem społecznym i edukacyjnym.

Bibliografia

1. Arbeitskreis Deutscher Bildungsstätten (1996), Gefährdung politischer Bildung in 
Deutschland, [w:] „Außerschulische Bildung” H. 4, s. 451–452.

2. Borinski F. (1954), Der Weg zum Mitbürger. Die politische Aufgabe der freien Erwach-
senenbildung in Deutschland, Düsseldorf/Köln.

3. Bungenstab K-E. (1970), Umerziehung zur Demokratie? Re-education-Politik im Bil-
dungswesen der US-Zone 1945–1949. Düsseldorf.

4. Darmstädter Appel (1995), Aufruf zur Reform der Politischen Bildung in der Schule, [w:] 
„Politische Bildung” Jg. 28, Nr 4, s. 139–143.

5. Demokratie braucht politische Bildung. Zum Auftrag der Bundeszentrale und der Lan-
deszentralen für politische Bildung (1997). „Aus Politik und Zeitgeschichte” B 32, 
s. 36–39.

6. Detjen J. (2013), Politische Bildung. Geschichte und Gegenwart in Deutschland. 
München, s. 200 i dalsze.

7. Die deutsche Demokratie zwischen innerer Lähmung und äußeren Hemmung, In-
formationsdienst Presse und Rundfunk (1950), Bonn, za: Jarausch K.H. (2013), Po 
Hitlerze. Powrót Niemców do cywilizowanego świata 1945–1995. Poznań.

8. Essinger H., Graf J. (1984), Interkulturelle Erziehung als Friedenserziehung, [w:] Es-
singer H., Ucar A. (red.), Erziehung in der multikulturellen Gesellschaft. Versuche und 
Modelle zur Theorie und Praxis einer interkulturellen Erziehung, Baltmannsweiler, s. 29.

9. Himmelmann G. (2001), Demokratie Lernen als Lebens-, Gesellschafts- und Herrs-
chaftsform. Ein Lehr- und Studienbuch. Schwalbach/Ts.

10. Gagel W. (2002), Der lange Weg zur demokratischen Schulkultur Politische Bildung in 
den 50 und 60 Jahren, „Aus Politik und Zeitgeschichte”, B 45, s. 6–16.

11. Gajdamowicz H. (1994), Wychowanie dla pokoju w świetle aksjologii pedagogicznej, 
[w:] Ponczek E. (red.), Biuletyn Centrum Badań nad Pokojem UŁ, Łódź, s. 35–41.

12.  Grundlegende Richtlinie für die Demokratisierung des Bildungswesens in Deutsch-
land (Direktive Nr. 54 des Alliierten Kontrollrats vom 25. Juni 1947), [w:] Grunder 
H.U., Schweitzer F. (red.), Texte zur Theorie der Schule. Historische und aktuelle Ansätze 
zur Planung und Gestaltung von Schule, Weinheim/München 1999, s. 167 i dalsze.

13. Habermas J. (1962), Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kate-
gorie der bürgerlichen Gesellschaft. Neuwied/Berlin.

14. Hufer K.P. (1999), Historische Entwicklungslinien: Politische Erwachsenenbildung in 
Deutschland von 1945 bis zum Ende der 90er Jahre, [w:] Politische Erwachsenenbil-
dung. Bonn, s. 87–110.

15. Jarausch K.H. (2013), Po Hitlerze. Powrót Niemców do cywilizowanego świata 1945– 
–1995. Poznań, s. 477, s. 247.



Dorota Gierszewski122

16. Kandel J., Hilmar P. (1995), Qualität und Qualitätssicherung in der politischen Jugend- 
und Erwachsenenbildung, „Außerschulische Bildung” H. 3, s. 249–254.

17. Knierim A., Schneider J. (1978), Anfänge und Entwicklungstendenzen des Volkshoch-
schulwesen nach dem 2. Weltkrieg (1945–1951). Stuttgart.

18. Körber K. (1999), Inhaltliche Schwerpunkte, [w:] Politische Erwachsenenbildung. Ein 
Handbuch zu Grundlagen und Praxisfeldern, Bonn, s. 221–255.

19. Kuhn H.-W., Massing P. (red.) (1990), Politische Bildung in Deutschland. Entwicklung 
– Stand – Perspektiven. Opladen.

20. Lange-Quassowski J.-B. (1979), Neuordnung oder Restauration? Das Demokratiekon-
zept der amerikanischen Besatzungsmacht und die politische Sozialisation der Westdeu-
tschen: Wirtschaftsordnung-Schulstruktur-Politische Bildung, Opladen.

21. Massing P. (2005), Normativ-kritische Dimensionen politischer Bildung, [w:] Weiße-
no G. (red.), Politik besser verstehen. Neue Wege der politischen Bildung. Wiesbaden, 
s. 19–42.

22. Münch U. (2014), Dialog und kritische Aneignung, „Außerschulische Bildung”, Nr 4, 
s. 345–353.

23. Nicklas H., Ostermann Ä. (1993), Friedensfähigkeit. Aspekte der bisherigen frieden-
spädagogischen Diskussion und Perspektiven für die Zukunft, [w:] Galtung J. (red.), 
Gewalt im Alltag und in der Weltpolitik, Agenda-Verlag, Münster, s. 59–70.

24. Oetinger F. (1951), Wendepunkt der politischen Erziehung. Stuttgart.
25. Oetinger F. (1956), Partnerschaft – Die Aufgabe der politischen Erziehung. Stuttgart.
26. Półturzycki J. (2003), Pokój jako naczelna wartość w aksjologii edukacyjnej, [w:] Pokój 

–dialog – edukacja, materiały z sympozjum naukowego w Płocku, Płock, s. 155–168.
27. Siebert H. (1999), Erwachsenenbildung in der Bundesrepublik Deutschland – Alte Bun-

desländer und neue Bundesländer, [w:] R. Tippelt (red.), Handbuch Erwachsenenbil-
dung/Weiterbildung, Opladen, s. 57.

28. Solarczyk H. (2008), Andragogika w Niemczech. Warunki rozwoju dyscypliny naukowej. 
Toruń.

29. Suchodolski B. (red.) (1983), Wychowanie dla pokoju, Wrocław.
30. Sutor B. (1971), Didaktik des politischen Unterrichts. Eine Theorie der politischen Bil-

dung. Paderborn. 
31. Wehling H-G. (1977), Konsens a la Beutelsbach? Nachlese zu einem Expertengespräch, 

[w:] Schiele S., Schneider H. (red.), Das Konsensproblem in der politischen Bildung, 
Stuttgart, s. 173–184.

32. Weinberg J. (1987), Lernen und politische Bildung im außerschulischen Bildungsbereich 
– Eine Situationsbeschreibung, [w:] Bundeszentrale für politische Bildung, Schule und 
Erwachsenenbildung (Bd. 244 Schriftenreihe der BpB), Bonn.

33. Wer Adolf will (1966), „Der Spiegel”, nr 49, s. 33–41.
34. Wesołowska E.A. (1989), Wychowanie dla pokoju w pracy szkoły. Warszawa.
35. Wesołowska E.A. (1993), Współpraca między narodami i wychowanie dla pokoju: prob-

lemy społeczne i pedagogiczne, Toruń.
36. Wesołowska E.A. (1996), Edukacja obywatelska, międzynarodowa i pacyfistyczna 

w szkole podstawowej: (programy UNESCO i UE), „Toruńskie Studia Dydaktyczne”, 
R. 5, Nr 10, s. 61–67.

37. Wesołowska E.A. (1998), Wychowanie dla pokoju a praktyka pedagogiczna, [w:] Weso-
łowska E.A. (red.), Śladami Włodkowica – człowieka, prawo, pokój, Płock.



Problematyka wychowania dla pokoju w założeniach i praktyce edukacji ... 123

38. Wesołowska E.A. (1999), Polityka Ministerstwa Edukacji Narodowej w dziedzinie wy-
chowania dla pokoju. „Edukacja Dorosłych”, nr 3, s. 27–34.

39. Wesołowska E.A. (2003), Współczesna pedagogika pokoju, [w:] Wesołowska E.A. 
(red.), Pokój – dialog – edukacja, materiały z sympozjum naukowego w Płocku, Płock, 
s. 171–178.

40. Wiktorska-Święcka A. (2011), Od obywatela dobrego do dojrzałego. Koncepcje kształce-
nia obywatelskiego w Niemczech po 1989/90 roku ze szczególnym uwzględnieniem systemu 
szkolnictwa, Wrocław.

Education for peace in theory and practice of civic education in Germany

Key words: education for peace, civic education for adults, democracy, democrati-
sation of social life, challenges for the future.

Abstract: this thesis is aiming to draw attention to the importance of education for 
peace in the process of democratisation of social life in the context of civic educa-
tion of adults in Germany. The civic education in Germany is very developed and 
effectively strengthens the foundations of this democratic nation. Starting from the 
end of the Second World War up to the present day, we can see social functions and 
meanings of civic education changing. Invariably, there exists the repeating content 
that emphasises understanding of the value of life in peace, intentional actions to 
maintain peace and provide a guarantee of making it permanent, shaping beliefs that 
social inequalities are the cause of conflict and that achieving peaceful order is within 
reach of every human being. All these activities are permeated by the humanistic way 
of thinking, being the basis of education for peace, which is still an important and 
current commitment in educational and social space. Life in the postmodern world 
shows that it is far from peaceful coexistence. Education for peace seems particularly 
desirable in this modern world, as there is no other current alternative to peace
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