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OD REDAKCJI
Alina Maria Basak
Oddajemy w ręce Czytelników kolejny numer 1(29)/2019 „Karpackiego Przeglądu
Naukowego”, który tradycyjnie porusza ważne kwestie historyczne, społeczne i prawne, prezentując zarówno analizy teoretyczne, jak i raporty z badań. Uzupełnieniem
rozpraw naukowych są recenzje, będące integralną częścią pisma.
W części pierwszej czasopisma prezentowane są rozprawy naukowe. Numer otwiera
artykuł Koncepcja i figura podmiotu cierpiącego w poezji Janusza Szubera. Anna Lewandowska podejmuje próbę określenia relacji między człowiekiem jako podmiotem,
a cierpieniem jako impulsem, który wpływa na jakość ludzkiego życia. Zakłada, że
przyczyną cierpienia może być zarówno ból fizyczny, jak i duchowe niespełnienie.
Tematem rozważań jest koncepcja podmiotu cierpiącego ujawniającego się w twórczości poetyckiej Janusza Szubera. Starając się określić różne modalności cierpienia
wpisane w wiersze poety, autorka zinterpretowała wybrane teksty, posiłkując się biografią twórcy. Grażyna Kącicka i Ewa Kulesz w opracowaniu Zarys dziejów Klasztoru
w Jazłowcu na tle zjawisk i procesów historycznych na Kresach Wschodnich prezentują
opis wspólnoty Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP w Jazłowcu na
tle zdarzeń związanych z Kresami Wschodnimi oraz wpływu tego zgromadzenia na
tamtejsze tereny. Na wstępie omówiono skrótowo dzieje opisywanego regionu oraz
szerzej - miejscowości Jazłowiec. Następnie zaprezentowano Zgromadzenie Sióstr
Niepokalanego Poczęcia NMP poprzez jego powstanie oraz rozwój aż po współczesność. Autorem kolejnego artykułu Die Modalpartikeln in der deutschen Grammatik
anhand der Partikel „doch“ jest Lucyna Ciołkosz, która analizuje partykuły modalne w gramatyce niemieckiej, na przykładzie partykuły „przecież”. Dogłębny opis
pokazuje, jak często partykuła modalna „doch” – „przecież”, jest używana w konstrukcjach zdaniowych. Przedstawione badania oraz przykłady ukazują częstotliwość
ich występowania. Zdania, które nie mają w sobie cząstek modalnych, są neutralne,
zaś, jeżeli zastosujemy w nich wyżej wymienione partykuły, zmieniają one swoje
znaczenie. Badania pokazują, że cząstki modalne mają znaczenie semantyczne. Partykuła „przecież” jest najczęściej badaną cząstką, ponieważ jest ona najczęściej stosowana w języku mówionym. Jest również postrzegana, jako sygnał głośnika języka
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interwencji. Partykuła „przecież” pojawia się w języku niemieckim, jako przysłówek
i faktem bezspornym jest to, iż jak długo będą one stosowane w zdaniach, tak często
będą zmieniać ich znaczenie. Maria Łukawska w pracy Edukacja konwencjonalna
a nauczanie innowacyjne prezentuje znaczenie edukacji konwencjonalnej i porównuje ją z nauczaniem innowacyjnym. Przytacza definicję edukacji i nowoczesności.
Odwołując się do badań własnych, ukazuje znaczenie edukacji w opinii uczniów
klas trzecich szkoły podstawowej. Na podstawie wyników badań wysuwa wnioski
końcowe i zalecenia istotne dla praktyki pedagogicznej. W następnym artykule Portfel
procedur przy realizacji projektu unijnego w uczelni wyższej Joanna Wojtyra przedstawia zbiór procedur, który umożliwi zapoznanie się z zasadami wprowadzenia
projektu oraz usprawni organizację pracy związanej z realizacją projektu unijnego
w uczelni wyższej. Na podstawie studium przypadku przedstawiono rozwiązanie,
jak zmniejszyć problemy spotykane w zarządzaniu projektem unijnym. Autorka
przedstawia portfel procedur jako narzędzie umożliwiające terminowe i rzetelne
wykonywanie działań założonych w harmonogramie projektu unijnego. Z punktu
widzenia władz uczelni usystematyzowanie działań i postępowań daje gwarancję
terminowego i rzetelnego zrealizowania projektu. Arkadiusz Leszczyński w pracy 15 lat Polski w Unii Europejskiej: sukces czy porażka? podejmuje problematykę
ostatnich 15 lat Polski w UE. Przez ten okres Polacy po przemianach ustrojowych
uczyli się nowej rzeczywistości, która w zachodniej Europie była na rozwiniętym
ekonomicznie i kulturowo poziomie. Wejście do UE było zwieńczeniem procesu
przemian i zarazem potwierdzeniem miejsca Polski w Europie. Przez ten okres Polska
korzystała z funduszy europejskich, aby nadrobić przepaść do innych rozwiniętych
krajów UE. Możliwości, które otworzyła przed nami akcesja nie były jednak w pełni
wykorzystane, co wynikało, w początkowej fazie, z braku doświadczenia a w późniejszej perspektywie z różnych wizji postrzegania przez Polaków wspólnej Europy.
Przez ten okres zarówno UE, jak i nasz kraj podlegały ciągłym ewolucjom, zarówno
społecznym politycznym, jak i ekonomicznym, co wymuszało zmiany wzajemnych
relacji. Polska dzięki UE rozwinęła się gospodarczo oraz społecznie, jednak dalsze
działania wymagają przemyślanej strategii i konstruktywnej aktywności po stronie elit
politycznych odrzucających populizm. Polska uzyskała historyczną okazję na poprawę
pozycji międzynarodowej, czyli możliwość awansu z peryferii do tzw. półperyferii
europejskich. Ale jest to tylko szansa, która może być zmarnowana, a europeizacja
może nawet utrwalić naszą zależność i peryferyjność na mapie geopolitycznej. Jacek
8
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Cheda w artykule Systemy motywacyjne jako instrumenty kształtowania i realizacji
polityki zatrudnienia w administracji publicznej w Polsce dokonał oceny roli, jaką
w administracji publicznej w Polsce odgrywa motywowanie pracowników (urzędników) w procesie kształtowania zatrudnienia. Ponadto zbadał, czy stosowane systemy
motywacyjne umożliwią, z jednej strony, zatrzymanie w strukturze administracji publicznej już zatrudnionych pracowników (urzędników), z drugiej zaś strony, zachęcą
do pracy w administracji publicznej nowych pracowników, którzy muszą zastąpić
tych, którzy przeszli do sfery prywatnej na lepiej opłacane stanowiska pracy. Aby
osiągnąć powyższe cele, Autor scharakteryzował pojęcie motywacji, omówił wykorzystywane w naszym kraju systemy motywacyjne, a także środki motywujące i ich
stosowanie. W ostatniej części opracowania Autor omówił rolę kadry kierowniczej
w motywowaniu pracowników administracji publicznej. W podsumowaniu ocenił
obecnie wykorzystywane w administracji publicznej systemy motywacyjne i wskazał
na postulowane kierunki ich modyfikacji. Emilia Szczęsna w opracowaniu Zbiorowe
zarządzanie prawami autorskimi w systemie ochrony własności intelektualnej po 2018
roku przybliżyła zmiany w przepisach, jakie nastąpiły w obszarze zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz prawami pokrewnymi w Polsce po 2018 r. Artykuł
podkreśla kompleksowy charakter nowych przepisów, które dotykają wszystkich
aspektów działalności organizacji zbiorowego zarządzania (OZZ) – począwszy od
wydawania stowarzyszeniom zezwoleń na zbiorowe zarządzanie, a skończywszy na
uprzywilejowanej pozycji twórców oraz wysokości wynagrodzeń przysługujących
za korzystanie z ich utworów w drodze licencjonowania. Treść zawarta w publikacji, koncentrując się na autorskich prawach majątkowych, porusza kwestie relacji
zachodzących pomiędzy organizacjami zbiorowego zarządu a przedsiębiorcą, który
na „scenie” ochrony własności intelektualnej może być podmiotem uprawnionym,
tzn. członkiem OZZ, lub występować jako użytkownik. Z kolei Łukasz Zwoliński
w pracy Aspekt ogólny logistyki zaopatrzenia szpitalnego definiuje pojęcia logistyki,
logistyki zaopatrzenia, podstawowych funkcji logistyki zaopatrzenia, jej roli i obszaru wpływu na efektywność funkcjonowania organizacji. Ponadto charakteryzuje
łańcuch dostaw, funkcjonowanie logistyki zaopatrzenia szpitalnego i jej wpływ na
pacjentów i pracowników. Robert Krzemień w publikacji Turystyka wojenna – najbardziej „mroczna” wersja „mrocznej” turystyki omawia rolę jednej z coraz częściej
występujących form „mrocznej” turystyki (dark tourism), jaką jest turystyka wojenna.
Celem artykułu jest przede wszystkim wyodrębnienie i wskazanie tych czynników,
9
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które mają największy wpływ na rozwój turystyki wojennej. W artykule omówiono
niektóre z aspektów decydujących o coraz większej atrakcyjności tej formy turystyki, dającej nie tylko „niezapomniane” przeżycia, ale i niosącej poważne zagrożenie
zdrowia, a nawet życia. Poruszona została także kwestia możliwości rozwoju tej formy
turystyki – zarówno elementy sprzyjające temu procesowi, jak i bariery, utrudniające
rozwój turystyki wojennej.
W drugiej części pisma zamieszczono recenzje publikacji. Rafał Adamczewski
prezentuje recenzję książki: Piotr Matysiak, Na marginesach życia. Zapiski kuratora
sądowego, NAKOM, Poznań 2014, ss. 325, a Alina Maria Basak przedstawia recenzję
pracy: Andrzej Gołębiowski, Gerard Paweł Maj (red.), Lokalna polityka społeczna
wobec osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie – wybrane zagadnienia
teoretyczne i rozwiązania praktyczne, Radom 2015, ss. 378.
Prezentowane w tym numerze „Karpackiego Przeglądu Naukowego” teksty poświęcone zostały zróżnicowanej problematyce, ważnej ze społecznego punktu widzenia.
Mamy nadzieję, że spotkają się one z zainteresowaniem Czytelników, skłonią do
refleksji i podjęcia dyskusji naukowej.

ROZPRAWY NAUKOWE

Koncepcja i figura podmiotu cierpiącego w poezji
Janusza Szubera
Anna Lewandowska1
Mogłeś. O tak, przecież wiele mogłeś.
I choć tyle zostało ci odjęte, jednak mogłeś.
I to właśnie się liczy, że mogłeś,
Mimo, że potem zostało ci odjęte2

Wprowadzenie
Wybór twórczości Janusza Szubera do analizy koncepcji podmiotu cierpiącego ma,
w moim przypadku, swoje praźródło przede wszystkim w rzeczywistości pozatekstowej – biografii autora empirycznego. Już na wstępie należy zadać pytanie, czy tego
typu postępowanie nie nosi znamion metodologicznego nadużycia i nie wykracza
zanadto w sferę nadinterpretacji. Pomijając stanowiska skrajne, głoszące, że tekst
jest tworem samodzielnym, a fakt istnienia autora empirycznego nie ma dla jego
interpretacji żadnego znaczenia3, posłużę się pojęciem „lirycznej autobiografii”4,
sformułowanym przez Małgorzatę Łukaszuk-Piekarę. Liryka zakłada „wyznaniowość”,
w związku z czym mamy prawo sądzić, że mówiący podmiot w jakimś sensie czerpie z własnych, indywidualnych doświadczeń, czyniąc z nich tworzywo poetyckie.
Twórczość poety nie jest „sprawozdaniem życia autentycznego [...] poprzez środki
literackie, ile dzięki nim realizuje się jako fenomen istotnie odmienny zarówno od
biografii, jak normatywnych sposobów jej ujmowania”5. Jest więc rodzajem kompromisu pomiędzy żywiołem empirycznym a konwencją – wychodząc z tego założenia,
spróbuję wykazać, w jaki sposób w twórczości Janusza Szubera jego własne życie
„zamienia się w metaforę”6.
1. Mgr Anna Lewandowska, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sanoku.
2. J. Szuber, O, tak! [w:] Lekcja Tejrezjasza, Kraków 2003, s. 92.
3.	Obrońcą autonomii tekstu jest np. Umberto Eco, por tegoż: Pomiędzy autorem i tekstem, [w:]
Interpretacja i nadinterpretacja, Kraków 1996, s. 66-87.
4. M. Łukaszuk-Piekara, Wizje splątane z historiami. Autobiografia liryczna poety, Lublin 2000.
5. Tamże, s. 8.
6. J. Szuber, Mojość, Sanok 2005, s. 6.
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Zainteresowanie koncepcją podmiotu cierpiącego w poezji autora Lekcji Tejrezjasza
zawsze ma swoje źródło w biografii. Ten trop odnajdujemy zarówno w pracy Jerzego
Kowalewskiego7 jak i w monografii Tomasza Cieślaka-Sokołowskiego8 – dwóch i, jak
do tej pory, jedynych pozycji, które zawierają obszerne komentarze do twórczości
Janusza Szubera i cenne wskazówki, dotyczące możliwości i kierunków interpretacji.

Koncepcja podmiotu cierpiącego w poezji Janusza Szubera
Jakie tematy stanowią kluczowe zagadnienia w poezji Janusza Szubera? Bibliografia
narosła wokół tej twórczości w latach 1994 – 2006 liczy ponad 650 pozycji9. Większość
stanowią publikowane w czasopismach recenzje kolejnych tomików, noty i informacje
o wieczorach autorskich i przyznanych nagrodach, a także wywiady i reportaże. Do
najciekawszych pozycji bibliograficznych należy zaliczyć wypowiedzi: Heleny Zaworskiej10 – cenny szkic, zawierający informacje biograficzne oraz omówienie wybranych
tekstów z tomu O chłopcu mieszającym powidła, Wojciecha Ligęzy – recenzja tomu
O chłopcu mieszającym powidła, Antoniego Libery, Jacka Łukasiewicza – recenzja
tomu Biedronka na śniegu11, Joanny Orskiej – recenzja tomu Z żółtego metalu12 i Tomasza Cieślaka-Sokołowskiego13 – recenzja tomu Lekcja Tejrezjasza i inne wiersze.
W opracowaniach tych znajdują się cenne spostrzeżenia, dotyczące najistotniejszych
tropów, które prowadzą do pełnego i właściwego odczytania kluczowych zagadnień
dla poezji Janusza Szubera.
Chcąc zdefiniować koncepcję cierpienia podmiotu lirycznego wywołanego przez
niemoc w obliczu biologizmu czy somatyzmu czy przez niemożność realizowania życiowych pragnień, a następnie tę koncepcję umocować w rzeczywistości tekstu, trzeba
odnieść się do biografii, która w przypadku Janusza Szubera ma istotne znaczenie
także dla przyporządkowania dorobku poetyckiego konkretnej grupie pokoleniowej.

7. J. Kowalewski, Dramat istnienia – o poezji Janusza Szubera, Krosno 2005.
8. T. Cieślak-Sokołowski, Mój wszechświat uczyniony. O poezji Janusza Szubera, Kraków 2004.
9. Pełna bibliografia znajduje się w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku.
10. H. Zaworska, Muszę, więc jestem, „Gazeta Wyborcza”, 20-21.02.1999, s. 20-21.
11.	Recenzje Jacka Łukasiewicza i Wojciecha Ligęzy, a także wspomnienia i obszerny wywiad Antoniego Libery z Januszem Szuberem zostały zamieszczone w „Nowych Książkach” nr 4/ 99.
12. J. Orska, Mistrz, czyli sztukmistrz, „Odra” 2000, nr 11, s. 117-118.
13.	T. Cieślak-Sokołowski, Czy poeta może odejść? O wyborze wierszy Janusza Szubera, „Tygodnik
Powszechny” nr 33/ 17.08.2003, s. 15.
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Takiemu prostemu zaszeregowaniu Szuber się wymyka, a powodem jest fizyczne
cierpienie, które na wiele lat wyeliminowało go z aktywnego życia.
Janusz Szuber urodził się 10 grudnia 1947 roku14 w Sanoku. Mówi o sobie, że
jest „etnicznym mieszańcem”, bo jego przodkowie wywodzili się z różnych kręgów
kulturowych15. Dzieje rodziny to dla Janusza Szubera lekcja tolerancji, otwarcia się
na wszystko, co odmienne16. Dzieciństwo i młodość spędzał pomiędzy Sanokiem,
Warszawą i Krynicą (dziadek, filolog klasyczny, był tam dyrektorem gimnazjum).
W Warszawie mieszkała siostra matki, żona prof. Stefana Jarosza, biogeografa, badacza
Alaski. W 1967 roku Szuber rozpoczął studia na wydziale filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Wśród kolegów I roku: Antoni Libera, Marek Weiss-Grzesiński,
Józef Kurylak, Magda Umer, Janusz Wiśniewski. Antoni Libera po latach wspomina
Szubera: „Studiowaliśmy razem polonistykę w Warszawie [...]. Pamiętam go z tego
okresu jako kogoś, kto wszystko już przeczytał, ma niebywałą pamięć, a na pytania
odpowiada pełnymi zdaniami, mającymi charakter definicji. [...] Zastanawiałem się
wtedy, co Janusz właściwie robi w tej szkółce polonistycznej”17.
W latach 60., w okresie studenckim, powstały pierwsze utwory poetyckie, które
Janusz Szuber powierzał życzliwej krytyce szczególnie przez siebie cenionemu wykładowcy – Zdzisławowi Łapińskiemu.
Po dwóch latach Szuber był zmuszony przerwać studia. Choroba (ostra postać
gośćca) w niedługim czasie i na wiele lat wyeliminowała go całkowicie z aktywnego
życia, wiążąc na powrót i nieodwołalnie z Sanokiem. Niechętnie mówi o chorobie,

14.	Notki biograficzne zamieszczane na obwolutach pierwszych tomików podają datę styczeń 1948.
Szuber przyznaje, że urodził się w r. 1947, a jedynie nadopiekuńczość matki „by darować chłopcu
rok do służby wojskowej” jest powodem owego biurokratycznego zamieszania.
15.	Rodzina matki, Ewy z Rogala – Lewickich, z ziemiańsko-inteligencką genealogią i żywymi tradycjami wieloetniczności oraz wielowyznaniowości (obok dominującego rzymskokatolickiego
wyznania: grekokatolickie, protestanckie, prawosławne) z Ziemią Sanocką związana była od wielu
pokoleń. Do niemal mitycznych postaci rodzinnych należał Adam Rogala Lewicki, przybyły
z Inflant w czasach Augusta III. Ze strony ojca, Zbigniewa, najdawniejszymi przodkami byli
osadnicy niemieccy, którzy w okolice Sanoka przywędrowali już w XV wieku. Wśród pradziadków
i prababek zdarzali się Ormianie, Chorwatki, Rusini.
16.	J. Wilczak, Janusz Szuber, ostatni poeta Galicji. Jestem genialnym kundlem; „Polityka” nr 9,
27.02.1999.
17. A. Libera, „Nowe Książki”, nr 4/99, s. 7.
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szczególnie o okresie najtrudniejszym, całkowitego unieruchomienia – do początku
lat 80., od kiedy może już względnie swobodnie poruszać się na wózku inwalidzkim.
„Los nie był dla niego łaskawy, a doskonałe wiersze długo leżały po szufladach,
ale to nie zmąciło pewności Janusza Szubera, że człowiek musi przyjąć trudne doświadczenia, żeby wybić się na własną wolność.[...] W ramach tego losu musiał sam
stworzyć swoje istnienie. Rozpacz byłaby klęską, bunt – jałową szarpaniną, literackie
lamenty – sztampą. Jak mógł poszerzyć swoją przestrzeń życiową, żeby zapanować
nad ograniczeniami i mieć poczucie takiej swobody, której choroba nie może zagrozić?” – pisała Helena Zaworska tuż po tym, jak Janusz Szuber otrzymał nagrodę
Fundacji Kultury18.
Książki, czytanie i pewnie pierwsze pisarskie próby były formą obrony i ucieczki
przed dramaturgią rzeczywistości. Przez wiele lat pisał „do szuflady”. Przyjaciele
z czasów studenckich (przede wszystkim Antoni Libera) bardzo pochlebnie wypowiadali się na temat tej twórczości. Namówiono Janusza Szubera, by przedstawił swoje
wiersze literackim autorytetom – tak doszło do wymiany korespondencji z Czesławem
Miłoszem19 i Zbigniewem Herbertem20.
Po trzydziestu latach pisania tylko dla siebie Janusz Szuber zaczął wydawać tomiki
wierszy21. W roku 1995 ukazały się: Paradne ubranko i inne wiersze i Apokryfy i epitafia
sanockie, w rok później Pan dymiącego zwierciadła, Gorzkie prowincje i Srebrnopióre
ogrody. W roku 1997 – Śniąc siebie w obcym domu. Ich nakład był niewielki, zaledwie
po 350 egzemplarzy.
Jeszcze przed opublikowaniem tomików, od roku 1994, pojedyncze wiersze zamieszczał Janusz Szuber w czasopismach. Można je odnaleźć w paryskiej „Kulturze”,
„Twórczości”, „Odrze”, „Zeszytach literackich”, „NaGłosie”, „Tygodniku Powszechnym”.
W roku 1999 wydawnictwo Znak opublikowało tomik, zawierający wybór wierszy
Szubera z lat 1968-1997, pod tytułem: O chłopcu mieszającym powidła. Po raz pierwszy
18. H. Zaworska, Muszę, więc jestem, „Gazeta Wyborcza”, 20-21.02.99, s. 20-21.
19.	Z listu Czesława Miłosza (prywatne zbiory J. Szubera): „Wiersze Pana są znakomite, bardzo mnie
poruszyły. Na przykład cały rodzaj minibiografii. Ale najwyżej stawiam wiersz „Pianie kogutów”
z tomu „Biedronka na śniegu”. To arcydzieło.” Wiersz ten włączył Cz. Miłosz do swojej książki
Inne abecadło.
20.	Ślady korespondencji ze Zbigniewem Herbertem odnajdujemy na okładce tomu O chłopcu mieszającym powidła.
21.	Stroną finansową przedsięwzięcia zajęła się dr Grażyna Jarosz, cioteczna siostra poety, mieszkająca
w Oslo.
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wydano zbiór w nakładzie przeznaczonym do księgarskiej sprzedaży. W kwietniu
1999 r. Wydawnictwo a5 opublikowało zbiór wierszy Biedronka na śniegu. W roku
2000 w Wydawnictwie Literackim ukazał się kolejny tomik wierszy Janusza Szubera
– Okrągłe oko pogody, następnie Z żółtego metalu, nakładem Księgarni Akademickiej
w Krakowie i także w roku 2000 – 19 wierszy, tomik inaugurujący działalność wydawnictwa Ryszarda i Zygmunta Naterów w Lesku. W roku 2001 ukazał się Las w lustrach
(Wydawnictwo Yes w Rzeszowie) – książka dwujęzyczna, zawierająca tłumaczenia
wierszy Szubera na język angielski22. Kolejny, wydany przez WL w marcu 2003 roku,
tomik nosi tytuł Lekcja Tejrezjasza. Ponadto ukazały się Glina, ogień, popiół23 oraz
Tam, gdzie niedźwiedzie piwo warzą (Wyd. Bosz). W 2005 roku ukazała się proza poetycka pt. Mojość, wydana przez Oficynę Wydawniczą Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Sanoku. W 2006 roku – tom poezji zatytułowany Czerteż wydany przez krakowskie
Wydawnictwo Literackie, w 2007 – Spijmanij u sit, wydany w Kijowie. W latach
kolejnych: 2008 – Pianie kogutów, Wydawnictwo „Znak”, Kraków; 2009 – Wpis do
ksiąg wieczystych, Wydawnictwo Literackie, Kraków; They Carry a Promise. Selected
poems, wyd. Alfred A. Knopf, Nowy Jork; O deczaku koji je meszao pekmez, Belgrad;
2010 – Wyżej, niżej, już / Plus haut, plus bas, ça y Est, Podkarpacki Instytut Książki
i Marketingu, Rzeszów; 2011 – Powiedzieć. Cokolwiek, Wydawnictwo Literackie, Kraków; 2012 – Emeryk u wód, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, Rzeszów;
2014 – Tym razem wyraźnie, Wydawnictwo Literackie, Kraków; 2016 – Rynek 14/1,
Wydawnictwo Literackie, Kraków.
W latach 2000-2001 Janusz Szuber był felietonistą „Rzeczpospolitej”. Od połowy lat
90. publikuje wiersze i eseje na łamach krajowej prasy literackiej – w „Zeszytach Literackich”, „Tygodniku Powszechnym”, „Więzi”, „Kwartalniku Artystycznym”, „Frazie”,
„Nowej Okolicy Poetów” i in. Jego wiersze przełożono na kilkanaście języków, m.in.
angielski, niemiecki, francuski, węgierski, ukraiński, serbski i flamandzki.
Wszystkie elementy tej – może nazbyt obszernie przytoczonej biografii – wydają się
niezwykle istotne jako punkt odniesienia dla „autobiografii lirycznej”. Mechanizmy,
jakie możemy zaobserwować podczas empirycznych zmagań z ograniczeniami, narzuconymi przez chorobę i fizyczne cierpienie, sytuacja unieruchomienia na wózku
22. Tłumaczenia Ewy Hryniewicz – Yarbrough i Clare Cavanagh.
23.	Tomik ukazał się w październiku 2003, nakładem Autora – rozpowszechniany przez niego tylko
wśród przyjaciół. Jego bibliofilską replikę wydał w roku 2004 Polski Fundusz Wydawniczy &
mordellus press Berlin-Toronto, w nakładzie 50 egzemplarzy.
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inwalidzkim, wyzwalające aktywność i chęć pozytywnego działania, są obecne tak
w życiu24, jak i twórczości Janusza Szubera. Biografii tej nie sposób pominąć zwłaszcza
w rozważaniach na temat poetyckiej strategii cierpienia. Szukanie bezpośrednich
odniesień do choroby w twórczości Janusza Szubera jest zabiegiem wstydliwym
i podejmowanym niejako wbrew intencji samego poety, który właściwie tylko raz,
na długo po debiucie, publicznie wypowiedział się na temat fizycznego cierpienia,
jakiego doświadczył: „Miałem dwadzieścia parę lat, kategorię A, rozpoczęte studia
polonistyczne w Warszawie i dość bujną młodość, gdy przyszedł gościec, który był jak
tajfun. Najpierw laska, potem szwedki, wreszcie kilkanaście lat leżenia, operacje, rehabilitacje, sanatoria, kliniki [...]. Czasami dopadały mnie depresje i wydawało mi się,
że wierzę tylko w ból, a wszystko jest bez sensu. Dziś myślę sobie, że to doświadczenie
nicości było rodzajem nocy mistycznej, z której w końcu jakoś się wydobywałem”25.
Cierpienie fizyczne, ból, sytuacja człowieka skazanego na inwalidzki wózek –
wszystko to stanowi kłopotliwy kontekst, który powraca podczas lektury kolejnych
tomów poezji Janusza Szubera. Motyw uniwersalnie pojmowanego cierpienia, jak
zawsze w wielkiej literaturze i tutaj jest także obecny. Czy jednak można, odwołując
się wyłącznie do metody genetycznej, z biograficznego doświadczenia wyprowadzić
wiarygodną interpretację? Czy można założyć, że podmiot mówiący stanowi swoiste
alter ego piszącego poety, któremu w rzeczywistości empirycznej towarzyszą nieustannie doświadczenie fizycznego cierpienia i wynikające stąd ograniczenie?
To, na ile głos poezji jest głosem autora, a w jakim stopniu głosem poetyckiej kreacji,
stanowi istotny problem w badaniach nad literaturą, a nad liryką – w szczególności,
w tej bowiem dziedzinie wspomniany tu już motyw „bezpośredniej wyznaniowości”, demonstrowany explicite poprzez użycie zaimków osobowych i dzierżawczych,
najsilniej dochodzi do głosu. W przypadku percepcji twórczości Janusza Szubera
kontekst biograficzny narzuca szereg możliwości interpretacyjnych, czego wymownym przykładem są liczne wypowiedzi krytyczne. Motyw Sanocczyzny – miejsca
24.	Janusz Szuber stara się aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym rodzinnego miasta i regionu.
Gromadzi wokół siebie ludzi, którzy myślą podobnie. Był pomysłodawcą i założycielem stowarzyszenia Korporacja Literacka, które w jego rodzinnym mieście organizuje odczyty, spotkania
z twórcami literatury. Z inspiracji poety w Sanoku zorganizowano sesje popularnonaukowe poświęcone kolejno Julianowi Stryjkowskiemu, Marianowi Pankowskiemu i Jerzemu Harasymowiczowi, a także cykl „Goście Janusza Szubera” (spotkania m.in. z Antonim Liberą, Pawłem Huelle,
Bronisławem Majem, Krzysztofem Lisowskim).
25. J. Baran, Zmartwychwstanie Janusza Szubera, „Dziennik Polski” 2000, nr 143, s. 33.
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szczególnego, darowanego – przewija się przez całą twórczość Janusza Szubera, od
momentu debiutu. Dzięki niemu poeta został zaszufladkowany jako piewca rodzimej
tradycji i regionalizmu, nazwany prowincjonalnym outsiderem. I choć te klasyfikacje
wypływają z pobudek jak najbardziej pozytywnych, z uszanowaniem dla indywidualnego sposobu wyrażania siebie, jednak zacierają to, co w twórczości Szubera jest
najistotniejsze i uniwersalne.
Podobną rolę w percepcji tej poezji odgrywa kontekst osobistego, doświadczonego
cierpienia. Uczynił go punktem wyjściowym swoich rozważań Jerzy Kowalewski,
stawiając dość kontrowersyjną tezę, że cierpienie fizyczne jest – w przypadku Janusza
Szubera – „darem życia uważnego”26. Uwaga badacza skupia się na tekstach, w których
„znajdujemy szczegóły z życia”, w nich bowiem podmiot liryczny „wydaje się być odbiciem konkretnego Szubera zwłaszcza, gdy porównamy je z wypowiedziami poety”27.
Istotnie, w wielu wierszach, a zwłaszcza w tomikach debiutanckich, odnajdujemy
tropy, które mogą stanowić podstawę interpretacji genetycznej. Znamienny pod tym
względem jest wiersz Ekshibicja28:
„Od rana na nogach
na czterech nogach
mojego krzesła
mojego krzesła
na czterech kółkach
od rana do nocy
na czterech literach
na czterech nogach
bo moje dwie
ani do stania
ani do chodzenia
za to do ubierania
w skarpetki spodnie
i pantofle
[...]
26. J. Kowalewski, Dramat istnienia – o poezji Janusza Szubera, Krosno 2005, s. 11.
27. Tamże, s. 14
28. J. Szuber, Śniąc siebie w obcym domu, Sanok 1997, s. 37-39.

19

Koncepcja i figura podmiotu cierpiącego w poezji Janusza Szubera

było kiedyś tyle biegania
i nie najgorszego
chodzenia kościeliską wetlińską
z warszawskiego mieszkania
co dzień na uniwersytet piechotą
[...]”.
Doświadczenie choroby zostało zamknięte w ramy obrazu. Obecność podmiotu
lirycznego zaznacza się w tym wierszu poprzez powtórzenia zaimka dzierżawczego
„mój”. Dominującym motywem jest doświadczenie kalekiego ciała, poczucie wypływającej stąd niemocy. Ten, który mówi, zmaga się z czymś, co jest jednocześnie
wobec niego zewnętrze i wewnętrzne, biologiczne i psychiczne – jakby próbował
podważyć swoją tożsamość. Wersy „na czterech nogach/ mojego krzesła” naznaczone są gorzką autoironią. Ból, fizyczne cierpienia przede wszystkim upokarzają
człowieka, deprecjonują go – zdaje się mówić Szuber, jeśli uznamy za prawomocne
owo doświadczenie bólu wyrażone przez filtr metafory przypisać podmiotowi empirycznemu, utożsamionemu z autorem.
W poezji Janusza Szubera sygnały obecności autora empirycznego na pewno są
obecne. Pisze o tym Tomasz Cieślak-Sokołowski29, próbując rozstrzygnąć właściwy
sens skomplikowanych relacji między autorem, narratorem i bohaterem. Badacz zaznacza już w pierwszym rozdziale swojej pracy, że: „Poezja Janusza Szubera należy do
tych, które rodzą duże pokusy czytania przez pryzmat biografii autora. Jednym z takich
(oczywistych) tematów autobiograficznych jest motyw choroby”30. Cieślak-Sokołowski dochodzi jednak do wniosku, że intymne wyznania nie stanowią dominanty tej
twórczości i z całą pewnością nie jest ona bezpośrednią egzemplifikacją świadomości
twórcy. Pomiędzy nadawcą a podmiotem mówiącym istnieje wyraźny dystans, którego wyrazem jest niekiedy autoironia („rydwan inwalidzkiego wózka”31, „kaliban na
wózku inwalidzkim”32), najczęściej zaś rozmaite „zasłony” językowe. „Umieszczam
siebie obecnego w poprzedniej, ruchliwej/ części mojego życia, aby patrzeć na teraz

29. T. Cieślak-Sokołowski, Mój wszechświat uczyniony. O poezji Janusza Szubera, Kraków 2004.
30. Tamże, s. 13-14.
31. Wiersz Kto? z tomu O chłopcu mieszającym powidła, Kraków 1999, s. 89.
32. Splatając się w strumienie, [w:] Biedronka na śniegu, Kraków 1999, s. 37.
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z należnym dystansem” – czytamy w wierszu „Uwiedziony”33. Wprowadzenie dystansu
służy przede wszystkim ilustracji ważnych tematów i ostatecznie zaciera ślady prowadzące do doświadczeń podmiotu empirycznego. Ów dystans został wyrażony wprost
na przykład w wierszu Entelechia z tomu O chłopcu mieszającym powidła. Entelechia to
niematerialna siła życiowa, która ma moc kształtowania materii. Bohaterem tekstu jest
chłopiec, biegnący ścieżkami Aptekarki, pochłonięty zabawą. W kolejnych wersach
ów chłopiec jawi się jako wspomnienie podmiotu mówiącego, który patrzy na siebie
sprzed lat. Nadawca wypowiedzi lirycznej czuje więź ze swoim bohaterem, ale ma
też świadomość dzielącego ich dystansu. Który z nich jest prawdziwszy? Ostatecznie
obaj, każdy w swoim czasie. Jednak pomiędzy dojrzałym, uformowanym człowiekiem
a bawiącym się beztrosko chłopcem rozciąga się przepaść. Nie ma powrotu do siebie
sprzed lat. Entelechia jest potężną siłą sprawczą, ale działa tylko w jednym kierunku
– zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Patrzącemu z dystansu nie pozostaje nic
innego, jak tylko przyjąć za konieczność prawidła natury i pogodzić się z losem.
Znaczący może wydać się fakt, że odwołania autobiograficzne pojawiają się
w debiutanckich zbiorach poetyckich, tzw. „pięcioksięgu”. Potem ślady obecności
zewnętrznego nadawcy zostają zatarte. Zaczyna dominować liryka roli, pojawia się
nie tyle mówiący podmiot, co bohater liryczny, którego sam poeta woli nazywać
narratorem: „Ja bym nie nazwał podmiotem lirycznym tego, kto mówi, któremu
zdarzają się różne przypadki w moich wierszach. On jest dla mnie raczej narratorem,
który funkcjonuje na zasadzie bardziej epickiej. Opowiada o swoim życiu od narodzin
aż po dojrzałość i wewnętrzną zgodę na śmierć” – powie w jednym z wywiadów34.
Ten, który mówi w wierszach, nie jest więc tym, którego można w bezpośredni
sposób utożsamić z empirycznym autorem. Ten „ktoś” opowiada jednak o „swoim”
życiu, a więc tworzy liryczną autobiografię. Na ile ta opowieść wynika z doświadczeń
empirycznego autora? W jakim stopniu dzieło literackie może być skonwencjonalizowanym świadectwem osobistego doświadczenia?
Próbą odpowiedzi na to pytanie może być fragment, zamieszczony we wstępnym
rozdziale książki zatytułowanej znacząco: Mojość – wydaje się, że pobrzmiewa tu,
szczególnie przejmująco, nuta autobiografizmu: „Kościsty, łysy, wysoki, chrzęszczący
ortopedycznymi urządzeniami, poruszał się pan Adamski przy pomocy szwedek. Często stał na schodkach werandy, obserwując ulicę, więc kiedy zbliżałem się do skrzy33. O chłopcu mieszającym powidła, s. 29.
34. J. Grygiel, Z małej ojczyzny w świat poezji, „Nowiny” 1999/43, s. 5.
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żowania, mimowolnie zwalniałem, czując jakąś niestosowność i niewspółmierność
sytuacji nas obu: jego – starego już i kalekiego (podobno kontuzje odniósł w okopach
I wojny światowej) i mojej – sprawnego kilkunastolatka. Zbiegałem zatem w dół
Sienkiewicza, aby za torami skręcić w Śniegową i potem wzdłuż sztreki dalej, przed
siebie, aż do torfiastych łąk i wtedy na lewo w kierunku Płowiec, szybko, coraz szybciej,
jakby tknięty przeczuciem, że niedługo to wszystko może zamienić się w metaforę”35.
Sylwetka kalekiego człowieka, wzbudzająca w kilkunastoletnim chłopcu uczucie
zażenowania i irracjonalny lęk, jest w pewnym sensie projekcją dotkniętego cierpieniem podmiotu. Choroba i rozkład ciała w poezji Janusza Szubera dotykają bohaterów
jego wierszy, jak choćby w utworze zatytułowanym Pani Zofia36:
„Jej młodość i wiek dojrzały znałem z fotografii,
Elegancka kobieta, pedantka, dobra gospodyni
[...]
W ostatnich latach życia przestała być sobą:
Upokorzony umysł, węch i obrzędy z wydalaniem,
Ślady ekstrementów na przedmiotach,
Zegar bez wskazówek, bełkot w miejsce mowy”
Cierpienie jest źródłem upokorzenia, dotknięty nim człowiek zostaje zdegradowany, niejako odarty z godności, upodlony. Jego człowieczeństwo budzi grozę
i współczucie. Tragiczny los nie jest karą za popełnione winy, choroba przychodzi
znienacka, nic jej nie zapowiada, z pewnością nie może być rozpatrywana w kategoriach logicznych, przewidywalnych następstw. „Tego doświadczenia nie mogłem
zrozumieć” – deklaruje podmiot liryczny, dodając: „Nie ból, śmierć, kalectwo – to było
źródłem mego buntu:/ Zdegradowanej nie dźwigały wzniosłe monologi Hioba”. Nic
nie usprawiedliwia dozowanego z zimną krwią okrucieństwa, nawet zaufanie, jakie
w porażonym cierpieniem człowieku pokładał starotestamentowy Bóg. O ile jednak
podmiot wierszy Szubera potrafi pochylić się nad cudzym cierpieniem i poddać je
analizie, o tyle deklaratywnie wystrzega się wypowiedzi na temat własnej sytuacji
egzystencjalnej. W wierszu Wyznanie II37 czytamy:
35. Mojość, s. 6.
36. Biedronka na śniegu, s. 22.
37. Lekcja Tejrezjasza, s. 88.
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„Widzieć siebie jako jego
Wspólną mową sądzonego
[...]
Kości w kubku do gry w kości,
Żadnej nad sobą żałości.
Strzeż się głosu wewnętrznego
Na manowce zwodzącego”
Patrzeć na „kogoś”, mówić o „nim” może w poezji Janusza Szubera oznaczać pośrednio mówienie o sobie samym, bez umieszczania w tekście podmiotowego „ja”.
Nazywając cudze cierpienie, łatwiej odpowiedzieć na pytanie o sens cierpienia w ogóle,
podjąć próbę oswojenia tego, co w życiu wymyka się prawom logiki, jest trudne do
zrozumienia, usprawiedliwienia, zaakceptowania.
Świat liryki Janusza Szubera nie jest więc tylko zapisem osobistego doświadczenia,
lecz przedmiotem refleksji. Świadectwem tego może być niemal każdy, wybrany do
analizy, wiersz. Choćby – Mały traktat o analogiach z tomu Okrągłe oko pogody. Tytuł
sugeruje poetycko – filozoficzne rozważania na temat podobieństw. Przymiotnik
„mały” w odniesieniu do „traktatu” może być znakiem autoironicznego spojrzenia na
wysiłek twórczy. Sytuacja liryczna podmiotu mówiącego naszkicowana jest wyraźnie:
Lesko, parking w okolicach synagogi, wnętrze samochodu, stan oczekiwania. Doskonały punkt i moment na obserwację i refleksję, czas, w którym myśl szuka jakiegoś
przypadkowego „zaczepienia”. Pszczoła „próbuje od wewnątrz sforsować pochyłą
taflę szyby”. Ten banalny – na pozór – wycinek rzeczywistości, staje się punktem
wyjścia do rozważań o życiu „w ogóle”. Owad, instynktownie poszukujący światła,
bezradnie próbuje sforsować barierę, oddzielającą go od realnego świata. Pragnąc za
wszelką cenę wolności i przestrzeni, trwoni energię, rozbijając się o szybę – pułapkę
cywilizacji. Analogia z życiem „w ogóle” nie jest wcale, jak stwierdza podmiot liryczny, „prostą przypowieścią”. Czym są ludzkie marzenia o wolności? Chęcią poznania
świata? Mrzonką o szczęściu? Pragnieniem zbożnego bytowania, by zasłużyć na rajski
ogród? Pytania piętrzą się między wersami tekstu – czytelnik musi mieć odwagę, aby
je sformułować. Poeta bierze do ręki notes i próbuje nakierować nim owada w stronę otwartych drzwi samochodu. W notesie odnotowuje całe to zdarzenie. Do akcji
wkracza więc literatura. Obserwujemy, jak rodzi się wiersz – pod wpływem chwili,
jakiegoś bodźca rzeczywistości. Wszystko może być znakiem tajemnicy, trzeba się
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tylko wsłuchać i wpatrzeć. Nawet bezradna pszczoła, potrafi dać jakąś podpowiedź
dotyczącą ludzkiej egzystencji. Poeta nie przeoczy żadnego znaku – taka jest jego
rola i posłannictwo.
Wiersz kończy się przewrotną dość puentą. Podmiot liryczny wierzy – „ chociaż
nie do końca” – że analogia będzie miała swój dalszy ciąg, że „kiedyś ktoś podobnie
postąpi ze mną”. Dlaczego jego wiara jest taka ostrożna? Bo w ludzki los wpisany jest
tragizm i cierpienie i każdy sam ostatecznie musi z tym losem się uporać. Ta prawda
przeraża, lepiej byłoby odsunąć ją od siebie, żyć w przekonaniu, że „jakoś to będzie”,
ale tylko świadomość grozy i nieuchronności cierpienia może człowieka przygotować
do ostatecznego wyzwania: oswojenia się z doświadczeniem śmierci.
Koncepcja człowieka cierpiącego w twórczości Janusza Szubera bliska jest filozoficznemu oglądowi świata. Motywy, które poddawane są nieustannej analizie, ewoluują w kolejnych tomach i zbiorach. Niewątpliwie jednym z takich motywów jest
czas, ten „ruchomy obraz nieruchomej wieczności”38, nieustanne zagrożenie dla
życia i tożsamości. Uwięzieni w „teraz”, w czymś, co „przeraża, chociaż oswojone39”,
doświadczamy na przemian nicości i wieczności. Odczuwamy lęk, bowiem obie wymykają się naszemu racjonalnemu poznaniu. Egzystencja jest wpisana w kosmiczną
machinę zniszczenia, napędzaną świadomością nieuchronnej śmierci. Potężne żarna
czasu ani na chwilę nie ustają w pracy. Człowiek jest mechanizmem uwięzionym
w trybach bezlitosnej machiny. Pisze Szuber:
„Samego siebie pytał jak
Ujść cało z piekła fizjologii:
Metafizyczny horror puszki
Którą od wewnątrz chciał otworzyć
Na próżno.
[...]”40
Nawet nie egzystencjalny lęk, lecz „metafizyczny horror” jest istotnym składnikiem „lirycznej autobiografii” Janusza Szubera. Ludzkie istnienie, „rzucone w świat”,
świadome swego losu, zmierzającego ku nieuchronnej śmierci, przenika groza. Jakąś
38. Z rozważań o czasie, [w:] Mircea Eliade, Sacrum i profanum, Warszawa 1999, s. 90.
39. Wiersz pt. Teraz, dotąd niepublikowany, ukaże się w tomie pt. Czerteż jesienią 2006.
40. De se ipso z tomu Gorzkie prowincje, Sanok 1996.
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próbą znalezienia sensu „bycia w świecie” jest dotarcie do istoty czasu–można nawet
zaryzykować tezę o pewnych pokrewieństwach pomiędzy pytaniami, jakie stawia
Szuber w swojej poezji, a filozoficznymi tezami Martina Heideggera41. W wierszu
Z żółtego metalu czytamy:
„I to dotkliwe
Ukłucie przerażenia na myśl o własnej
Nierozwiązywalnej sytuacji w czasie:
Nieruchomym i jednocześnie pędzącym na oślep”42
W sytuacji lirycznej wierszy Szubera wydaje się nie zauważać czasu substancjalnego, samego w sobie. Czas istnieje o tyle, o ile jest wypełniony jakimś działaniem:
„coś zanim rozpłynie się w było
jest wypełnione czymś bardzo konkretnym
powiązane akcją zgoda że, na krótko”43
To „coś” ma więc związek z istnieniem, przeżywaniem, „akcją”, musi jednak poddać się unicestwiającej sile czasu. Jeśli pozostawia po sobie jakiś ślad, na ogół jest on
przypadkowy. Dlatego: przedmioty, zdarzenia, stare fotografie, wypełniają przestrzeń
liryczną kolejnych tomików. Miłość do pamiątek jest nieco wstydliwa, naznaczona klęską utraty44. Drobiazgi – świadectwa przeszłości – są elementami, z których
trudno złożyć jakąś obiektywną całość, nigdy bowiem nie wiadomo, w jakim sensie
są one reprezentatywne dla wszystkiego, co minione. „Kapryśne są reguły ocalania
przeszłości, gdyż nie sposób odpowiedzieć na pytanie, dlaczego zachował się ten czy
ów błahy pozornie relikt, a wszystko inne, być może o większej doniosłości, bezpowrotnie przepadło” – napisał o poezji Janusza Szubera Wojciech Ligęza w szkicu
pt. Wyrwane z nicości45.
41. Dostrzega to J. Kowalewski, Dramat istnienia..., s. 107.
42. Janusz Szuber, Z żółtego metalu, Kraków 2000, s. 16.
43. Wiersz Thomas z tomu Gorzkie prowincje.
44.	Pisze o tym Wojciech Ligęza, w recenzji tomiku O chłopcu mieszającym powidła, „Nowe Książki”
1999, nr 4, s. 11.
45. W. Ligęza, Wyrwane z nicości, „Nowe Książki” 1999, nr 4, s. 11.
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Przywoływanie rekwizytów z przeszłości opatrzone jest w liryce Szubera głębokim
sensem. Jest niejako wyzwaniem podjętym na przekór unicestwiającej sile. Znamienny
pod tym względem wydaje się wiersz Który minąłem:
„Naprzód niech będzie to co ma być
A dalej kogut na płocie tłok
Garnków glinianych dziewczynka z lalką
Po pulchnej drodze niosą ją lekkie
Skrzydełka kurzu niech gwiżdże kos
Kosiarka dzwoni duszne desenie
Traw przypalonych słońcem
Ryży listonosz baraniorogi
Rower prowadzi za kołem koło
Noga za nogą kawałki zdarzeń
Wyciągam z oczu jak zgiętą rzęsę
Kładę na papier i mówię bądźcie
Dłużej ode mnie który minąłem”46
Wyłuskiwane z pamięci przedmioty i postacie to elementy pejzażu. Zwraca uwagę
malarskość opisu: wszak wszystko to „wyciągane z oczu” - letnie południe, rozpalona
słońcem wiejska droga, obłoki kurzu. Ludzkie sylwetki, czy raczej ich powidoki,
poruszają się leniwie, w oddali słychać odgłosy żniw. Sielski obrazek „dzieje się”
w przestrzeni wiersza, ale jego trwaniu nadaje perspektywę ten, który „kawałki zdarzeń kładzie na papier
i mówi bądźcie”. Podmiot wiersza wydobywa z przeszłości strzępy wspomnień,
aby – wbrew deklaracjom – ocalić nie anonimowe postacie, lecz siebie: patrzącego
kiedyś, w imię „tego”, który mówi „tu i teraz”, podejmując w ten sposób próbę scalenia
rozsypanej, zniekształconej nieuchronnym upływem czasu tożsamości.
Pytania o tożsamość, o sens „rzuconego w świat” istnienia, wypływają z nieustannego doświadczania „metafizycznego horroru”. Każdy kolejny tom wierszy to swoisty
zapis cierpienia, którego źródłem jest egzystencjalna groza. Wydaje mi się zasadne, aby zająć się w tym miejscu analizą najbardziej reprezentatywnego tomu, jakim
46. Apokryfy i epitafia sanockie, s. 4.
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w twórczości Szubera jest Lekcja Tejrezjasza. Jest to wybór wierszy, w którym znalazły
się starannie wyselekcjonowane teksty, ogłaszane w kilku zbiorach: od Biedronki na
śniegu po Las w lustrach i kilka nowych, wcześniej niepublikowanych. Fenomenalnie
jednak wybór ten jest jakością zupełnie nową; teksty, odpowiednio dobrane, same dla
siebie stanowią intelektualny kontekst, dzięki czemu znaczą więcej albo prezentują się
pełniej niż w macierzystych tomikach. Całość stanowić może doskonały materiał do
prześledzenia koncepcji podmiotu lirycznego, dotkniętego cierpieniem w wymiarze
uniwersalnym, podmiotu wpisanego już nie w pojedyncze, przypadkowo wybrane
do interpretacji utwory bądź ich fragmenty, lecz w precyzyjnie skomponowaną przez
autora poetycką książkę.
Lekcja Tejrezjasza to zapis poetyckiej wędrówki po labiryncie świata, który ma swój
tajemniczy porządek, a strzępy map, gdzie „sieć poszlak, drogi domysłów”, pozwalają
wytyczyć jakiś sensowny kierunek. O wszystkim przesądza ten, kto patrzy i nazywa,
wyraźnie zaznaczający się podmiot-narrator, wyręczający się fikcją dla pokazania
prawdy, ktoś, kto wie więcej niż inni albo tylko okazjonalnie zakłada maskę mędrca
lub wróżbity. Świat, przez który wędrujemy, jest stopniowo odsłaniany przez tego,
„kto będzie właśnie opowiadał siebie, / bo mu nieopatrznie użyczono głosu”, dla kogo
„gramatyka jest przybraną ojczyzną”, a „bezgramatyczne” oznacza niewyobrażalną
pustkę. Ktoś, kto nieustannie potrafi zachwycać się istnieniem, pochyla się uważnie
nad bytem „w sobie”, poddaje swoje spostrzeżenia nieustannej refleksji. Ktoś, kto
chwyta każdy znak jak objawienie, także po to, by „nie-sobą siebie opowiadać” – jakby
doświadczenie cudzego losu pomagało zneutralizować lęki istnienia.
Tom rozpoczyna się od najprostszego z możliwych założenia: „Co było dane, będzie
wzięte” – ze spokojem, „nad szklanką czerwonego wina” zostaje wypowiedziane jedno
z podstawowych praw, określony punkt wyjścia, bez którego dalsze poszukiwania nie
mają sensu. Sprzeciw, bezrozumny bunt przeciw porządkowi rzeczy zastanych, byłby
czymś niestosownym. Jedynie chłodna obserwacja, patrzenie na świat z dystansu,
wyzwala siłę, pozwalającą stawić czoła cierpieniu.
Afirmacja przemijania i śmierci to przywilej mędrca. Aby świadomie, a przede
wszystkim przekonująco dla odbiorców „lekcji” zaakceptować porządek rzeczy, trzeba
mieć odwagę, by wcześniej demaskować i obnażać przestrzenie cierpienia, pokazywać
tych, którzy poddani zostali najcięższej próbie. Biedronka, Pani Zofia – ich poetyckie
minibiografie bezlitośnie ukazują prawdę o cierpieniu, dozowanym z bezrozumnym
okrucieństwem.
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Motywy śmierci i przemijania wciąż powracają w Lekcji Tejrezjasza, a lektor poszukuje stosownej dla nich formy. Pani Zofii – „Zdegradowanej nie dźwigały wzniosłe
monologi Hioba”. Drogowskazem może więc być prośba „Biedronki”: „Napiszcie
bajkę – Biedronka i Rak / W jednym spali łóżku.” Tylko przez opowieść oswaja się
świat i wpisaną weń grozę. Niezbędny jest dystans, na pomoc przychodzi ironia,
słychać śmiech przez łzy. „Ty, on, ja, my, wszyscy, oni / Wciałowzięci w niespełnieniu.
/ Gdzieś na ostatecznej plaży / Osądzeni – pogodzeni.” Wszyscy jesteśmy skazani
na śmierć, ona wyrównuje wszelkie porachunki: „I równocześnie widział ich postne kości, / Łaskotane pazurkami żuków-grabarzy, / I pytał: które były moje – jakby
w bezgramatycznym / funkcjonował jeszcze zaimek dzierżawczy.”
Cóż pozostaje na „krótką wieczność”? Tylko pokora; co najwyżej - przeglądanie
się w lustrze czasu i tradycji, by tam znaleźć stosowne narzędzia dla wyrażenia odwiecznych przecież lęków. Wyrażenia, które jest jednocześnie sposobem „oswajania”
przerażającej rzeczywistości. Śmierć jest zjawiskiem pewnym, a nie prawdopodobnym. Świadomość nieuchronności śmierci, samotności człowieka w jej obliczu, pozbawia, co prawda, złudzeń, ale wyzwala godność i autentyczność. Jak mówić wprost
o śmierci, nie zdradzając lęku, nie obnażając słabości i bezradności? Trzeba znaleźć
stosowną formę. Dla Szubera jest nią staropolszczyzna, uhonorowane przez barok
skłonności do maczania pawich piór w pokutnym popiele. Trzeba pochylić się nad
„czarcią wanną”, a jej, tej śmiertycy z kosą, „Szczerej Pani”, jak nikt i nic niezawodnej,
mieć odwagę spojrzeć w twarz.
„Fotografowanie czasu, przyłapanego na gorącym uczynku przemijania” (komentarz Bronisława Maja na okładce tomiku Z żółtego metalu) – to ważny motyw Lekcji
Tejrezjasza. Powoływanie do życia tych, którzy odeszli „[...] Bo ktoś, kiedyś, gdzieś /
Jadł, oddychał, zapadał w sen / W moim, nie wiedząc o tym, imieniu.” Losy postaci
z przeszłości często są indywidualną projekcją lirycznego „ja” – kogoś, kto próbuje nadać ich istnieniu sens z perspektywy własnej teraźniejszości. January Poźniak
„[...] drzemie w fotelu, / Kolana okryte pledem, na opuchniętych stopach / Pantofle
z filcu podbite futerkiem.” „Wygolony na punka” Jakow Bawolak gra swoją ostatnią
rolę w mrocznym teatrum – „w mieście Żmigrodzie / Podczas jarmarku na Jakuba
/ Roku Bożego 1688” - by przyjąć wiecznie błagalną pozę na skrzydle ikonostasu.
Rekonstrukcja i kreacja przeszłości odbywają się jednocześnie. „[...] Użyczam im
swego ja, / czuję wspólnym my, [...] Naprawdę nie mogę więcej jak / Bawić się z nimi
w zamianę zaimków, / Co jest, mam nadzieję, substytutem / Obcowania świętych.”
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Ironia tych wersów każe ostrożnie odnosić się do pocieszenia, jakim dla człowieka
myślącego mogłaby być wiara. Podmiot Szubera nie potrafi pochylić się nad prostymi rozwiązaniami, nie umie uciec przed grozą istnienia w zaciszne mury świątyni.
Zamiana zaimków – substytut obcowania świętych. Trwanie, wspólnota, więź
z przeszłością. Bagatelizowanie przewagi „teraz” nad „kiedyś”, bowiem jest ona pozorna, przypadkowa - żaden powód do optymizmu. Przeszłości trzeba stawić czoła.
Bywa i tragiczna, i komiczna, i szydercza. Jest dowodem nie tylko przemijania, lecz
także – albo: przede wszystkim – ofiary. Ofiary, składanej od wieków przez tych, którzy
minęli i którzy, wraz z poetą, mijają z każdą przeżytą chwilą, często przesyconą bólem,
zawsze – poczuciem grozy istnienia. W wierszach Janusza Szubera optymistyczne
jest tylko to, że przeszłość potrafi on przywrócić teraźniejszości, czyniąc z niej czas
wieczny.
„Sens jaki?” – w tytule jednego z wierszy zostaje postawione pytanie, należące do
tych najbardziej natrętnych. Aby odkryć chociaż część prawdy, trzeba zwrócić się
ku samemu sobie, zrozumieć siebie - swoje wybory i predestynacje. „Pod pulpitem
półka na tornister / I tłuste papiery z drugiego śniadania / Zgniecione w kule – zalążek
przyszłego arsenału / Dla scholastyka w spranych dżinsach, / Kiedy po latach zacznie
gromadzić / Proste dowody na istnienie.
Charakterystyczne dla Szubera jest spojrzenie w przeszłość i unicestwiający wszystko czas, poprzez perspektywę życia konkretnego człowieka – bohatera lirycznego.
Podmiot, przyjmując na siebie rolę wszechwiedzącego narratora, próbuje nadać tym
pojedynczym, ocalonym z nicości monadom, jakiś sens. Losy wywoływanych z przeszłości postaci, stanowią niejako szczeble wtajemniczenia w sens życia w ogóle, co
wydaje się być jednocześnie źródłem nadziei i szansą na ocalenie.
Mówiący podmiot przyjmuje jednak przede wszystkim postawę mędrca. Spoglądając za siebie kontempluje to, co „tu i teraz”. Podgląda w lustrze pamięci chłopca
w spranych dżinsach i pragnie określić swoje miejsce w świecie: „Język próbuje wygładzić chropowatość pestki / I lata mijają. / A ona dalej rani podniebienie”. Chociaż
młodzieńcze doświadczenia wolności – „ do tej pory czuję / Jej chłodny oddech na
gołych kolanach” – i strachu „przed mającym nadejść” wyraźnie odbijają się w lustrze
teraźniejszości, to inne jest po latach doświadczenie egzystencjalnego bólu: „[...]
Lekcje kaligrafii / I cierpliwości. Tak, w tej drugiej szczególnie ćwiczony / Abym
znosił. Inni też znosili. / Z dnia na dzień, z pokolenia na pokolenie.” I jeszcze: „Bo
skąd mogłem wiedzieć, dwudziestoparolatek, / Że ból może być także darem.”
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Demaskatorskie zacięcie każe jeszcze kilkakrotnie pochylić się nad przeszłością. Co
łączy tego, kim byłem z tym, który jestem – pyta bohater, dzierżawiąc egocentryczny
zaimek. I jest to pytanie o prawidła ludzkiego kosmosu, o to, czy rządzi nimi ślepy
przypadek, czy też, klucząc po ścieżkach labiryntu, można świadomie rozwijać kłębek
przyczyn i skutków, o fatum.
„Przez te wszystkie lata minione – kim byłem? / Tym sobą, który teraz mówi przyciskając / Klawisz dyktafonu, aby zanotować / To jedno jedyne najważniejsze zdanie?
// Czy dalej tamtym chłopcem z jego ja niepewnym” – pyta bohater, by po chwili
odpowiedzieć: „Mogłeś. O, tak, przecież wiele mogłeś. / I choć tyle zostało ci odjęte,
jednak mogłeś. / I to właśnie się liczy, że mogłeś / Mimo że potem zostało ci odjęte. /
I ta twoja błogosławiona niewiedza, / Kiedy jeszcze mogłeś, niczego nie przeczuwając,
/ I potem, krok po kroku, kiedy przestawałeś móc.”
Doświadczenie bezradności niesie ze sobą o wiele większe poczucie tragizmu istnienia, niż doświadczenie fizycznego bólu. Rodzi się pytanie o przeznaczenie, o to,
czy gdzieś, na zewnątrz „metafizycznej puszki” – o ile „zewnątrz” istnieje - pisana jest
spójna i logiczna wykładnia ludzkiego losu, a nie zbiór przypadkowych, niechlujnych
notatek? Czy „mogłeś”, znaczy więcej niż „było ci dane”? Jedną z odpowiedzi na tak
postawione pytanie stanowi – bez względu na poprawność metodologiczną – empiryczna biografia Janusza Szubera, poety.
„Więc teraz, mimo wszystko, chwal, tak, bądź wdzięczny, ułóż hymn.” – pada odpowiedź na końcu wiersza. I choć pobrzmiewa w niej echo ironii, jest odpowiedzią serio.
Udręki mędrca polegają na nieustannej, wciąż na nowo podejmowanej, penetracji
rzeczywistości. Podczas tej intelektualnej wędrówki do głosu dochodzi zwątpienie:
a jeśli wszystko po prostu jest tylko iluzją, grą pozorów, sugestią zmysłów, jak sugeruje
wiersz, „Sens jaki?” – „Sen taki”...?
Może to mimo wszystko nie sen, skoro jest nam dane doświadczenie cielesności:
„Ściągnąłem sygnet z palca: / Została biała obrączka / Na skórze z kępką włosów – /
Przewrotny podarek słońca” - doświadczenie, z którym należy się oswoić. Między
nim a definicją całe mnóstwo wątpliwości. Przede wszystkim: kto doświadcza? „Ktoś
– z kim tak do końca nie umiem się utożsamić”. Ja - „fakt moralny, poddany biologii”?
Nie-ja? Ktoś. „[...] niby podobny do innych / A jakby szczególnie wybrany, // Gdyż
tylko poprzez niego / doznaję łaski promieni”. Na podstawie uczuć, do jakich zdolne
jest ciało, zostaje dowiedzione istnienie świata materialnego.
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Jaki jest świat, którego realność bywa nam niekiedy dana poprzez doświadczenie
cielesności? „Za żywopłotem żyło miasto: / Hymenoptera błonkoskrzydłe, / Ul rojny
ulicami szumiał.” Anonimowość tłumu, jego owadzia ruchliwość, zapobiegliwość, instynkty. Potęga tego świata jest pozorna: „Na ołtarzach świątyń kupcy / Broń sprzedają
licząc zyski / [...] / Przez kosmosu popielnicę / Wahadłowców niedopałki / Wylęgarnie archaniołów / Sztuczny mózg i sztuczne gwiazdy”. Pozorna, bo wszystkiemu się
przygląda „krotochwilny tlenu trefniś”.
I Ktoś (poeta?) – [...] pod lipą lub naprzeciw muru / Z popękanym tynkiem, w liszaju plakatów”.
Wątpić, po kartezjańsku, ale i na swój – osobny – sposób to przywilej i udreka
mędrca. Bez wstąpienia na drogi wątpliwości, trudno o definicje. Dlatego zdemaskowani zostają bogowie, „którzy w godzinach próby / opuszczają przegranych /
łamią laski pasterskie”. Przychodzi czas na Lekcję Tejrezjasza i czas – „odmierzany
klepsydrą kroplówki”.
Na pytanie: „Kim byłeś?”, pada prosta odpowiedź „Już nie pamiętam.” I przerażający
finał: „Ja, ślepy, patrzeć będę w twarz Wielkiego Nic”. Wszystko może zakończyć się
w pustce, nicości – w czymś niewyobrażalnym i przerażającym.
Kto wątpi? Kto ma odwagę pytać? „Ja” dzierżawione okrywa się szatą – Hioba,
którego wzniosłe monologi wcześniej zostały odrzucone? Chrystusa z datą urodzenia
gdzieś około połowy ubiegłego stulecia? A może to: „po prostu jeden z nas / znajomy
nieznajomy każdy”.
„Przyjąć, bo nigdy już nic innego / Poza tym tutaj.” A tutaj, ponad liszajami tynków
„jaskrawy błękit i twarde zaorane brązy / Listopada”, „[...] obłoki, korwety lipcowych
obłoków / Nad stawami, gdy marszczy się woda / Od wiatru z południa i żar łagodnieje.” Są „obietnice w kłębach dymu” i pełen ciepłej ironii Traktat o analogiach.
Zawsze jednak warto błądzić po labiryntach, nie-sobą opowiadać siebie „Za całe
usprawiedliwienie mając / Słowo literatura”. I choć przeraża „[…] myśl o własnej /
Nierozwiązywalnej sytuacji w czasie” – uparcie przyglądać się zegarom „wyprutym
z godzin”, rytmicznie, bezwzględnie, miarowo przybliżającym to, co nieuniknione.
Obietnica ocalenia kryje się w miejscach, których topografia w poezji Janusza
Szubera została określona. Ścieżki labiryntu prowadzą w końcu do punktu wyjścia,
do korzeni – do barokowych ruin zagórskiego karmelu, „Sklepionej niebem nawy,
z girlandami / Samosiejek na gzymsach, w wykuszach”, śliskiego igliwia przy królewskiej studni obok sanockiego zamku. „Kończy się historia i zaczyna poczłowiecza
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era”, nieprzenikniony eon, ale lustra czasu przynoszą ratunek. Świadomość tego, że
„ja on każdy gdziekolwiek, / W połowie dziewiętnastego wieku na przykład” pozwala
uchwycić sens trwania, zachować psychiczną równowagę. Nieuchronne i tak wpisane
jest w ludzki los – więc śmiało można podjąć flirt ze śmiercią na barokową modłę:
„Kosteczki na pieniek katu / Byle dać duszy rabatu”. A zaraz potem ukłon przed
Panią Bieszczadzką, której „Chociaż zamknięte drobne wargi / Niech mi się stanie –
mówią dłonie”. I barokowy hołd - wspomnienie babki Marii zakończone przewrotnie
adresowanym wyznaniem „A ja Tobie wierzę” – jakby wiara mimo wszystko ze sobą
jakąś nadzieję.
Klucze żurawi nad Horodyszczem po raz kolejny prowokują dialog z przeszłością.
„Ależ tak, macie rację, czcigodni, / Bo nie mnie rozstrzygać po czyjej ona stronie / [...]
/ Kiedy wasze ciała to już tylko kołty, / okruchy biżuterii z błękitnego szkła / I pobożny
enkolpion w przetaku poszukiwaczy arche.” Istnieje prawda czasu minionego, która,
nawet dawno pogrzebana, odbija się w wiecznym lustrze.
Dlatego łaskawie doświadczane teraz ma sens – więc uzasadniony jest zachwyt
nad pejzażem oglądanym z okna, który „[...] fiszbinami żaluzji / Równoleżnikowo
pocięty, przez szyby / Jest mi teraz darem i ikoną.”
Na okładce tomu Lekcja Tejrezjasza umieszczono – zapewne za zgodą Autora –
„oślepioną przez ogień barokową figurę niezidentyfikowanej świętej” z Mchawy, gdzie
znajduje się rodzinna krypta przodków matki, Ewy Szuberowej z Lewickich, i jakże
osobisty odautorski komentarz, który życie świadomie zanurza w fikcji: „[...] ostatnie
prace nad tym tomem przebiegały w sytuacji wręcz tejrezjaszowej, kiedy postępująca
choroba oczu wymagała sporego wysiłku, aby z mętnej bieli wyczytać rządki liter
ułożonych w wersy”. Powraca więc doświadczenie choroby i fizycznego cierpienia,
zakorzenionego w empirii. Tym razem wyraźnie łączy się ono z literaturą, jest jej
prawomocnym tworzywem, zamienianym w szeroko pojętą metaforę.
Jest więc w tle liryki Janusza Szubera stale obecny podmiot empiryczny, umocowany
w konkretnej biografii. Jego rola jest jednak szczególna – zdecydowanie odmienna
od tej, którą definiujemy, czytając Poświatowską czy Wojaczka. Szuber wykorzystuje
własne doświadczenia w taki sposób, jak w języku wykorzystywane są pewne figury
retoryczne czy konwencje, korzysta ze swej biografii jak z każdego innego tworzywa.
Pisze Małgorzata Łukaszuk-Piekara: „Inaczej niż poprzez „ja” pisać o świecie nie
można. Niezależnie od wszelkich mistyfikacji podmiotu kolektywnego, nie można
inaczej spełniać społecznej roli autora, niż poprzez realizowanie głównej roli – bycia
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sobą, jako równoprawnym, czy wręcz szczególnie uprzywilejowanym tworzywem
opowieści”47.
Kilkakrotnie zestawiano twórczość Janusza Szubera z poezją Zbigniewa Herberta
– ten trop odnajdujemy na przykład w cytowanej tu kilkakrotnie książce Tomasza
Cieślaka-Sokołowskiego. Sam Szuber w licznych wywiadach wymienia Herberta jako
najważniejszego ze swych mistrzów, a uważna lektura tekstów obu poetów, pozwala
na odnalezienie licznych powinowactw. Dlatego uwagi Małgorzaty Łukaszuk-Piekary,
dotyczące sposobu konstruowania podmiotu lirycznego w twórczości Zbigniewa
Herberta, można z powodzeniem odnieść także do poezji Szubera: „Zależy mu bardziej na precyzji myśli i obrazu, niż np. oryginalności czy prowokacyjności widzenia.
Zależy mu na perswazji – jasnej, przekonującej i głośno argumentowanej. [...] Jest po
stronie nas [czytelników], ale raczej takich, jakimi – w jego poczuciu przyzwoitości
i smaku, dyspozycji intelektualnych i uczuciowych – być powinniśmy, nie zaś jakimi
jesteśmy48”.
Podobnie u Szubera – w swojej poezji skonstruował postać, która jest człowiekiem
z krwi i kości. Nie jest jej obce doświadczenie jednostkowego cierpienia, ale empiria
pełni funkcję służebną wobec literatury. Stanowi dodatkowy kontekst, lecz nigdy nie
pojawia się jako motyw dominujący. Zostaje wyparta przez doświadczenie metafizycznej grozy i tak przetworzona, aby bliższa była mitowi niż realności.
Na zadane kiedyś pytanie o sens literackiej twórczości, Janusz Szuber odpowiedział:
„Piszę, bo taki jest mój sposób na życie, które – nazywając rzecz po imieniu – jest nie
do zniesienia, zatem staram się w miarę swoich ograniczonych możliwości oswoić
je przy pomocy gramatyki i paru sztuczek wyniesionych z lekcji poetyki. [...] Wiersz
dla mnie nigdy nie jest przedmiotem wyłącznie estetycznym, ale szczególnym instrumentem poznania, skoro filozofia i teologia to za wysokie progi dla mego umysłu
i mocno sensualistycznej wyobraźni”49.
Filozofia i teologia to rejony, po których porusza się podmiot poezji Janusza Szubera. Interesują go tematy uniwersalne, np. niemożność zakorzenienia metafizycznego,
kosmicznej bezdomności, samotności człowieka50 – przeciwstawia temu filozofię
47. M. Łukaszuk-Piekara, Wizje splątane z historiami. Autobiografia liryczna poety, Lublin 2000, s. 9.
48. Tamże, s. 245-247.
49. „Tygodnik Sanocki” nr 32/ 09.08.2002, s. 4.
50.	Szuber mówi o tym w wywiadzie Poeta zeszłowieczny, „Tygodnik Sanocki” nr 15/16/ 13.04.2001,
s. 4.
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miejsca, czemu dał wyraz w tomie Apokryfy i epitafia sanockie. Człowiek wykorzeniony – według poety – jest statystyczny, ale czy konieczny? „Pozornie wydaje się, że istnieje sprzeczność pomiędzy konkretnym miejscem a potrzebą spraw uniwersalnych.
Bez osadzenia w określonym: pejzażu, kulturze, wierze, języku jest się bezdomnym
zarówno w sensie dosłownym, jak i duchowym” – powie Szuber w jednym z wywiadów51. Dlatego podmiot – czy raczej: narrator – zadomowiony w jego poezji, porusza
się po dobrze sobie znanej przestrzeni: i tej konkretnej, związanej z doświadczeniem
miejsca, i duchowej, mającej swe źródło w kulturze, połączonej z przeżywaniem czasu.
Biedronka na śniegu czy 19 wierszy to swoiste opowieści o umieraniu. Są one jednocześnie „próbą pokazania, jak człowiek za pomocą sztuki to doświadczenie, jakim jest
śmierć, stara się oswoić52”. Wyrastają więc z poczucia metafizycznego lęku i stanowią
jednocześnie próbę przezwyciężenia tego wszystkiego, co w ludzkim życiu najbardziej
przerażające: nieuchronności kresu.
Las w lustrach można określić jako rodzaj filozoficznego traktatu, któremu nieobcy
jest aksjologiczny dyskurs i w którym podmiot poszukuje z determinacją tego, co
najgłębiej ukryte i niedostępne poznaniu. W jakimś sensie kontynuację tej postawy
odnajdujemy także w tomie Lekcja Tejrezjasza. Bohater – narrator – mędrzec, pragnie
zgłębić prawidła natury i fenomen jednostkowego losu. Nie unika najtrudniejszych,
fundamentalnych pytań – o istotę tego, czego wraz z innymi doświadcza. W sensie
egzystencjalnym i artystycznym „szuka dla siebie formy”, marzy, by „chwilę zamienić w minerał”, aby mogła przekroczyć „krótkie teraz”. Janusz Pasterski w recenzji
tomu Las w lustrach53 napisał: „Owo teraz jest najpiękniejszym życzeniem, ponieważ
w świecie poetyckim Janusza Szubera oznacza ono zawsze i jak gdyby przenosi nas –
w sobie, jak powiedziałby poeta – w nieprzerwane uniwersum istnienia. Rzeczywistość
przekształca się w mit, ale przecież – parafrazując zakończenie wiersza Filologia54 –
z poezją ma to wiele wspólnego.”

51. Tamże, s. 4.
52. Tamże, s. 5.
53. J. Pasterski, Chwile i minerały, „Fraza” 2002, nr 3, s. 187–189.
54.
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Ostatnia zwrotka wiersza brzmi:
„Kwitnie mięta, pachną papierówki, są teraz,
Kiedy to piszę, mieszkaniec nowego eonu,
Zamieniając w zdania tamto coś, co na pozór / Z filologią niewiele ma wspólnego”.
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Wydaje się, że Szuber swoje „ja” liryczne i „ja” stworzonego przez siebie bohatera,
traktuje równoprawnie. Najłatwiej byłoby uznać, że owe kreacje kierują za każdym
razem uwagę czytelnika ku realnej egzystencji i obecnym w niej doznaniom choroby,
irytacji, wyalienowania. Byłaby to jednak „droga na skróty”, w dodatku prowadząca na
manowce. Śledząc kolejne tomy, dochodzimy do wniosku, że pełna identyfikacja pomiędzy autorem a jego mediumiczną kreacją jest nieuprawniona. Podmiot empiryczny został całkowicie podporządkowany konwencji literackiej, wbrew temu, co sądzą
niektórzy komentatorzy – że twórczość poetycka Szubera jest wyrazem zmagania się
poety z doświadczeniem choroby55. Jeżeli można w przypadku tej twórczości mówić
o świadomym przyjęciu strategii człowieka cierpiącego, to źródła owego cierpienia
bliższe są uniwersalnym zagadnieniom, jakie od wieków formułuje i próbuje zgłębić
filozofia, niż prywatnym doświadczeniom fizycznego bólu.
Kreowany przez poetę podmiot to myśliciel, przyglądający się rzeczywistości z właściwym mu dystansem, posiłkujący się prawidłami gramatyki i poetyki. Jednym słowem ktoś, dla kogo literatura jest jednocześnie narzędziem i tajemnicą, rodzajem
eksperymentu – może nawet czymś w rodzaju Pascalowskiego zakładu – któremu
bez wątpienia warto poświęcić życie.

Figura podmiotu cierpiącego w poezji Janusza Szubera
– zależności i opozycje
W twórczość Janusza Szubera wpisane zostały różne modalności cierpienia. Analizując każdorazowo ból wyrażany w sytuacji lirycznej, musiałam sięgnąć, dla pełnego
zrozumienia, do biografii poety.
Janusz Szuber uniwersalizuje własne cierpienie, odżegnując się od utożsamienia ja
lirycznego jego wierszy z nim samym, jako nadawcą prymarnym. Dlatego też podmiot
empiryczny, w założeniu autora, zostaje całkowicie podporządkowany konwencji literackiej. Poeta pragnie oswoić osobistą tragedię – przykucie do inwalidzkiego wózka,
jak sam mówi „przy użyciu gramatyki i chwytów poetyckich”. Tworzony tekst poetycki
staje się świadectwem cierpienia, wpisanego w życie tłumione przez: ból, walkę i bunt
wobec niego. Szuber dojrzewa, niejako przez całe swoje życie, do tego, by spojrzeć na
swe cierpienie jako mędrzec, dochodząc do prawdy, że ból z dopustu transcendencji
„może być także darem”.
55.	Por. J. Skoczyński, Szuber codzienny i świąteczny, „Tygodnik Sanocki” (Dodatek Kulturalny) 1999,
nr 1, s. 3 [oraz] A. Szymańska, Laureaci, „Przegląd Powszechny” 2001, nr 3, s. 36.
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Podmiot mówiący u Szubera stanowi swoistą „komunię dusz” przez zanurzanie się
w historii chociażby tradycji staropolskiej, by powołać do życia tych, którzy odeszli.
To łowienie z przeszłości postaci ma służyć ich ocaleniu oraz połączeniu się z nimi
w cierpieniu na zasadzie empatii. Podmiot liryczny analizowanej twórczości doznaje
cierpienia w wymiarze fizycznym. Spoglądając na swoje: schorowane, pokaleczone,
niewładne ciało, rejestrując jego przejawy aktywności, ujawnia je w poetyckich świadectwach. Podmiot liryczny twórczości Szubera – jak przystało na mędrca – stara się
patrzeć na osobiste cierpienie z dystansu. Takie spojrzenie nie prowadzi jednak do
stoickiej powagi, lecz staje się „darem życia uważnego”, uwrażliwiając ja liryczne na
szczegóły świata, wyostrzając zmysły i rodząc przeżycia sensualne.
W sytuacji lirycznej wierszy poety cierpienie w sposób znaczący wpływa na kształt
tożsamości. Figura podmiotu cierpiącego w twórczości Janusza Szubera jest jednowymiarowa, czytelna w odniesieniu do konkretnej choroby, kształtowana przez
przykucie do wózka inwalidzkiego. Jego fizyczne cierpienie nie powoduje – jak można
by się spodziewać – chęci śmierci, niewiary w przyszłość, lecz generuje „dar życia
uważnego”, czyli uwrażliwienie na szczegóły świata.
Dla poezji Szubera charakterystyczna jest „gorzka autoironia”, ujawniająca się w relacjach między ja empirycznym a ja wykreowanym. Przez nią ja empiryczne wyzwala
się z uwięzienia w ograniczonej do inwalidzkiego wózka przestrzeni, by spojrzeć
na fizyczny ból z dystansu i jednocześnie umiejscowić go w pejzażach rodzimej,
sanockiej ziemi.
Podmiot cierpiący przechodzi swoisty proces inicjacji, wtajemniczenia w istotę
bólu, a przez to poznania samego siebie i określenia swoich relacji z cierpieniem.
Inicjacja podmiotu cierpiącego w poezji Szubera odbywa się przez odszukiwanie
w chorobie znaków transcendencji, które zamiast niemocy, rodzą w nim potrzebę życia, pęd ku jego pięknu i ekspresji. Podmiot cierpiący w poezji Szubera nie jest jednak
wolny od zawodów i porażek. Doświadcza również owej niemożności uchwycenia
egzystencji w wyznaczonym przez sytuację graniczną (chorobę) momencie. Dlatego
poszukuje ukojenia w obrazach dzieciństwa i pejzażach rodzimych okolic. Wpisując
czas linearny w przestrzeń czasu wiecznego, próbuje odnaleźć uzasadnienie dla tezy,
że choroba nie jest karą za popełnione winy.
Niewątpliwie wizerunek podmiotu cierpiącego współtworzy w poezji Szubera
wtajemniczenie w fenomen śmierci i przemijania. W wierszach autora Nie skończonej
krucjaty śmierć przestaje być abstrakcyjną figurą, a staje się skonkretyzowanym bytem,
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najczęściej kobietą. Zabieg antropomorfizacji służy przybliżeniu śmierci życiu, ale
jednocześnie, jak w wierszu Mimikra, niemożności zdefiniowania kształtów śmierci,
wielości jej form i przeistoczeń. Dla podmiotu mówiącego w wierszach Szubera śmierć
staje się wyzwaniem, dlatego ocala on z historii tych, którzy odeszli, reaktywując
przeszłość w teraźniejszości.
Podmiot cierpiący w wierszach Szubera czyni z bólu i niemożności życia w pełni
świadectwo poetyckich rozważań nad określeniem sytuacji granicznej, której poeta
doświadczył. Dla Szubera cierpienie odzierające z człowieczeństwa, staje się wyzwaniem dla wnikliwej obserwacji świata dobrze sobie znanej przestrzeni. Tworząc wizerunek podmiotu cierpiącego w swych wierszach, kształtuje go z elementów własnej
biografii, oswajając tym samym osobiste doświadczenie choroby i bólu.

Podsumowanie
Głównym założeniem badawczym mojej pracy było określenie koncepcji podmiotu
cierpiącego wpisanego w strukturę tekstową poezji Janusza Szubera i przeanalizowanie jego najważniejszych cech. Istotne dla jego scharakteryzowania okazały się
także informacje biograficzne, które potraktowałam jako kontekst interpretowanych wierszy. Chcąc funkcjonalnie wykorzystać tę wiedzę, skorzystałam z metody
genetycznej, próbując scharakteryzować wpisane w poezję ja empiryczne twórcy.
W tym celu starałam się wykorzystać informacje biograficzne, wspomnienia osób
związanych z poetą oraz Jego autotematyczne utwory (np. Opowieść dla przyjaciela
H. Poświatowskiej).
Wybierając metodę analizy i interpretacji tekstów poety, kierowałam się przede
wszystkim semiologiczną koncepcją konkretyzacji dzieła literackiego, posiłkując się
teorią U. Eco. W świetle tej teorii tekst poetycki, jak każdy inny, ma wpisaną intencję,
którą czytelnik, określany przez włoskiego badacza, mianem odbiorcy modelowego,
powinien odczytać w kontekście całości tekstu lub jego cyklu (np. tomu poetyckiego).
Tego typu lektura pozwoliła mi opisać wizerunek podmiotu cierpiącego (ja tekstowego,
lirycznego) zawarty w analizowanych wierszach. Dokonując selekcji bibliografii podmiotowej, posiłkowałam się metodą słów kluczy, wybierając znaczące leksemy, które
determinują interpretację podmiotu cierpiącego. Chciałam wykazać, że koncepcja
podmiotu cierpiącego wyłaniająca się z poezji Szubera wynika z opozycji somy –
psyche oraz Eros i Thanatos. Dlatego szukałam utworów, które mogłyby odpowiadać
elementom tej antynomii.
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Zinterpretowałam wybrane wiersze, ustalając, jakie cechy podmiotu cierpiącego są
najistotniejsze. Do najważniejszych zaliczyłam zdefiniowanie tożsamości ja mówiącego w obliczu przeżywanego cierpienia oraz jego postawę wobec odczuwanego bólu.
Zwróciłam szczególną uwagę na metafory związane ze sposobem mówienia o życiu
naznaczonym stygmatem fizycznego i psychicznego bólu, a ponadto na świadomość
własnego udręczenia przez obserwację ciała. Ważnym punktem interpretacji obrazu
podmiotu cierpiącego okazały się jego refleksje na temat śmierci oraz odczuwanie tzw.
sytuacji granicznej. Na koniec podjęłam próbę konfrontacji wniosków wynikających
z interpretacji, tworząc całościowy wizerunek, który można określać mianem figury
podmiotu cierpiącego.

Streszczenie
Koncepcja i figura podmiotu cierpiącego w poezji Janusza Szubera
Celem artykułu jest określenie relacji między człowiekiem jako podmiotem, a cierpieniem jako impulsem, który wpływa na jakość ludzkiego życia. Zakładam, że przyczyną
cierpienia może być zarówno ból fizyczny, jak i duchowe niespełnienie. Tematem
moich rozważań jest koncepcja podmiotu cierpiącego ujawniającego się w twórczości
poetyckiej Janusza Szubera. Starając się określić różne modalności cierpienia wpisane
w Jego wiersze, zinterpretowałam wybrane teksty, posiłkując się biografią twórcy.
Słowa kluczowe: poezja, analiza, interpretacja, podmiot cierpiący, modalności cierpienia.

Summary
The concept and the figure of suffering subject in Janusz Szuber’s poetry
The aim of the article is to define the relationship between a human being as a subject
and suffering as an impulse that affects the quality of human life. I assume that the
cause of suffering can be both physical pain and spiritual non-fulfillment. The subject
of my reflections is the concept of suffering subject that appears in Janusz Szuber’s poetry. Trying to determine the various modalities of suffering inscribed in his poems,
I interpreted selected texts using the biography of the poet.
Keywords: poetry, analysis, interpretation, subject suffering, modality of suffering.
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Zarys dziejów Klasztoru w Jazłowcu na tle zjawisk
i procesów historycznych na Kresach Wschodnich
Grażyna Kącicka1,
Ewa Kulesz2

Wprowadzenie
Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP bierze swój początek w roku
1863 na terenie Podola i Jazłowca. Powrót sióstr na Podole, po latach nieobecności,
postawił Zgromadzeniu nowe wyzwanie i stał się inspiracją do budowania jedności
między zwaśnionymi narodami. Długoletnia praca wychowawcza sióstr niepokalanek
w Jazłowcu dała początek rozwojowi tego dzieła w całej Polsce. Dlatego sięganie do
korzeni i zgłębianie ducha zgromadzenia, stanowi główną inspirację tego opracowania. Nasuwa się też pytanie o wierność duchowi zgromadzenia i jego charyzmatowi
w trudnych warunkach społeczno-kulturowych na Ukrainie. I następne, dotyczące
celu tych często heroicznych zmagań w ciężkiej sytuacji materialnej.
Na temat Zgromadzenia i ważnych wydarzeń, które miały wpływ na jego rozwój
i kształt pracy, wydano w ostatnim dziesięcioleciu dostatecznie dużo publikacji. Opracowania swoim zasięgiem objęły głównie okres powstania zgromadzenia, historii
poszczególnych fundacji, jak też kultu Pani Jazłowieckiej. Przez to zostały udostępnione bezcenne materiały historyczne. Natomiast jeśli chodzi o historie ziem Podola,
niewiele jak na razie można spotkać ogólnodostępnych dzieł na ten temat, zwłaszcza
oceny trudnych spraw dotyczących tożsamości narodu ukraińskiego. Dotyczy to
również okresu reżimu komunistycznego na tamtych ziemiach.

Rys historyczny Jazłowca na tle historii Podola
Podole to starożytna nazwa obszaru zajmującego środkową część dorzecza Dniestru
i Bohu. Nazwa Podole, czysto słowiańska, oznacza kraj leżący niżej (Ruś niższą) i była
określeniem topograficznym i historycznym. Nazywano ją Poniżem. Natomiast w rozleglejszym znaczeniu przestrzennym obejmowała krainę spływającą z biegiem Dniestru i Bohu, od granic Rusi Czerwonej, aż do morza, ziemie kamieniecką i bracławicką.

1. Dr Grażyna Kącicka, Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe.
2. S. Mgr Ewa Kulesz, Niepokalanka, mgr teologii, bibliotekarz.
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Do połowy XIII wieku Podole należało do Rusi Czerwonej (Halickiej), w obrębie
państwa halicko-wołyńskiego, na czele którego stał wybitny władca z rodu Rurykowiczów, Daniel3. Po jego śmierci ziemie te znalazły się pod władzą Tatarów, którzy
jednak nie osiedlili się na nich, tylko dla ułatwienia poboru danin i podatków zjednoczyli Podole pod swoją silną władzą. Rozprawił się z nimi Olgierd, książę litewski,
który chciał wszystkie ziemie starej Rusi słowiańskiej zagarnąć dla siebie. Dopiero
Kazimierz Wielki przyłączył do Polski Ruś Czerwoną wraz z częścią Podola. Następnie, po długich konfliktach między Litwą, Polską i Węgrami, w 1366 roku włączył
do Korony zachodnią część Podola4. W 1430 roku wschodnią część włączono do
Korony jako województwo podolskie. Natomiast w 1569 roku, po Unii Lubelskiej,
cała Ukraina znalazła się w granicach Polski. Okres względnego spokoju zakłóciły
walki konfederatów barskich (1768), a po nich nastąpił I rozbiór Polski (1772). Wtedy
Austria zajęła zachodnią część Podola: powiat czerwonogrodzki po Zbrucz (reszta
przypadła Rosji do 1793 roku). W latach 1809–1815 część Podola austriackiego (obwód tarnopolski) przeszła pod zabór rosyjski, następnie powróciła do Galicji. W latach
70. XIX wieku Galicja5 (oficjalna nazwa Królestwo Galicji i Lodomerii) otrzymała
względną autonomię. Ustanowiono Sejm Krajowy, Wydział Krajowy i Radę Szkolną
Krajową. W latach 1918-39 zachodnia część Podola znalazła się w Polsce. W 1919
roku Austria, podpisując traktat, zrzekła się Galicji.
„Potężna kresowa twierdza”, „bogate ormiańskie miasteczko”, „światełko polskiej
oświaty XIX wieku”, „miejsce czci NMP Jazłowieckiej”, „klucz Podola”, „osnuty tajemnicą dawnych podań”, „opromieniony wspaniałą przeszłością dziejową”6. Takie
określenia można znaleźć o dawnym miasteczku położonym w jarze Jazłowczyka
i Olchowca na Podolu.
W 1443 roku Michał i Teodoryk z Buczackich, jako dwaj kresowi rycerze, zdobyli
zamek, następnie w 1448 roku rozbudowali go w kierunku wschodnim. Buczaccy po
3. A. Dylewski, Ukraina, Bielsko-Biała 2001, s. 18.
4. J. Tokarski, Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Ukrainie, t. II, Warszawa 2001, s. 14.
5.	„Galicja potoczna nazwa ziem dawnej Rzeczypospolitej pod zaborem austriackim 1772–1918;
powstała z nadanej im przez Austrię oficjalnej nazwy Królestwo Galicji i Lodomerii, mającej
uzasadnić rzekome prawa Habsburgów do księstwa halickiego i włodzimierskiego [...]. Po 1815
tereny na zachód od Sanu (z Krakowem) zaczęto umownie nazywać Galicją Zachodnią, pozostałą
część (ze Lwowem), z przewagą ludności ukraińskiej – Galicją Wschodnią”, Nowa Encyklopedia
Powszechna, PWN, t. II, Warszawa 1996, s. 468.
6. S. Krysta, Jazłowiec, Jazłowiec 1838, s. 7.
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nadaniu miastu praw miejskich przez króla Kazimierza sprowadzili do niego przedsiębiorczych Ormian, którzy przyczynili się do wielkiego rozkwitu miasta. Odbywały
się tutaj liczne jarmarki, na które zaczęli zjeżdżać kupcy z dalekich krajów arabskich,
pobliskiej Mołdawii, czy z Krymu. Tereny te rozwijały się, a twierdza wzmacniała.
Przebudowę fortyfikacji rozpoczął Jerzy Jazłowiecki (1575–1607), który był wielkim
znawcą sztuki wojennej i architektury. Przebudowę dokończył Mikołaj, który jako
najstarszy syn stał się nowym dziedzicem na zamku. Zygmunt III zlecił Mikołajowi Jazłowieckiemu stać na straży pogranicza i przebudować zamek w Krzemieńcu. W 1589
roku Jan Zamoyski powierzył mu też „straż” nad zamkiem w Kamieńcu Podolskim.
Mikołaj nawrócił się na katolicyzm, a przed śmiercią ufundował w1595 roku ojcom
dominikanom w Jazłowcu klasztor i kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP7.
Istotne wydarzenia w tej miejscowości nastąpiły, gdy Anna z Czuryłów, po drugim
mężu Odrzywolska, żona starosty winnickiego, wykupiła zamek od swoich krewnych
w 1643 roku, a następnie sprzedała go wraz z przylegającymi dobrami Stanisławowi
Koniecpolskiemu, wielkiemu hetmanowi koronnemu8.
Gdy nawałnica turecka zajęła Kamieniec, a Jazłowiec przez kolejne trzy lata cieszył
się bezpieczeństwem dzięki wspaniałej obronie prowadzonej przez Bogdana Seferowicza, król Polski Jan III Sobieski wyniósł go na sejmie koronnym do godności
szlacheckiej herbu Lubicz z przydomkiem „Spendowski”. Mocą tego przywileju Spendowski w krótkim czasie opuścił Jazłowiec i udał się do ziemi świętej9. To na pewno
przyczyniło się do szybszego zajęcia Jazłowca przez Turków. W „Starożytnej Polsce”
Balińskiego czytamy: „Zagarnąwszy Turcy 1672 roku Podole, opanowali i Jazłowiec,
odtąd zaczyna się jego upadek i spustoszenie sztuką i przyrodzeniem warownego
zamku”10. Według „Kroniki zamku”11, 10 października 1672 roku Hussein Pasza
Aden zdobywa Jazłowiec. Następnie w 1675 Turcy wycofują się, aby ponownie w 1676
roku, wskutek „opilstwa i niedbalstwa” komendanta zająć zamek i Jazłowiec na 7 lat.

7.	S. Barącz, Pamiątki jazłowieckie, Lwów 1862, s. 48; Por. F. Sulimierski, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, Warszawa 1882, s. 538.
8. S. Barącz, Pamiątki jazłowieckie…, s. 96.
9. S. Barącz, Żywoty słynnych Ormian w Polsce, Lwów 1856, s. 303–310.
10. M. Baliński, T. Lipiński, Starożytna Polska, Warszawa 1950, s. 982.
11.	„W roku 1676 doznało miasto zajęcia przez Turków pod Ibrahimem Szajtanem i zostało zniszczone
w ciągu 7-mio letniego ich panowania”, F. Sulimierski, Słownik geograficzny…, s. 538.
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Pierwszego odbicia Jazłowca z rąk tureckich próbował Jędrzej Potocki kasztelan
krakowski, mimo że po drodze zdobył kilka miasteczek, jednak twierdzy jazłowieckiej
nie zdobył. Jazłowiec czekał na prawdziwego zwycięzcę spod Wiednia. Opis oblężenia
miasta i odbicia go z rąk tureckich przez wojska polskie pod wodzą zwycięskiego
króla Jana III Sobieskiego był przedmiotem bardzo licznych, poetycznych podań,
jak też przekazów. To zapoczątkowało nowy czas historyczny dla Jazłowca. Chociaż
Kamieniec pozostał jeszcze 27 lat pod panowaniem tureckim, to niebezpieczeństwo
najazdów tureckich zostało zażegnane na długie lata. Dlatego zmienia się też znaczenie
tutejszych zamków, pełniących do tej pory rolę strażnic polskich kresów. Stają się one
raczej grodami mieszkalnymi niż obronnymi warowniami.
Po przeszło dwudziestu latach, w 1746 roku nowym właścicielem zamku został
Stanisław Poniatowski, wojewoda mazowiecki, kasztelan krakowski. W tym roku, jak
podają kroniki jazłowieckie, były bardzo obfite urodzaje. W 1762 roku umarł dziedzic
Stanisław Poniatowski, a jego syn Stanisław August Poniatowski został w 1764 roku
królem Polski. Ludowe podania mówią jakoby tutaj się król urodził, ale nie jest to
prawdą. Natomiast często przebywał w Jazłowcu w czasach dzieciństwa. Nowym
zarządcą zamku został Kazimierz Poniatowski, ale nowy król o swoich dobrach nie
zapomniał. Czytamy w Metrykach Koronnych o nowych przywilejach nadanych miastu w 1768 r. „Podaje się publicznie do wiadomości, iż w miastach dziedzicznych J.K.
Mości pierwszym Jazłowiec nazwanym, województwie podolskim leżącym, jarmark
już przedtem bywający, a dla lepszej handlującym wygody do tygodni czterech od dnia
i święta Jana Chrzciciela według ruskiego kalendarza przypadający, za przywilejem
Najjaśniejszego Pana odnawiamy na wszelkie towary, bydło, konie, zboże i inne rzeczy
etc. Na które to jarmarki przyjeżdżającym kupcom ze wszystkimi towarami należyte
wygody, protekcya uczyniona będzie”12. Mimo takich nawet udogodnień miasto
nie mogło sobie poradzić z narzuconymi daninami, płaceniem dużych podatków
i coraz bardziej podupadało. W roku 1777 dobra jazłowieckie przechodzą w ręce
rodziny Potockich. Na czym polegała władza polityczna tych w Jazłowcu, o której
mówi Barącz, dokładnie nie wiadomo, ale cały magistrat miasta już nie mógł sobie
poradzić z należytym utrzymaniem instytucji, remontami więzienia, dróg, mostów,
dlatego mieszczan zdegradowano do pozycji chłopów i poddano jurysdykcji dominikańskiej. Miasto jednak prawa miejskie zachowało. Natomiast 15 marca 1800
12. S. Barącz, Pamiątki jazłowieckie…, s. 208.
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roku miasto Jazłowiec z wsiami: Przedmieście, Browary, Bazar, Nowosiółka, Duliby,
Olchowiec przeszło w ręce Krzysztofa Grudnickiego, miecznika przemyskiego. W tym
czasie zaszły bardzo poważne zmiany na arenie międzynarodowej. 14 października
1809 roku został podpisany w Wiedniu pokój, na mocy którego Rosja zajęła obwody tarnopolski i zaleszczycki. Na mocy konwencji podpisanej w roku 1815 obwody
tarnopolski, zaleszczycki zostały zwrócone Galicji, która przeszła pod panowanie
Austrii. Jazłowiec był małym, kresowym, opuszczonym miasteczkiem, bez specjalnego
znaczenia. Budynki, drogi, opuszczone kamienice powoli zamieniały się w ruinę13.
W 1841 roku Jazłowiec doczekał się przyjazdu swego pana, Krzysztofa barona
Błażowskiego. Był to człowiek nadzwyczaj światły, mądry i wykształcony. Zaczął
swoje rządy od ratowania resztek świetności miasta i jego zabytków, chociaż jakiekolwiek inwestowanie w to miasto nie było opłacalne. W środku miasta wybudował
ładną, jednopiętrową oberżę i duży budynek na sklep. Szczególnie jednak wszyscy
wjeżdżający do miasta zachwycali się gotycką kaplicą, którą Błażowski wybudował na
wzgórzu przy wjeździe do miasta, na grobie swoich rodziców. Bardzo dużo pieniędzy
włożył w naprawę dachu w pałacu po Poniatowskich. Poza tym wybudował szeroki,
bity gościniec krajowy, z twardego kamienia, bardzo staranny, który połączył Jazłowiec
z miastami: Buczaczem i Tłustem. Otworzył przez to nowe możliwości rozwoju dla
miasta. Również ustanowił dzień targowy we wtorek z możliwością targów na nim
końmi i bydłem. W mieście dzięki jego staraniom zaczęła działać apteka, poczta, na
którą do tej pory trzeba było jeździć do Buczacza14.

Klasztor w pałacu jazłowieckim
Jazłowiec, jako miasto starożytne, od samego początku słynął z tego, że mieszkały
tutaj różne narody. W zależności od okresu historycznego na miasto mieli wpływ
Litwini, Polacy, Ormianie, Żydzi, Turcy, Mołdawianie, Rosjanie, Ukraińcy. Tutaj krzyżowały się kultury bizantyjskiego Wschodu i łacińskiego Zachodu, a ludność uczyła
się korzystać z tych bogactw w życiu codziennym, szanując odmienność poglądów
i okazując wzajemną tolerancję. Od samego też początku były tu trzy główne religie:
wyznania mojżeszowego, katolickie w trzech obrządkach i prawosławie.
Pierwszym dokumentem, z którego dowiadujemy się o istnieniu kościoła w Jazłowcu jest darowizna z 1436 roku Teodoryka z Buczacza, dziedzica Jazłowca, w której
13. Tamże, s. 210–215.
14. F. Sulimierski, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego…, s. 538–539.
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on zapisuje kościołowi Marii Magdaleny wieś Niezbrody (lub Żnibrody). Następnym
dokumentem jest potwierdzenie i pomnożenie tej fundacji w 1469 roku. przez jego
synowców Michała i Jana, w obecności Zygmunta, kapelana zamkowego15. Dowiadujemy się zatem, że już w 1467 roku istniała również kaplica zamkowa16.
Dziedzicem, który zburzył istniejący porządek religijny w Jazłowcu, był Jerzy Jazłowiecki. Przeszedł on na kalwinizm i razem ze swoim kapelanem ks. Chrząstowskim, w kościele parafialnym Marii Magdaleny założyli zbór kalwiński (1549 r.).
Przez to w Jazłowcu powstał prężny ośrodek kalwinizmu na tych ziemiach17. W tym
czasie wiele polskich i litewskich magnatów przechodziło na protestantyzm. Religia
ta stawała się bardzo modna właśnie na dworach magnackich. Syn Mikołaj, który
odziedziczył po Jerzym Jazłowieckim zamek i miasto, dopiero w 1575 r. rozpoczął
starania powrotu na łono Kościoła katolickiego. Mikołaj do Jazłowca sprowadził ojca
Antoniego z Przemyśla, dominikanina, aby swoimi naukami i kazaniami nawrócił na
wiarę katolicką wielu odszczepieńców. Dominikanie również służyli na zamku jako
kapelani18. To właśnie oni byli najbardziej przeciwni nowej religii i przyczynili się
do tego, że na tych ziemiach nie zakorzenił się protestantyzm.
W 1590 roku powstał w dolinie nad Olchowczykiem kościół pod wezwaniem
Wniebowzięcia NMP, przekazany wraz z drewnianym klasztorem dominikanom.
Konsekrował go ks. Dymitr Solikowski, arcybiskup lwowski. Dominikanie nie mogli pozostać w Jazłowcu od razu, powierzyli pieczę nad nowym kościołem księdzu
Bartłomiejowi Smarzewskiemu, którego wykształcili i nawrócili, gdyż był heretykiem
(miał on w przyszłości założyć habit dominikański). Dominikanie mogli przyjechać
do Jazłowca dopiero po posiedzeniu kapituły we Lwowie w 1598 roku, gdyż tam
dopiero zatwierdzono utworzenie nowego konwentu prowincji. Kiedy przybyli zakonnicy: ojciec Reginald i ojciec Leonard do Jazłowca na nową fundację, nie zostali
wpuszczeni do kościoła przez księdza Smarzewskiego. Z tytułem patronatu nad parafią
były związane wielkie fundusze i posiadłości, które stały się przedmiotem ponad dwudziestoletniego sporu między kapitułą kamieniecką a dominikanami. Dominikanie
po wyczerpaniu wszystkich możliwości w kraju, zwrócili się w tej sprawie do Rzymu.
15.	B. Guerquin, Zamek jazłowiecki, „Studia i materiały do teorii i historii architektury i urbanistyki,
t. II, Warszawa 1960, s. 150.
16. Tamże, s. 151–152.
17. S. Barącz, Pamiątki jazłowieckie…, s. 41.
18. Tamże, s. 49–51.
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Dopiero 27 grudnia 1622 roku, po licznych odwołaniach, objęli nową fundację. Spory
o klasztor i kościół stały się na tyle poważne, że sam Zygmunt III król polski napisał
do Stefana Potockiego (ówczesnego właściciela Jazłowca), aby nikt nie ważył się pod
karą pieniężną zaszkodzić przeorowi dominikanów – ojcu Damascenowi w sprawach
Jazłowca19. Spory trwały dalej, gdyż biskup kamieniecki nakazał utrzymać parafię pod
rządami księży świeckich, ale dominikanie, mając dokumenty potwierdzone przez
Rzym, 1 maja 1642 roku rozpoczęli budowę murowanego, piętrowego klasztoru.
Miasto po złupieniu i zniszczeniu go przez Turków prawie opustoszało. Dopiero
po zwycięstwie i odbiciu zamku z rąk Turków przez Sobieskiego, do miasta zaczęli
powracać nieliczni mieszkańcy. Powrócili też dominikanie (1706 r.), ale ponieważ nie
mieli się z czego utrzymać, pozostał w Jazłowcu tylko jeden zakonnik.
Nowy właściciel Jazłowca Stanisław Poniatowski kasztelan krakowski niestety nie
chciał utrzymywać w mieście klasztorów, dlatego razem z biskupem kamienieckim
Adamem Orańskim po 150 latach działalności pozbawił dominikanów patronatu
nad parafią i uchylił nadane im wszelkie prawa fundacyjne. Również procesował się
z paulinami, gdyż nie chciał dawać ze swoich dóbr na ich utrzymanie. Z darowizny,
jaką uczynił Poniatowski na rzecz cerkwi św. Mikołaja, można wnioskować, że skłaniał
się w swojej wierze bardziej ku obrządkowi wschodniemu. Zubożałe mieszczaństwo
pod panowaniem nowego właściciela Potockiego nie tylko uginało się pod ciężarem
nadmiernych podatków, ale zostało też pozbawione opieki duszpasterskiej, gdyż
umarł w tym czasie łaciński ksiądz Łukasz Godurowski. Na jego miejsce przysłano
francuskiego księdza Franciszka Wanela, którego nikt nie rozumiał. Również ojcowie
paulini, czując niechęć nowego pana, w 1783 roku opuścili zamek i przenieśli się do
Zaleszczyk. To samo spotkało 11 kwietnia 1788 roku dominikanów, opuścili oni
Jazłowiec, udając się do Czortkowa. Majątek ich wystawiono na licytację, a kościół
zamieniono na magazyn wojskowy. Wraz ze zubożeniem mieszkańców również następuje ich upadek moralny20.
Gdy umarł ksiądz Wanela, a parafia przeszła pod panowanie diecezji lwowskiej,
skąd przybył nowy proboszcz, w 1822 roku objął probostwo w Jazłowcu ks. Maciej
Łuszczyński, który przeniósł parafię do zniszczonego, ale murowanego kościoła podominikańskiego. Zmienił patronkę parafii na świętą Annę i wyjednał w Rzymie,
aby ku jej czci odbywał się odpust.
19. Tamże, s. 85.
20. Tamże, s. 90–95.
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Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP w Jazłowcu
We wrześniu 1862 roku, w poszukiwaniu odpowiedniego miejsca na klasztor i zakład
wychowawczy przybyła pierwszy raz do Jazłowca Matka Marcelina Darowska. Przenosząc Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny z Rzymu
do nieistniejącej wówczas Polski, wybrała na jego osiedlenie właśnie Galicję. Ksiądz
Jan Kaliniewicz, proboszcz kościoła p.w. św. Anny z Jazłowca, od razu roztoczył nad
klasztorem opiekę, służąc siostrom i uczennicom jako spowiednik, 4 listopada 1863
roku odprawił pierwszą mszę św. w klasztorze, w nowej kaplicy21.
W styczniu 1864 roku Matka Marcelina Darowska rozpoczęła pracę na rzecz środowiska, otwierając dla dzieci z miasteczka i okolicy, bezpłatną szkółkę ludową. Dla
Jazłowca rozpoczęła się nowa karta dziejów.
Matka Marcelina Darowska przenosząc zgromadzenie do kraju, a przez to oddalając
się od ojców zmartwychwstańców, którzy współtworzyli razem z nią to zgromadzenie,
musiała bardziej liczyć na siebie. Ojcowie zmartwychwstańcy pomagali Matce od strony naukowej, tworząc zręby planu wychowawczego dla nowego zakładu, dostarczali
siostrom najnowszych pozycji książkowych z dziedziny literatury, historii, sztuki,
filozofii czy religii. W Galicji spotkała się z niezrozumieniem ze strony kręgów kościelnych. Najbardziej przychylnymi dla Matki byli arcybiskup Wierzchleyski i ksiądz
Kaliniewicz, proboszcz parafii w Jazłowcu, którzy pomagał matce w kontaktach z urzędami austriackimi. Matka Marcelina Darowska, mimo tych trudności, od samego
początku posiadała charyzmatyczną wizję celów i zadań, jakim powinno odpowiadać
prowadzone przez nią zgromadzenie. Jako kobieta o silnej indywidualności i bogatych
doświadczeniach życiowych – była przecież żoną, matką, panią majątków, wdową,
a następnie zakonnicą - umiała stworzyć niepowtarzalną niepokalańską duchowość,
nadać jej bardzo nowatorski kierunek. Prowadziła głębokie życie mistyczne, ale nie
była teoretykiem, lecz praktykiem22. Zespolenie duchowości i dzieła apostolskiego
stanowi specyfikę Zgromadzenia Niepokalanego Poczęcia NMP.
Fakt uzyskania w Galicji pewnej autonomii przyczynił się do tego, że w 1866 roku
Sejm Krajowy powołał Radę Szkolną Krajową, której celem była reforma szkolnictwa
ludowego i średniego. Kiedy 2 stycznia 1864 roku Matka Marcelina Darowska otwo21. E. Jabłońska Deptuła, Niepokalanki w polskim trwaniu, Niepokalanów 2000, s. 85.
22.	A.M. Basak, L. Przybylska, Aktualność założeń programu wychowawczego bł. Marceliny Darowskiej
(1827–1911). Studium w świetle badań absolwentów Szkoły Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu,
Krosno – Jarosław 2012, s. 29–30.
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rzyła w klasztorze szkółkę ludową dla dziewczynek, miejscowych Rusinek i Polek,
można powiedzieć, że wyprzedziła w swoich planach reformę Rady Krajowej. Ukochanie ludu, a nade wszystko znajomość spraw społecznych i potrzeba kształcenia dzieci
miejscowych, uważała za swój patriotyczny obowiązek. Sama też objęła szczególny
patronat nad rozwojem szkółki, ucząc w niej dziesięć lat religii.
Na zezwolenie od władz austriackich dotyczące zakładu naukowo-wychowawczego
Matka musiała poczekać do 27 września 1871 roku. Już jednak od 1867 roku szkolnictwo elementarne zostało odebrane nadzorowi władz kościelnych i z rokiem 1870
kompetencje nad szkolnictwem ludowym i średnim objęła Rada Szkolna Krajowa23.
Liczne pochwały pod adresem sióstr w związku z dużymi osiągnięciami wychowawczo
-naukowym były kierowane na ręce Matki od społeczeństwa i osób duchownych. Przytoczone tutaj opinie ukażą pełniejszy obraz prowadzonej przez siostry działalności.
W 1873 roku Matka Marcelina rozpoczęła poszukiwania dla nowej fundacji. Po
licznych propozycjach i porozumieniu się z biskupem przemyskim - Maciejem Hirschlerem, zdecydowała się na zakup działki w Jarosławiu nad Sanem i wybudowania
nowego dom dostosowanego do potrzeb klasztoru i szkoły. Ponieważ firma budowlana
nie dotrzymała terminów, nowa szkoła rozpoczęła działalność z opóźnieniem, dopiero
17 października 1875 roku. W założeniach pierwszej kapituły zgromadzenia było,
żeby starsze klasy z Jazłowca przenieść do Jarosławia, natomiast jazłowiecka szkoła
miała znowu stać się rozwojową. Tutaj, jak przy wszystkich domach zgromadzenia,
Matka od razu otworzyła szkółkę elementarną dla dziewcząt z okolicy24.
Plan, który siostry realizowały w zakładach, różnił się od obowiązującego planu nauczania. Siostry, stając na niwie nauczycielskiej, praktycznie były pozbawione
narzędzia, jakim są podręczniki. Dlatego napisały podręczniki same, dostosowując
je do własnego, rozszerzonego programu. Przykładem może być słynna „Pedagogika” siostry Gertrudy25, liczne dzieła z dziedziny liturgiki siostry Renaty i inne podręczniki. Rada Szkolna Krajowa chciała, aby program szkół prowadzonych przez
siostry odpowiadał programom szkół wydziałowych, a tym samym miał zawężony
program z zakresu teorii, z uwzględnieniem strony praktycznej. Szkoła w Jazłowcu
23. E. Jabłońska Deptuła, Niepokalanki w polskim trwaniu…, s. 206-208.
24.	A.M. Basak, L. Przybylska, Aktualność założeń programu wychowawczego bł. Marceliny Darowskiej…, s. 30.
25.	S. Gertruda Skórzewska, Pedagogika (podręcznik opracowany na podstawie notatek z konferencji
i wykładów M. Marceliny Darowskiej przez nią autoryzowany), Jazłowiec 1911.
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w pierwszych latach podlegała pod Radę Szkolną Krajową we Lwowie, a następnie
pod Okręgową Radą Szkolną w Buczaczu.
Władze Okręgowej Rady Szkolnej, widząc efekty wychowawcze w szkole w Jazłowcu, tolerowały przyjęte przez siostry zasady pracy z dziećmi. Sprawozdanie z wizytacji
w zakładzie po dwóch latach było podziękowaniem matce i siostrom za żmudną, sumienną i nader skuteczną pracę nad wychowaniem zdrowych i pod każdym względem
inteligentnych kobiet i za to, że siostry nauczycielki, wychowując dzieci, same żyją
tymi zasadami, które wpajają. Dostrzeżono, że zakład naukowo-wychowawczy daje
wykształcenie prawdziwie chrześcijańskie, rozbudza i karmi ducha i serce26. Niestety,
zakład w Jarosławiu, po niepodporządkowaniu się Okręgowej Radzie Szkolnej, nie
otrzymał zatwierdzenia w latach 1875–1876. Matka Marcelina w memoriale do Rady
napisała, że przecież nie jest zamiarem niepokalanek przeciwstawiać się radzie, bo
traktuje ją „jako naszą władzę krajową, polską instytucję w sobie cenną i tyle dobra
ogółowi przynieść mogącą”27.
Jazłowiec w tym czasie był zubożałym, małym miastem. Nie rozwijał się przemysł
(oprócz browaru), handel upadł, a sklepy prowadzili Żydzi. Większość mieszkańców stanowiła ludność uboga, utrzymująca się z ziemi. Była jedna szkoła ludowa,
rozwojowa, z czasem poddawana reformom. Nie można też znaleźć dokumentów
z tego okresu, dotyczących samego miasta. Natomiast kontakty i współpraca sióstr
z okoliczną ludnością dają nam niepełny obraz ówczesnego społeczeństwa. Oddziaływanie klasztoru na miasto było wyjątkowe i znalazło swe odzwierciedlenie w licznych
pisemnych wspomnieniach wychowanek oraz w przekazywanych z pokolenia na
pokolenie tradycjach.
Od samego początku założona przez Matkę Marcelinę Darowską w Jazłowcu
szkółka ludowa (początkowo było w niej 22 dzieci) rozwijała się w takim tempie, że
już w 1891 roku uczyło się w niej 110 dziewczynek okolicznych ziemian. Ponieważ
szkółka wymagała stałej opieki i kontaktu z ludem, a ten garnął się do klasztoru ze
wszystkimi potrzebami, Matka powołała do życia instytucję sióstr zafurtowych (tercjarek)28. Zadaniem tych sióstr była współpraca ze środowiskiem i przeciwdziałanie
problemom moralnym i materialnym przez:
26.	Archiwum Niepokalanek, Szymanów, sygn. P. 18. 2. II. 47. Pismo Okręgowej Rady Szkolnej z Buczacza do Matki Marii Marceliny Darowskiej z 29 VII 1893.
27. E. Deptuła-Jabłońska, Niepokalanki w polskim trwaniu…, s. 210.
28. M. Darowska, Pamiętnik z 1872 r., sygn. P.20.2. II. 2., s. 78.
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– organizowanie pomocy materialnej dla rodzin potrzebujących;
– katechizację i pomoc w parafii w przygotowaniu dzieci do sakramentów;
– leczenie, pielęgnowanie chorych w domach;
– organizowanie nauczania na wsiach, w tym kursów czytania i pisania dla młodzieży i dorosłych;
– organizowanie ochronek dla dzieci w czasie pracy matek w polu.
Matka Marcelina rozpoczęła zatem pracę z ludem, organizując pomoc i obejmując
nad nim opiekę we wszystkich sferach życia. Nie zacierając różnic klasowych, pragnęła
pokazać, że każdy w społeczeństwie ma swoje zadanie do spełnienia, a obowiązkiem panów jest objąć opieką lud. Wypływać miała ta pomoc nie z filantropii, lecz
z zadania i obowiązku obywatelskiego. Matka Marcelina, która była sercem szkółki,
poświęcała jej dużo czasu, korespondowała z uczennicami i wychowankami, miała
z każdą uczennicą swój wewnętrzny indywidualny kontakt. Lud odpłacał jej wielkim
przywiązaniem, darzył zaufaniem i kochał na swój sposób. Wyrażał tę wdzięczność
Matce przy wielu okazjach. W dniu 12 maja 1904 roku w rocznicę ogłoszenia dogmatu
o Niepokalanym Poczęciu NMP i rocznicę złożenia przez matkę prywatnych ślubów
posłuszeństwa i czystości, dzieci szkółkowe też przyszły ze swoim darem. Był to
dywanik wyhaftowany z napisem: Najukochańszej Mateczce od dzieci szkółkowych29.
Lata przełomowe 1904–1905 to okres nowych ważnych dla Polski wydarzeń. Wojna
rosyjsko-japońska osłabiła kolejnego zaborcę Polski – Rosję. Matka Marcelina, która
była baczną obserwatorką przemian politycznych i społecznych, wykorzystała ten
moment do założenia placówki w zaborze rosyjskim. Matka w pierwszym założeniu
pracy pod zaborem rosyjskim myślała o Warszawie, ale niespodziewanie 5 lutego 1906
roku otrzymała od nieznanego nikomu księdza Ryszarda Klamma list, który w imieniu
biskupa wileńskiego zapraszał siostry do Słonimia. Był tam do objęcia klasztor po
siostrach bernardynkach, które z braku powołań musiały go opuścić. Pracę można
było rozpocząć tylko w konspiracji jako siostry bernardynki. Matka zastanawiała się
czy powinna narażać siostry na takie trudności, tym bardziej, że przez granicę trzeba
było jechać po świecku. Z tym problemem zwróciła się do samego Ojca Świętego,
Piusa X, który przez abpa Teodorowicza ze Lwowa odpowiedział: niech pójdą śmiało
– uzbrojone błogosławieństwem papieża30. W 1907 roku trzy siostry, które były poddanymi rosyjskimi, objęły nową placówkę i weszły na trudną drogę tworzenia dzieła.
29. S. Krysta, Jazłowiec…, s. 98-100.
30. List J. Teodorowicz do M. Darowskiej, 26 VIII 1906 sygn. P. 21. 5. I. 16.
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Matka Marcelina Darowska, wielka charyzmatyczka umiejąca odczytywać znaki
czasu, umarła o godzinie 5 rano, 5 stycznia 1911 roku. Uroczystościom pogrzebowym
przewodniczył wielki przyjaciel zgromadzenia ks. abp Teodorowicz, zgromadziła
się też liczna rzesza duchowieństwa, wychowanki, członkowie rodziny, mieszkańcy
Jazłowca i okolic31.
Powołana dnia 27 października 1918 roku, Polska Komisja Likwidacyjna (pierwsza
suwerenna władza narodowa) w parlamencie wiedeńskim, rozpoczęła likwidację
związków prawno-państwowych łączących Galicję z Austrią. Na ziemiach zachodniej
Galicji (na zachód od Sanu), przekazanie władzy Polakom miało pokojowy charakter.
Inaczej potoczyły się losy na ziemiach we wschodniej Galicji. 1 listopada 1918 roku
wybuchła wojna pomiędzy Polakami a Ukraińcami, którzy powołali własne państwo
i zajęli Lwów oraz wschodnią część Galicji. Polacy w styczniu 1919 roku utworzyli
z połączenia Polskiej Komisji Likwidacyjnej i Tymczasowego Komitetu Rządzącego,
Komisję Rządzącą. Do osiągnięć Komisji można zaliczyć ostrożny, mądry sposób
przejęcia administracji państwowej, bowiem Galicja miała dobrze wykształconą elitę
prawno-polityczną. Przez okres autonomii Galicji dzięki liberalnemu ustawodawstwu
austriackiemu i polonizacji urzędów państwowych, polscy urzędnicy i politycy, nauczyciele i dziennikarze i duża grupa inteligencji była zdolna przejąć władzę w odradzającej się Rzeczypospolitej32.
Praca w zakładzie jazłowieckim rozpoczęła się normalnie już od roku 1921-22.
Siostry posiadały własny dorobek naukowy, czyli posługiwały się własnymi podręcznikami i własnym programem nauczania. Szkoły sióstr podlegały pod Kuratorium
Okręgu Szkolnego Lwowskiego z Radą Szkolną Powiatową w Buczaczu. Już w latach
1923–1924 przybył do Jazłowca lwowski kurator Sobański celem omówienia organizacji zakładu w wolnej Polsce. Bardzo przychylnie ocenił pracę sióstr i zapewnił, że
nie muszą się starać o nowe potwierdzenie prowadzenia działalności. Siostry od 1864
roku prowadziły w Jazłowcu Prywatną Siedmioklasową Żeńską Szkołę Powszechną
im. Matki Marceliny oraz gimnazjum z wysokim poziomem nauczania języków obcych. W latach 1927–1928 powstało Seminarium Gospodarcze im. Matki Marceliny
(na podbudowie 4-klasowego gimnazjum) z prawami szkół państwowych. Pierwsza
matura w seminarium odbyła się w 1929 roku. Po reformie oświaty w 1933 roku
31.	A.M. Basak, L. Przybylska, Aktualność założeń programu wychowawczego bł. Marceliny Darowskiej…, s. 30.
32. Z. Fraz, Galicja, Wrocław 1999, s. 276-277.
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zostało wprowadzone nowe gimnazjum ogólnokształcące, a w latach 1937–1938 –
liceum humanistyczne. Wtedy też gimnazjum i liceum w Jazłowcu otrzymały pełne
prawa państwowe. Seminarium Gospodarcze, które prowadziły siostry, miało na
celu wykształcić nauczycielki dla szkolnictwa zawodowego. Program obejmował:
ogrodnictwo, gospodarstwo podwórzowe, przyrządzanie posiłków, piekarnie i cukiernictwo, pranie i prasowanie krój i szycie. A wszystko miało podbudowę teoretyczna
i świetne ćwiczenia praktyczne33. Trzeba przyznać, że taka organizacja zajęć, jak na
tamte czasy była pionierskim przedsięwzięciem i milowym krokiem w szkolnictwie
zawodowym. Praktykę uczennice Seminarium tzw. „ćwiczeniówkę” zdobywały prowadząc w szkółce ludowej lekcje z dziedziny gotowania, sprzątania, ale też nauki religii.
W latach 1938–1939 seminarium gospodarcze zostało przekształcone w Liceum
Gospodarstwa Wiejskiego.
Przez cały okres II Rzeczypospolitej siostry, dostosowując szkoły do potrzeb społecznych, borykały się z programami i podręcznikami państwowymi, które zalecała stosować Rada Szkolna Powiatowa. Poza tym musiały uzupełnić wykształcenie,
a w wielu wypadkach uzyskać tylko państwowy urzędowy patent. Tuż przed wybuchem II wojny światowej jednym z największych wydarzeń w Jazłowcu była koronacja
cudownego posągu NMP Jazłowieckiej. Odbyła się ona 9 lipca 1939 r., a więc na
kilkadziesiąt dni przed wybuchem II wojny światowej. Maryja Niepokalana w posągu
jazłowieckim słynęła z licznych łask, którymi obdarzała rzesze pątników.
Wybuch II wojny światowej dla Kresów Wschodnich był naprawdę bolesny. Wtedy to wkroczyła władza sowiecka do Jazłowca. Kolejna wojna dotknęła wszystkich
swoim bezlitosnym ciosem. W zgromadzenia zakonne uderzyła podwójnie, gdyż
rozbiła wspólnotę i modlitwę. Siostry, aby nie narazić się na niebezpieczeństwo, musiały zdjąć habity. Poprzebierane w stroje teatralne wyglądały dziwnie. Jednak nie
ubiór stanowi o cnocie i charyzmacie, dlatego od samego początku wojny siostry
zaczęły pracę konspiracyjną. Jedne prowadziły tajne nauczanie, inne organizowały
pracę charytatywną. Kiedy wojska bolszewickie weszły do klasztoru, dokonali jego
dewastacji. Porozbijano furtę klasztorną, zabrano bydło, pozabierano co cenniejsze rzeczy. Według relacji Stanisława Derkacza, syna przedwojennego miejscowego
urzędnika w Jazłowcu34, to samo działo się w mieście. Miejscowi komuniści już na
33. S. Krysta, Jazłowiec…, s. 127-140.
34.	H. Kosyra-Cieślak, R. Szymczak, Siostry Niepokalanki, Poszłam siać do Polski i wzeszło, t. I,
Szymanów 2004, s. 160.
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drugi dzień po wejściu Sowietów pozakładali czerwone opaski i z bronią w ręku
wypędzali co znaczniejszych właścicieli ze swoich domostw, wywozili lub rozdawali
ich dobytek. Ludzie z okolicy i z miasta w ucieczce przed bandytyzmem przychodzili
do klasztoru. Jednak już po tygodniu władze nakazały wszystkim świeckim opuścić
klasztor. W połowie października przyjechały do Jazłowca siostry z innych placówek na Wschodzie. Już w grudniu opuściły dom jazłowiecki młode siostry. Starsze
przez pół roku jeszcze prowadziły szkołę, w której nauka religii była zakazana. Zima
1939/40 roku była wyjątkowo mroźna, nie było czym palić ani co jeść. Nacjonalizacji
klasztoru dokonano już w styczniu, wtedy szkołę sióstr zamieniono na państwowe
ukraińskie technikum rolnicze, w którym niektóre siostry mogły uczyć, inne zostały
zatrudnione jako pracownice fizyczne. W 1940 roku w Jazłowcu i okolicy odbywały
się w ramach oczyszczenia ludności z kułaków (posiadaczy ziemskich), inteligencji,
pierwsze wywózki na Sybir. Dokonało tego NKWD. Ofiarami padły razem ze swoimi
rodzinami s. Urszula, s. Paula i s. Laureta.
Historia zmieniła się bardzo szybko, gdyż nadciągający front niemiecki zaskoczył nawet bolszewików. Wszyscy mieszkańcy i siostry zostali zmuszeni do kopania
rowów obronnych. Kiedy w czerwcu 1941 weszli do Jazłowca Niemcy, część tamtejszych komunistów przeniosła się jako partyzanci do pobliskich lasów. Okupacja
niemiecka dla sióstr stała się mniej uciążliwa. Można było uprawiać pole ze zobowiązaniem oddawania kontyngentu dla Rzeszy. Od czerwca 1944 roku rozpoczęła
się nowa okupacja, gdyż wkroczyły do Jazłowca wojska sowieckie. Rozpoczęła się
tragiczna historia dla Jazłowca. Okres przejęcia władzy przez bolszewików był czasem okrutnych rozrachunków Ukraińców z Polakami, którzy nagle stali się nie tylko
wrogami bolszewików, ale wrogami i zagrożeniem dla ludu ukraińskiego. Grasujące
bandy UPA po lasach i wsiach wokół Jazłowca stały się wkrótce postrachem ludzi.
Były one również poszukiwane i zwalczane przez bolszewicką policję, która jednak
w większości wywodziła się z miejscowych Ukraińców. Bestialski mord, jaki został
dokonany na dwóch siostrach; siostrze Zofii i siostrze Laetitii, nie mógł być przypadkowym. Siostra Laetitia była w Jazłowcu ekonomką i miała styczność z miejscową
ludnością. W tym czasie też dla mieszkańców miasteczka klasztor stał się jedynym
schronieniem przed bandami.
Po zakończeniu wojny, likwidacja ludności polskiej na tych ziemiach dokonała się
w popłochu i przyspieszeniu, tak że większość musiała wszystko zostawić i uciekać,
aby ratować swoje życie. Termin wyjazdu z Jazłowca został wyznaczony na 25 maja
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1945 roku. Jednak po niesłusznym oskarżeniu sióstr o przetrzymywanie w klasztorze
szpiegów, 17 maja zjawił się funkcjonariusz NKWD, sekretarz partii miejscowego
komitetu i „hołowa”35 (rejonu) oraz 500 ludzi w wojskowych mundurach. Rozpoczęto ewakuowanie sióstr. Największym zmartwieniem sióstr przed wyjazdem była
figura Matki Bożej Jazłowieckiej, która po wyjeździe sióstr mała być przewieziona
do muzeum w Kijowie. Siostra Marianna od Pani Jazłowieckiej, rodem z Nowosiółki
postanowiła nie opuszczać Jazłowca bez Pani Jazłowieckiej. Po otrzymaniu pozwolenia
na wywiezienie posągu do Polski rozpoczęła usilne starania, by to uzyskać. Figura
Matki Bożej pod opieką przełożonej siostry Gabrieli w wagonie, 9 czerwca 1945
roku, wyruszyła ze stacji w Czortkowie jako wygnanka i razem z siostrami okrężną
drogą przez Poznań dotarła do Szymanowa koło Warszawy. W Jazłowcu w kościele
podominikańskim pw. Świętej Anny urządzono magazyn i skład zboża, a potem
innych materiałów, a po uszkodzeniu dachu zamknięto, i tak powoli zamieniał się
on w ruinę. Zamknięto też cerkiew greckokatolicką. Sytuacja w Jazłowcu, jak w wielu innych miejscowościach na Podolu, była coraz bardziej tragiczna rozpoczęły się
czasy prawdziwego głodu i biedy. Liczne kołchozy utworzone wokół Jazłowca nie
zapewniały nawet podstawowych produktów żywnościowych. Był zakaz trzymania
jakiegokolwiek inwentarza czy uprawiania w ogródkach warzyw.
Niedługo po wyjeździe sióstr, klasztor zamieniono na ekskluzywne sanatorium
przeciwgruźlicze, w którym znalazła zatrudnienie miejscowa ludność. Jazłowiec zmienił swoje oblicze, wszystko tu jakby wymarło, a nie remontowane domy, klasztor,
opuszczony kościół w centrum wsi były świadectwem tego, czym ludzie w tej epoce
żyli. Władze państwowe, chcąc zatrzeć ślady historii połączone z Polską i związane
ze świetnością tego miasta, zmienili nazwę Jazłowiec na „Jabłoniwkę”36.
Było w Jazłowcu coś, co przetrwało te wszystkie czasy, odeszli ludzie, ale z pokolenia na pokolenie przekazywali informacje o Mateczce. Prochy jej spoczywały
w grobowcu zbudowanym za jej życia w dolnej części ogrodu (na dawnym placu
ćwiczeń wojskowych). Grobowiec37 z prochami sióstr prawie nietknięty przetrwał
35.	S. Ciesielski, Przesiedlenie ludności polskiej z Kresów wschodnich do Polski 1944–1947, Warszawa
1999, s. 381–383 i 389.
36. Nazwa „Jabłoniwka” widniała na tablicach informacyjnych do roku 1997.
37.	Grobowiec Matka Marcelina kazała zbudować po kilku latach istnienia domu sióstr w Jazłowcu.
Budowla przypomina katakumby rzymskie, gdzie w poszczególnych kwaterach wkłada się trumnę
w ścianę muru. Budowę zakończono po rozbudowaniu w 1911 roku.
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wszystko. Wychowanki, okoliczna ludność z okazji świąt przychodziła do Mateczki,
aby się modlić, a i niejedną sprawę jej powierzali. Już wkrótce też Mateczka jako
nowa błogosławiona miała pokazać światu, że koniec jednego jest zawsze początkiem
nowego, a śmierć męczeńska nie jest daremna i zawsze przynosi owoce. Dnia 6 października 1996 roku Ojciec Święty Jan Paweł II w Rzymie na placu Świętego Piotra
beatyfikował Matkę Marcelinę Darowską. Dla Jazłowca w związku z tym rozpoczęła
się nowa karta historii. Pierwszą Mszę świętą o Błogosławionej Matce Marcelinie
w dniu jej liturgicznego święta 5. stycznia odprawił w Jazłowcu ks. biskup Trofimiak.
Natomiast główna uroczystość dziękczynna pobeatyfikacyjna została odprawiona 10
maja w Jazłowcu, a 11 maja w Katedrze Lwowskiej.
Siostra Anuncjata, jako przełożona dwóch placówek na Wschodzie, w pierwszej
kolejności rozpoczęła starania o odzyskanie jazłowieckiego grobowca, gdyż trzeba
było go osuszyć i wyremontować. Po wielu trudnych rozmowach została odesłana do
profesora Zaliszczuka, który w tym czasie pełnił funkcję pełnomocnika prezydenta
Krawczuka. Rzeczywiście po przeprowadzonej rozmowie w języku francuskim obiecał
pomoc. Siostry już legalnie po otrzymaniu pozwolenia rozpoczęły prace remontowe,
osuszanie terenu i ścian grobowca. Pan Jarosław Pełechaty, konserwator zabytków
architektury z Tarnopola, który przyjechał wraz z komisją w celu sprawdzenia postępu
w pracach remontowych przy grobowcu, nieoczekiwanie zaproponował siostrom, aby
wzięły w dzierżawę środkową część domu (8 pokoi) wraz z kaplicą i doprowadziły
ją do porządku. W tym czasie rozpoczęły się pielgrzymki do grobu błogosławionej
Marceliny, więc siostry powinny mieszkać w Jazłowcu. Nieoczekiwana propozycja,
jaką otrzymały siostry, wymagała zgody zarządu zgromadzenia. Po licznych dyskusjach i rozmowach decyzję podjął ks. abp Marian Jaworski i po uzgodnieniu z dziekanem buczackim ks. Ludwikiem Rutyną przeznaczono tę część budynku na cele
duszpasterskie. Dzierżawa została podpisana na pięć lat, a następnie przedłużona.
Rozpoczął się generalny uciążliwy remont Jazłowca. 28 października 1998 roku powrócił na główny front domu krzyż, który góruje nad całą okolicą Jazłowca. Znak
nadziei i wolności, znak, w którym dokonało się zbawienie. Remont trwał niecały
rok. 21 sierpnia 1999 roku odbyła się wspaniała uroczystość poświęcenia kaplicy
i pomieszczeń. W kaplicy ołtarz, obok ambonka, tabernakulum i ławki – wszystko
wykonane w drewnie i pomalowane na ciemno. Pod ołtarzem umieszczono marmurowy medalion z głową Chrystusa, który ofiarował jeden z księży. Odkupił go od
handlarza, kiedy dowiedział się, że medalion pochodzi z Jazłowca, prawdopodobnie
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z kaplicy Błażowskich. Na drzwiczkach tabernakulum umieszczono płaskorzeźbę:
kielich i Hostia, niegdyś zdarta z tabernakulum w kościele parafialnym. Dekretem z 18
września 1999 roku kaplica otrzymuje tytuł: „Sanktuarium Błogosławionej Marceliny
Darowskiej”, a dom zostaje nazwany Rekolekcyjnym Domem Marceliny Darowskiej.
Nie byłoby tego dzieła, gdyby nie fakt, że wieść o powrocie sióstr do Jazłowca obiegła
cały świat. Dawne wychowanki z zagranicy, liczne fundacje sponsorujące na rzecz
Wschodu i darczyńcy prywatni - wszyscy ci przyczynili się do powstania pięknego
dzieła38. Dom rekolekcyjny kwitnie, ma swój rytm i plany na cały rok. A są to rekolekcje: Rodzin Nazaretańskich, „Wakacje z Bogiem” dla dzieci i młodzieży, Oaza
Rodzin. Odbywają się spotkania formacyjne dla kleryków i diakonów, rodziców oraz
liczne nabożeństwa, pielgrzymki. Najważniejsze, że dom otwarty jest dla wszystkich.
Tradycją stał się festiwal piosenki religijnej, na który zjeżdżają zespoły religijne obu
obrządków. Następuje piękna wymiana bogactwa liturgii i śpiewów greckokatolickich
z rymokatolickimi, jak tutaj nazywają kościół rzymskokatolicki. Kilka razy do roku
przyjeżdżają tutaj też siostry obrządku greckokatolickiego na swoje kilkudniowe
rekolekcje lub na dni skupienia. Przez cały okres wakacyjny, przedświąteczny, przybywają liczne grupy pielgrzymkowe i wycieczkowe, aby na swoim szlaku zatrzymać
się przy grobie błogosławionej Marceliny.

Podsumowanie
Niniejsze opracowanie jest próbą rekonstrukcji dziejów Jazłowca w świetle historii
Podola, a nie dokładnym jej przedstawieniem. Dostarcza podstawowych informacji na temat miasta Jazłowca, leżącego na Podolu i rozwijającej się tam wspólnoty
Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Długoletnia
praca wychowawcza sióstr niepokalanek w Jazłowcu dała początek rozwojowi tego
dzieła w całej Polsce. Dlatego sięganie do korzeni i zgłębianie ducha zgromadzenia
było główną inspiracją tej pracy.

38.	S. Anuncjata (Strasburger), Kronika jazłowiecka 1988-2000, spisana w formie pamiętnika przez
siostrę Anuncjatę długoletnią Matkę Generalną Zgromadzenia, która ostatnie lata swego życia
poświęciła na budowaniu jedności między Polakami i Ukraińcami na Dawnych Kresach. Mieszkała i pracowała w ekstremalnych warunkach w Mikulińcach, Buczaczu i przeprowadziła główne
remonty w Jazłowcu.
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Streszczenie
Zarys dziejów Klasztoru w Jazłowcu na tle zjawisk i procesów historycznych na
Kresach Wschodnich
Zagadnienie zaprezentowane w opracowaniu to zarys wspólnoty Zgromadzenia
Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP w Jazłowcu na tle zdarzeń związanych z Kresami Wschodnimi oraz wpływu tego zgromadzenia na tamtejsze tereny. Na wstępie
omówiono skrótowo dzieje tamtych terenów. Następnym poruszanym aspektem był
zarys przeszłości miejscowości Jazłowiec na przestrzeni jego istnienia. Natomiast
po zobrazowaniu ogólnych dziejów tego obszaru i miejscowości zaprezentowano
Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP poprzez jego powstanie oraz
rozwój aż po współczesność.
Słowa kluczowe: Kresy wschodnie, Jazłowiec, klasztor, Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP, przemiany społeczno-historyczne.

Summary
Historical outline of monastery in Jazłowiec on the basis of historical processes
and phenomena in the Eastern Borderlands
The present paper aims to approach the Congregation of Sisters of the Immaculate
Conception of the Virgin Mary in Jazlowiec against the background of the event that
took place at Eastern Borderlands of Poland and to show the influence the Congregation exerted on that region. At the beginning, the subject of consideration was the brief
history of the region of Eastern Borderlands of Poland as a wholeness. Subsequently,
the focus was shifted to Jazlowiec itself during its historical development. Finally, the
Congregation of Sisters of the Immaculate Conception of the Virgin Mary was shown
in a context of the transformation of the region along with the positive contribution
from the Congregation.
Keywords: Eastern Borderlands of Poland, Jazlowiec, nunnery, Congregation of Sisters
of the Immaculate Conception of the Virgin Mary, cultural and social transitions.
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Die Modalpartikeln in der deutschen Grammatik
anhand der Partikel „doch“
Lucyna Ciołkosz1

Einleitende Bemerkungen
Das Anliegen des vorliegenden Beitrages ist es, eine Darstellung der Bedeutung,
Funktion, Vorkommensweisen und Kombinationsmöglichkeiten von Modalpartikeln, am Beispiel der Partikel „doch“ zu behandeln, die in der deutschen Sprache
sehr häufig verwendet wird.
Geläufige Wörterbücher und Grammatiken vermitteln jedoch kein ausführliches
Wissen über die Partikel. Die Partikelforschung stellt sich folgende Fragen: Was
bedeuten Partikel? Wie können Partikel verwendet werden? In welchen Satzarten
können Partikeln stehen? Den Beschreibungsstand der Partikeln in den meisten
Wörterbüchern kann man als unbefriedigend bezeichnen. Partikelwörter werden als
Füllwörter, Einfühlungswörter, Abtönungspartikel und als Erlebniswörter genannt.
Die deutschen Partikeln sind sehr wohl einer von den Untersuchungsgegenständen,
die in den letzten drei Jahrzehnten in der Linguistik in vieler Hinsicht sehr intensiv
behandelt wurden. Davor sind sie lange in der Sprachwissenschaft vernachlässigt
worden und eher als periphere Elemente des Wortschatzes angesehen worden. Vor
allem seitens der normativen Stilistik sind sie vielfach als „Flickwörter“(Reiners 1944:
282f.)2 denunziert worden, verbunden mit dem Ratschlag, auf solche Füllwörter zu
verzichten. Diese Situation ist allerdings auch darauf zurückzuführen, dass bis dahin
keine angemessenen Instrumente für die Analyse der Partikeln, vor allem Modalpartikeln, entwickelt wurden.
Partikeln kommen häufiger in gesprochener Sprache und in der Umgangssprache
des Alltags vor, als in der gehobenen Sprache, in spontaner als in der geplanten Sprache, in dialogischer als in monologischen Sprache.
Wenn man von Modalpartikeln spricht, so findet man bei Weydt (1962)3 den
Begriff „Abtönungspartikeln”. Er setzte mit seiner Arbeit (1962) die Modalpartikel
Forschung ein. Er betrachtete die Modalpartikeln als „Füllwörter”.
1. Mgr Lucyna Ciołkosz, doktorantka – Uniwersytet Rzeszowski.
2. L. Reiners, (1944): Deutsche Stilkunst. München.
3. H. Weydt, (1962): Abtönungspartikeln. Berlin.
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Der Begriff Modalpartikeln
Diese Arbeit konzentriert sich auf Modalpartikeln und darauf, wie sie von Muttersprachlern verwendet werden. Modalpartikeln würden von Deutschmuttersprachlern
nicht leicht definiert, trotzdem gibt es für Modalpartikeln Regeln. Modalpartikeln
haben systematische Regeln sowie allgemeingültige Definition und können geforscht
werden.
Die Modalpartikeln treten in manchen Grammatiken unter Überschrift „Adverbien”. Im Duden (1989)4, werden Modalpartikeln als Füllwörter bezeichnet und
machen eine Subklasse der Adverbien aus und diese wiederum gehören samt Konjunktionen und Präpositionen zu den Partikeln.
Ganz anders verfahren in dieser Hinsicht Helbig/Buscha (1974)5. Der Begriff
„Modalpartikeln” tritt bei ihnen nicht auf. Sie nehmen nämlich die Form von einer
Wortklasse an, die sie Partikeln bezeichnen und von Modalwörtern, Negationswörtern
und Satzäquivalenten abgrenzen.
Nach Helbig/Buscha (1981)6 besitzen die Partikeln im Gegensatz zu den Adverbien
keinen Satzgliedcharakter. Sie sind immer mit ihrem Bezugswort im Satz verschiebbar:
(1) Ziemlich gut hat sie dieses Problem gelöst. (Partikeln)
(2) Diesmal hat sie dieses Problem gelöst. (Adverb)
Im Gegensatz zu den Modalwörtern beziehen sich Partikeln nie auf den ganzen
Satz, sondern auf ein einzelnes Wort. Darüber hinaus können die Partikeln im Gegensatz zu den Adverbien nie allein die erste Stellung im Satz vor dem finiten Verb
besetzen.
(3) Der Winter wird vermutlich kalt. (Modalwort)
Vermutlich wird der Winter kalt.
Der Winter wird sehr kalt. (Partikel)
Sehr wird der Winter kalt.
Ich betrachte die Modalpartikeln als Teilklasse der Partikeln, die sich wiederum
von den Adverbien und Modalwörtern abgrenzen.

4.

Duden ( 1989): Deutsches Universal Wörterbuch A–Z Dudenverlag, Mannheim.

5.

J. Helbig, Gerhard/Buscha, (1974): Deutsche Grammatik. Leipzig.

6.	J. Helbig, W. Gerhard/ Kötz, (1981): Die Partikeln. Zur Theorie und Praxis des Deutschunterrichts
für Ausländer.Leipzig. VEB Enzyklopädie.
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Die Modalpartikeln kommen in der gleichen Form in verschiedenen Funktionen
vor. Die Modalpartikeln können auch als Konjunktionen (z.B. aber, denn), Modalwörter (z.B. vielleicht ), Adverbien (z.B. etwa), Adjektive und Gradpartikeln auftreten.
Helbig (1983)7 hat die Untersuchungskriterien von Modalpartikeln zu Satzadverbien und Modalwörtern aufgelistet. Diese Kriterien werden im Folgenden ausführlich
besprochen.Zu den Modalpartikeln werden folgende 16 Lexeme gezählt: aber, auch,
bloß, denn, doch, eben, etwas, vielleicht, wohl, mal, nun, nur, ruhig, schon, eigentlich, ja.

Die Eigenschaften der Partikeln
Zu den charakteristischen Eigenschaften der Partikeln lassen sich folgende Merkmale
zusammenfassen:
Sie machen nur Teile von Satzgliedern aus. Sie können als selbständige Satzglieder nichtfungieren. Dadurch unterscheiden sie sich von den Modalwörtern und
Adverbien.
(4) Die Benutzeroberfläche der Gesellschaft hat kaum mehr als ein paar Kratzer
abbekommen vom großen wirtschaftlichen Knall. Nicht einmal der Mayakalender
konnte daran etwas ändern. Doch das ist nur die eine Seite der Medaille.(KZ13/
JAN.00194 01.01.2013, S. 14,15; Online –Ausgabe)
Partikeln können aus den Sätzen, in denen sie stehen, eliminiert werden, ohne dass
die betreffenden Sätze (syntaktisch) ungrammatisch werden, und ohne dass dabei
von der semantischen Information etwas verlorengeht.
(5) Sie hatten einst die Chance auf eine globale Karriere. Warum haben Sie verzichtet? SÄGEBRECHT: Ich hätte in Hollywood einen Dreijahresvertrag für Nebenrollen
unterschreiben können. Doch ich wollte meine Enkelin aufwachsen sehen. Wie war
die Arbeit mit Michael Douglas beim ‘Rosenkrieg’? (KZ 13/JAN.00214 01.01.2013,
S. 62,63; Online – Ausgabe)
Da sie keine selbständigen Satzglieder sind, sind sie in der Regel auch nicht allein
vorfeldfähig: d.h. sie können nicht allein die Position als einzigesStellungsglied (als
einzige Konstituente) vor dem finiten Verb im deutschen Aussagesatz einnehmen:
(6) Sie hat ihre Arbeit (doch) sehr gut gemacht.
(7) Doch hat sie ihre Arbeit sehr gut gemacht.

7. G. Helbig, (1983): Lexikon deutscher Partikeln. Leipzig.
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Aufgrund ihrer fehlendenSatzgliedschaft können sie nicht erfragt werden. Das
bedeutet, dass sie als selbständige Antworten nicht möglich sind, so z.B. :
(8) Wie sehr gut hat sie ihre Arbeit gemacht!
Doch.
Obwohl die Partikeln in diesem Sinne weglaβbar sind, modifizieren sie die Äußerung in bestimmter Weise (teils pragmatisch, teils semantisch).
Partikeln haben keinen Einfluss auf die Wahrheitsweise von Aussagesätzen, sie
berühren also die Wahrheitsweise von Sätzen nicht, in denen sie stehen, so z.B.
(9) Sie hat doch / eben das Spiel gewonnen.
(= Sie hat das Spiel gewonnen)
Daraus wird ersichtlich, dass der Satz mit Partikeln im Wahrheitswert dem Satzohne
Partikeln entspricht.Zu den Merkmalen von Partikeln soll noch hinzugefügt werden,
dass die Merkmale 1-3 syntaktischer Art. Und die Merkmale 4-6 semantischer Art.
Sind. (vgl. Helbig 1983)8

Die Eigenschaften der Modalpartikeln
Eigenschaften der Modalpartikeln sind in der Literatur mehrmals aufgelistet worden.
„Lexikon der deutscher Partikeln” von Helbig (1983:32)9 fasst für die Modalpartikeln
folgende Eigenschaften zusammen, die die Modalpartikeln von anderen Partikelgruppen unterschieden:
(1) Sie können nicht die erste Stelle im Satz (der Platz im Vorfeld) einnehmen.
Sie beziehen sich auf den ganzen Satz.
(10) Stadlstern-Siegerin bei der MusiSilvesterstadl-Fans haben der Kärntnerin
Melissa Naschenweng die Daumen gedrückt, dass sie den Stadlstern 2012 gewinnt — doch Sandra Ledermann aus der Schweiz wurde Erste und wird so bei der
‘Wintermusi’ in Bad Kleinkirchheim auftreten.(KZ 13/JAN.00239 02.01.2013, S. 22
Online – Ausgabe)
Sie dienen dazu die Stellung des Sprechers zum Gesagten auszudrücken.
(11) »Das kann doch nicht alles gewesen sein [...]«, singt Hildegard Knef in ihrem
berühmten Chanson, das kann es doch nicht gewesen sein, was aus all den Lebensträumen und Phantasien geworden ist.(FSP/GEH.00000 Gösken: 2003 S. 110; Online –Ausgabe)
8. G. Helbig, (1983): Lexikon deutscher Partikeln. Leipzig.
9. G. Helbig, (1983): Lexikon deutscher Partikeln. Leipzig.
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Sie können nicht in derselben Bedeutung Antwort auf eine Frage bilden.
(12) “ich konnte die Bettwäsche doch nicht Frau Huber geben”, sagte sie, “die
wäscht immer für uns, und so hätte die ganze Stadt teilgenommen an dem, was wir
getan haben, und wegwerfen wollte ich sie auch nicht. ich dachte einen Augenblick
lang daran, sie wegzuwerfen, aber dann fand ich es doch zu schade”. MK1/LBC.00000
1963 S. 60; Online- Ausgabe)
In bestimmten Funktionen sind sie betont.
(13) Doch die Wohnung der Familie ist völlig ausgebrannt. (KZ 13/JAN.00248
02.01.2013, S. 18; Online-Ausgabe)
Sie besitzen einen Lautkörper, der anders betont ist, oder aber eine andere Bedeutung hat und dann einer anderen Funktionsklasse angehört.
(14) Nach den Fusionen werden bald Karten und Atlanten umgezeichnet. Doch
die alten bleiben, bis sie ausverkauft sind. (KZ 13/ JAN. 00248 02.01.2013; Online
– Ausgabe)
Sie sind verneinend und stehen vor dem Negationswort.
(15) Handball-Oberligist SR Aachen überzeugt nicht WTV doch souverän Handball-Oberligist SR Aachen überzeugt nicht.(AAN 04/MAR.00330, 04.03.2004; Online – Ausgabe)
Sie sind immer unbetont.
(16) „was denn für Unterricht? der Junge war doch dir anvertraut worden. er hat
mir oft von dir erzählt und konnte dich nicht genug loben”.
(BZK/D49.00036 19.01.1949, S. 3; Online – Ausgabe)
Sie sind unflektierbar.
(17) Züpfner sagte: “wir singen – und du singst doch sicher gern” – “ja”, sagte ich,
“aber von Heimabenden habe ich die Nase voll, ich bin zwei Jahre in einem Internat gewesen”. obwohl er lachte, war er doch gekränkt. er sagte: “aber wenn du Lust
hast, komm doch wieder zum Fußballspielen”. ich spielte noch ein paar Mal Fußball
mit seiner Gruppe, ging mit ihnen Eis essen, und er lud mich nie mehr ein.(MK 1/
LBC.00000 1963 S. 49; Online – Ausgabe)
Sie sind im Satz integriert.
(18) Die slowenischen Polizisten wollen ihn deshalb kontrollieren, doch der BMW-Fahrer, ein 29-jähriger Mann aus Deutschlandsberg, ignoriert ihre Haltezeichen.
(KZ 13/JAN.01175 04.01.2013, S. 18,19; Online – Ausgabe)
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Der Terminus „Partikel” ist in jeder linguistischen Arbeit, in jeder Grammatik und
in jedem Wörterbuch speziell definiert worden. „Duden” (1973; S.62)10 und „Kleine
Enzyklopädie” Band 2 (1970; S. 896) verstehen unter den Partikeln alle unflektierbaren
Wörter, d.h. alle weder konjugierbaren noch deklinierbaren noch komparierbaren
Wörter. Zu den Partikeln würden dann die Konjunktionen, Präpositionen, Adverbien,
Modalwörter und einige Negationswörter gehören.
Eine Definition von Helbig/Buscha (1972; S.428)11, lautet:
„ In einem noch engeren Sinn werden unter Partikeln noch solche unflektierbaren
Wörter verstanden, die eine einige Wortklasse darstellen und sich von den Adverbien
und den Präpositionen und Konjunktionen unterscheiden. Danach wären die Partikeln solche morphologisch unflektierbaren Wörter, die über keine solche syntaktischen Funktionen verfügen wie sie den Wörtern anderer unflektierbarerWortklassen
(z.B. den Adverbien, Modalwörtern,Präpositionen und Konjunktionen) zukommen
(vgl. Helbig 1983; S. 20).

Die syntaktische Beschreibung der Modalpartikel
In der Literatur wird üblicherweise angenommen, dass Modalpartikeln nicht
satzgliedfähig sind. Diese Annahme beruht auf den Beobachtungen, dassModalpartikeln nicht allein im Vorfeld stehen können, nicht erfragbar und nicht pronominalsierbar sind:
(19) Spitzensportler nehmen etwa vier- bis fünfmal ihren endgültigen Abschied.
Bei Steffi wäre es verständlich, denn sie hat ja /doch /eben /halt alles erreicht. (TAZ,
04.08.1995; S.3; Online – Ausgabe)
Syntaktische Charakteristik der Modalpartikeln (MPn) machen folgende Eigenschaften aus:
Die MPn kommen in allen Satzarten vor.
Die MPn sind miteinander kombinierbar.
Die MPn können nicht am Satzanfang stehen.
Die MPn folgen im Satz dem finiten Verb. Bei Inversion verändert die Partikeln
ihre Stellung nicht.
Die MPn sind als Satzäquivalente und als Antworten auf Fragen unmöglich.
10. Duden (1973): Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Mannheim.
11.	Helbig, Gerhard/Buscha, (1972): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht.
Leipzig.
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Die MPn sind vollständig in dem Satz integriert d.h. sie stehen nicht in Klammern,
Gedankenstrichen. (vgl. Weydt 1962; S. 66).

Die semantische und die morphologische Beschreibung der
Modalpartikeln
Die Modalpartikeln interpretiert man im Allgemeinen als solche, die keine spezifische,
sondern bloß eine allgemeine, semantische Bedeutung besitzen.
Helbig/Buscha (1974)12 behauptet, dass sich Partikeln überhaupt niemals auf den
ganzen Satz beziehen, sondern auf in einzelnes Wort. Modalpartikeln bringen vielmehr die Einstellung des Sprechers zum Ausdruck und ordnen sich in die Gesprächssituation und in den Handlungskontext ein.
Die Funktion der Modalpartikeln liegt in der Regel auf kommunikativer Ebene. Sie
können weggelassen werden, ohne dass sich der Wahrheitswert des Satzes verändert.
Helbig (1990) basiert auf der Wortklassen-Einteilung von Helbig/Buscha 1984
und geht bei der Einteilung der Partikeln in Unterklassen einen Schritt weiter und
klassifiziert für die Zwecke seines Lexikons in Abtönungspartikeln, Gradpartikeln,
Steigerungspartikeln, Antwortpartikeln, Negationspartikeln, Infinitivpartikeln. Er
benutzt in Anlehnung an Weydt den Begriff Abtönungspartikeln für die Einheiten,
die hier in der vorliegenden Arbeit Modalpartikeln genannt werden. Zur Definition
zählt er in der Literatur angeführte Merkmale auf: sowohl morphologische wie “unflektierbar”, als auch syntaktische wie “stehen im Satz nach dem finiten Verb”, als
auch semantische wie “sind nicht negierbar”. Er definiert dann aber, zusätzlich zu
den allgemeinen für alle Partikeln zutreffenden Merkmalen wie Unflektierbarkeit,
den Unterschied zu den anderen Partikelsubklassen:
1. “Die Abtönungspartikeln beziehen sich nicht auf einzelne Saztglieder, sondern
auf das Prädikat und damit auf den ganzen Satz....
2. ...haben keine spezifische (...) semantische Bedeutung, ihre Funktion liegt in erster Linie auf kommunikativer Ebene: Sie verändern nicht die Wahrheitsbedingungen
des Satzes, sondern drücken Einstellungen des Sprechers zur Proposition aus, ordnen
die Äußerung in den Text, in die Gesprächssituation und in den Handlungskontext
ein, indizieren bzw. modifizieren die Sprechhandlung, gliedern und steuern den

12. J. Helbig, Gerhard/Buscha, (1974): Deutsche Grammatik. Leipzig.
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Gesprächsablauf, signalisieren bestimmte Vorstellungen über die Gesprächspartner
(z.B. gemeinsame Vorraussetzungen sowie erwartete Reaktionen) usw....
3. ...zeigen bestimmte Restriktionen hinsichtlich der Sprechhandlung und der
Satzart....
4. Die Abtönungspartikeln sind in der Regel nicht negierbar.
5. ...zeigen Beschränkungen im Hinblick auf ihre Position.”
Folgende Merkmale machen morphologische Charakteristik der Modalpartikeln
aus:
(1) Die MPn sind morphologisch unveränderbar. Sie sindunflektierbar und nicht
steigerungsfähig.
Die MPn sind nicht betont. Wenn sie aber doch betont werden,müssen die MPn
automatisch als Gradpartikeln, Konjunktionen, Modalwörter oder Adjektive eingestuft werden.
Die MPn sind meistens einsilbig.

Die pragmatische Beschreibung
Die Bedeutung der Modalpartikeln ist sehr schwer zu erfassen. Die Modalpartikeln
liefern keine neuen Informationen, sondern sind vielmehr Ausdrucksweisen dafür,
wie der Sprecher mit dem Hörer die Übereinstimmung erzielen will. Modalpartikeln
signalisieren dem Hörer einerseits die Einstellung des Sprechers und andererseits die
Position, die er nach dem Wunsch des Sprechers einnehmen soll.
Im Rahmen der Pragmatik treten die Modalpartikeln als strukturelle Formaleinheiten des Satzes mit „Subjektiv- modaler” oder „ kontaktiere Bedeutung” auf.
Die Beispiele:
(20)Wer ist das?
Sie werden es machen.
Machen Sie das schneller!
verändern schlagartig ihre Bedeutung, sofern Modalpartikeln eingeführt werden,
wie:
(21)Wer ist denn das?
Sie werden es schon machen.
Machen Sie das doch schneller!
Die Sätze ohne Modalpartikeln sind neutral. Sie haben das Ziel eine Tatsache
mitzuteilen oder jemanden zu einer Handlung zu veranlassen. Die Bedeutung der
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Modalpartikeln ergibt sich nur aus dem pragmatischen Kontext, d.h. aus den Annahmen und Erwartungen der Kommunikationsteilnehmer, ihren pragmatischen
Gesprächsregeln. Deshalb ist es im Allgemeinen auch erforderlich Modalpartikeln
im pragmatischen Zusammenhang wissenschaftlich beschreibend wiederzugeben.
Man spricht auch von einer Universalpragmatik. Die Universalpragmatik hat die
allgemeinen Strukturen möglicher Redesituationen zum Gegenstand. Damit liegt der
Schluss nahe, sprachliche Phänomene, die sich nur im Rahmen einer Pragmatik beschreiben lassen, in einer kontrastiven Analyse universal-pragmatisch zu untersuchen.
Auf dieser kontrastiven Analyse der Modalpartikeln angewendet, würde dies bedeuten: Modalpartikeln werden nicht je in einer Einzelverwendung untersucht, sondern
im Rahmen universalpragmatisch ermittelter und beschriebener sprachlichen Erscheinungen wie z.B. (universaler) Sprechsituationen bzw. (universaler) Sprechakte. (vgl.
Heinrichs 1981; S.128)13.
Die Notwendigkeit, Modalpartikeln auf der Ebene der Pragmatik zu untersuchen,
wurde bereits mehrfach nachgewiesen. Ich führe hier jedoch ein Beispiel an, das
deutlich macht, worum es geht:
(22) Warum kommst du so spät?
(23) Warum kommst du denn so spät?
(24) Warum kommst du denn auch so spät?
(25) Warum kommst du denn auch nur so spät?
Um die Unterschiedliche zwischen diesem vier Beispielen verdeutlichen zu können,
bedarf es genauer Kenntnisse der Sprechsituation, das Verhältnis von Sprecher und
Hörer zueinander (z.B. Vater – Kind; Freund – Freundin ), der Sprecherintention (z.B.
freundlicher Hinweis; „letzte Mahnung” ), der Konventionen, die sich im Umgang
zwischen Sprecher und Hörer eingebürgert haben usw.
Sprechsituationen, Konventionen, usw. Sind aber typische Merkmale der linguistischen Pragmatik, sofern man darunter die Theorie von Sprache als Form des sozialen
Handelns, der Interaktion zwischen Kommunikationspartnern in konkreten Kommunikationsebenen versteht. (vgl. Heinrichs 1981; S. 126)14

13.	W. Heinrichs, (1981): Die Modalpartikel im Deutschen und Schwedischen. Eine kontrastive Analyse
Tübingen.
14.	W. Heinrichs, (1981): Die Modalpartikel im Deutschen und Schwedischen. Eine kontrastive Analyse
Tübingen.
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Beschreibungsobjekt der Pragmatik ist die umfassende kommunikative Kompetenz des individuellen Sprechers bzw. Hörers. Nicht nur die unmittelbare in einem
engeren Sinne „versprachlichte” Interaktion von Sprecher und Hörer wird betrachtet,
sondern auch die kommunikative Situation, die Präsuppositionen, die Intentionen
und Erwartungen sind Gegenstand der Erörterung. Es wird nicht die Frage untersucht, ob. Sätze lexikalisch, morphologisch, syntaktisch korrekt sind, sondern unter
welchen Kommunikationssituationen, unter welchen Umständen, unter welchen
Voraussetzungen, mitwelchen Absichten usw. sie gebildet werden, und ob. sie unter
diesen Bedingungen zu einer sprachlichen Verständigung führen können.
In Wolski (1986)15 werden für die Beschreibungen von Modalpartikeln drei grundlegende Ziele formuliert, um eine klare Trennung der verschiedenen Analyseebenen
zu gewährleisten.
Diese Zwecke sind:
Zweck-1 Gewinnung eines theoretischen Bezugsmodells, durch das unterschiedliche Analysehinsichten aufeinander bezogen und damit eigeordnet werden können.
Zweck-2 Bestimmung des theoretischen Status der Modalpartikeln und anderer
Partikel – Subspezies.
Zweck-3 Beschreibungen der Bedeutung für einzelne Partikeln.
In „Die Modalpartikeln im Deutschen und Schwedischen” von Heinrichs (1981)16
heißt es: Die Bedeutung der Modalpartikeln ergibt sich aber nur aus dem pragmatischen
Kontext, d.h. aus den Annahmen und Erwartungen der Kommunikationsteilnehmer,
ihrenpragmatischen Präsuppositionen, Gesprächsregeln usw. Deshalb ist es im allgemeinen auch erforderlich, Modalpartikeln im pragmatisch kontextuellen Zusammenhang
wissenschaftlich beschreibend wiederzugeben. ( vgl. Heinrichs 1981; S. 115)

Das Vorkommen von Modalpartikeln
Modalpartikeln erscheinen in der Sprache dort, wo ganz spontan miteinander gesprochen wird. Zu finden sind aber auch in den Filmdialogen und in der Bühnensprache. Die Modalpartikeln kommen hauptsächlich in der Umgangssprache vor.
Die Umgangssprache gilt im Allgemeinen als der Haupterscheinungsbereich der
Modalpartikeln.Grundsätzlich können Modalpartikeln in verschiedenen Satzarten,
15. W. Wolski. (1986): Partikellexikographie. Tübingen.
16.	W. Heinrichs, (1981): Die Modalpartikel im Deutschen und Schwedischen. Eine kontrastive Analyse
Tübingen.
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wie in Aussagesätzen, Aufforderungen, Fragesätzen usw. auftreten. In Folgenden
wird gezeigt werden, in welchen Satztypen die Modalpartikel „doch” auftreten kann.
Manche Modalpartikeln, wie z.B. ja, doch, oder eben kommen auch in wissenschaftlichen Textsorten vor. Die Funktion von Partikeln in Fragesätzen besteht in erster
Linie darin, dass sie dazu beitragen, die Äußerungen, in denen sie stehen in einem
Interaktionszusammenhang zu stellen.

Die Modalpartikel „doch“ in verschiedenen Wörterbücher
Die Modalpartikel „doch” wird in den Wörterbüchern als Angabe zur Wortart und
Angabe zur Etymologie betrachtet.
Aus der Einsicht in die Literatur wird ersichtlich, dass solche Wörterbücher, wie
z.B. „Deutsches Wörterbuch” von Herman Paul (1992;176)17, „Duden” (1989;354)18
oder „Deutsches Wörterbuch“ von Grimm (1877)19 die Modalpartikel „doch” dem
Wortarten, wie Adverb, Konjunktion und Abtönungspartikel zuschreiben. „Deutsches
Wörterbuch” von Grimm (1877;S. 1200) betrachtet die Modalpartikel „doch”als adversatives Adverb und Konjunktion. In dem Wörterbuch „Duden” ( 1989) wird zwischen
einer betonten und unbetonten Art der Modalpartikel „doch” unterschieden. Nach
„Duden” (1989) verleiht die unbetonte Variante von „doch”, einer Frage, Aussage,
Aufforderung oder einem Wunsch eine gewisse Nachdrücklichkeit.
In Ausrufesätzen drückt „doch” Ärger, oder Empörung aus. (vgl. Duden 1989; S
354). Das zeigt folgender Beispielsatz:
(26) Sie muss doch immer viel zu spät kommen.
In Fragesätzen drückt „doch” die Hoffnung des Sprechers auf eine Zustimmung
aus. (vgl. Duden 1989; S. 354).
Wie in: (27) Du kommst doch heute Abend?
Die Analyse von „doch“

Die Vorkommensweisen und Funktionen von „doch“
Die Modalpartikeln sind eine Gruppe von Ausdrücken, die dem Hörer übermitteln,
wie der Sprecher die Wahrscheinlichkeit des Eintretens von Ereignissen einschätzt.
Eine Teilgruppe drückt explizit aus, wie er sie, wenn sie sicher gelten, bewertet.
17. P. Hermann, (1992): Deutsches Wörterbuch. 8. Unveränderte Auflage. Bearbeitet von W. Betz.
18. Duden ( 1989): Deutsches Universal Wörterbuch A - Z Dudenverlag, Mannheim
19. Grimm, Joachim und Wilhelm (1877 ): Deutsches Wörterbuch. Leipzig.
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Die Modalpartikel „doch“ gehört zu dieser Gruppe, die als Abtönungspartikeln
genannt ist. Sie ermöglichen es dem Hörer, eine spezifische Wissensbearbeitung
eines Gedankens vorzunehmen, in der ein bestimmtes Sprecherwissen, das den
Wissensstatus des Gesagten, bestimmte Erwartungen, die laufende Interaktion
bzw. den Textzusammenhang aufnimmt, auf den Gedanken angewandt wird. Es
gibt unterschiedliche Klassifizierungen der Vewendungsweisen von der Modalpartikel „doch”. Im Folgenden werden alle möglichen Verwendungsweisen von
„doch” dargestellt.
Hentschel (1986) gibt folgende Satzarten an, in denen „doch” erscheinen kann
(vgl. Hentschel 1986; S. 130)20:
– in Assertionssätzen (Aussagesätzen)
– in Informationsfragen i.e. in Assertionssätzen mit
Frageintonationen und Fragebedeutung,
– in Bestimmungsfragen ( verschiedener Funktionen ),
– in selbständigen Konditional - oder dass-Sätzen zur
Wunschäußerung,
– in Ausrufesätzen mit oder ohne Inversion.
Für Helbig (1983; S. 37 ) ist die Verwendung von „doch” in allen Satzarten außer
Entscheidung - / und Ergänzungsfragen möglich. (vgl. Helbig 1983; S. 37)21
Helbig (1983 ) unterscheidet in „Lexikon deutscher Partikeln” acht verschiedene
Vorkommensweisen von der Modalpartikel „doch”. ( vgl. Helbig 1983)
Es zeigt sich also, dass die Ansichten verschiedener Autoren bei den Einteilungen
der Verwendungsweisen von „doch” nicht deckungsgleich sind.
Im Folgenden werden die Funktionen und Verwendungsweisen der Modalpartikel
„doch” in verschiedenen Satzarten im Deutschen beschreiben.

„Doch“ in Aussagesätzen
Wie aus allen oben beschriebenen Verwendungen von doch hervorgeht, ist allen Vorkommensweisen von doch die semantische Komponente „Adversativität“ (Weydt&
Hentschel1983:8)22 gemeinsam. Diese Adversativität oder dieser Widerspruch lässt
sich auch in derVerwendung als Modalpartikel erkennen. Die grundlegende Funktion
20. E. Hentschel, (1986): Funktion und Geschichte deutscher Partikeln. Tübingen.
21. G. Helbig, (1983): Lexikon deutscher Partikeln. Leipzig.
22. H. Weydt, (1983): Partikeln Und Interaktion. Tübingen. Niemeyer.
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von doch in allen Verwendungen scheint also darin zu liegen, auf Widersprüche
zwischen bestehenden Annahmenund einer neuen, durch den Satz mit doch ausgedrückter Information hinzuweisen.
Im Beispielsatz:
(28) Die Winterferienpläne haben wir doch gestern besprochen.
drückt „doch” eine bestätigende Einstellung aus. Die Modalpartikel „doch” dient
hier als Verstärkung, indem sie an etwas Bekanntes, Vergangenes und in Vergessenheit Geratenes erinnert.
Außerdem kann „doch” in Aussagesätzen als die Reaktion auf einen vorangegangenen Sprechtakt vorkommen und zwischen ihm und der durch „doch” kommentieren
Feststellung einen leichten Widerspruch produzieren, so wie es im Beispielsatz:
(29) A: Gib mir meine Bluse4 zurück!
(30) B: Ich habe sie dir doch gestern schon zurückgegeben.
zu bemerken ist, wobei „doch” auch hier als Abtönungspartikel fungiert.

„Doch“ in Aufforderungssätzen
„Doch“, in Aufforderungssätzen ist unbetont. Reaktiv und konnektierend zum vorangegangenen Akt des Gesprächspartners (eine Unterlassung, die kritisiert wird),
zugleich initiativ in bezug auf folgende Handlung (auf deren Ausführung insistiert
wird); verstärkt eine Aufforderung und drückt damit Wunsch nach Änderung aus,
kann dringend, ungeduldig, ärgerlich oder vorwurfsvoll, kann aber auch beruhigend,
höflich oder eher beiläufig wirken.
In Aufforderungssätzen, wie:
(31) Schreib doch endlich diesen Brief!
(32) Komm doch endlich zu mir!
wird die Aufforderung durch die Modalpartikel „doch” verstärkt. Einerseits kann
die Aufforderung mit „doch” anklagend, ungeduldig, verärgert, andererseits aber
ganz höflich und beruhigend wirken.

„Doch“ in Ergänzungsfragen
„Doch“ in Ergänzungsfragen drückt aus, dass mit der Frage an Bekanntes, aber
Vergangenes und in Vergessenheit Geratenes erinnert wird, das der Sprecher vom
Hörer erfahren will. Der Sprecher fragt nach etwas, was er eigentlich zu wissen glaubt
oder wissen müsste, dessen er sich aber im Augenblick nicht erinnert.
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Im Beispielsatz:
(33)Wo waren wir doch stehenbleiben?
stellt der Sprecher mit Hilfe von der Modalpartikel „doch” die Frage nach etwas,
was er eigentlich weiß.
Helbigs (1983) Meinung nach wird hier durch „doch” zum Ausdruck gebracht, dass
mit der Frage an Bekanntes und in Vergessenheit Geratenes erinnert wird, dass der
Sprecher von Hörer (wieder) erfahren wird. (vgl. Helbig 1983; S. 114)23
Mittels dieser Frage möchte der Sprecher Unsicherheiten durch die Antwort des
Hörers beseitigen und sich dadurch Gewissheit darüber verschaffen.

„Doch“ in Ausrufesätzen
In den Beispielsätzen wie:
(34) Was war das doch für eine Hochzeit!
(35) Sie ist doch ein kleines Mädchen mehr!
drückt „doch” eine spontane Gegenwirkung auf eine Erfahrung oder Feststellung
aus. Die Ausrufesätze können dabei mit einleitenden oder ohne einleitendes Fragewort beginnen und eine Zweitstellung des finiten Verbs zeigen.
„Doch” kann hier eine Überraschung oder ein Entrüsten des Sprechers vermerken.
Vom Hörer wird dabei allerdings Zustimmung erwartet. (vgl. Helbig 1983)24.

„Doch“ in Wunschsätzen
In Wunschsätzen kennzeichnet „doch” die Äußerung als dringenden Wunsch. Dieser
Wunschwirklichen, realen Sprechsituation nicht erfüllbar, in der Zukunft aber ist er zu
verwirklichen. Es ist hier also ein Wiederspruch zwischen Wunsch und Wirklichkeit
zu verzeichnen, z.B.:
(36) Wenn wir doch bald nach Krakau fahren können!
Mit der Verwendung von „doch” nimmt ein Satz einen Wunschcharakter an.( vgl.
Helbig 1983).
Dochlässt sich in der Regel in allen Wunschsatztypen nachweisen:
(37) Wenn doch nur Rettung in Sicht wäre! (TAZ, 18.09.1997, 24)
(38) Wenn er doch bloß gefragt hätte! (TAZ, 18.06.1997, 15)
(39) Hätte ich doch Jura studiert! (TAZ, 06.10.1995, 26)
23. G. Helbig, (1983): Lexikon deutscher Partikeln. Leipzig.
24. G. Helbig, (1983): Lexikon deutscher Partikeln. Leipzig.

Lucyna Ciołkosz

Hier wird durch doch den Widerspruch zwischen dem dringenden Wunsch des
Sprechersund der Wirklichkeit angezeigt. Der Wunsch ist hier in der realen Sprechsituation nicht erfüllbar, nur in der Zukunft möglich oder irreal. Durch den Hinweis
auf den Widerspruchzwischen dem Wunsch und der Wirklichkeit wird der WunschCharakter verstärkt.
Ich habe bis jetzt die Vorkommensweisen der Modalpartikel „doch” in Aufforderung, – Ergänzung, – Ausrufe, – Aussage, – und Wunschsätzen in einem kurzem
Überblick gezeigt. Aus der Einsicht in der Literatur wird ersichtlich, das auch zwischen betonten und unbetonten „doch” unterschieden werden muss, wobei hier auch
verschiedene Vorkommensweisen verzeichnen sind. ( vgl. Helbig 1983)25.
Die Modalpartikel „doch” funktioniert in allen diesen von mir besprochenen Verwendungsweisen als Abtönungspartikel.
In diesem Kapitel wurde an Beispielen gezeigt, in welchen Satztypen die Modalpartikel „doch” erscheinen kann.

Verwendungsweisen und Funktionen betonten und unbetonten
„doch“
Betontes „doch“ als Adverb
„Doch” als Adverb kann in folgenden Satzarten auftreten (vgl. Helbig 1983)26:
– i n Imperativsätzen, wie z.B. (37) Bitte sag ihr lieber doch die ganze Wahrheit.
– i n Interrogativsätzen, wie z.B. (38) Hast du den letzten Zug doch noch gekriegt?
– i n Nebensätzen aller Arten, wie z.B.
a) in Konditionalsätzen: (39) Wenn sie aber doch rechthaben sollte.
b) in Kausalsätzen: (40) Weil sie dann doch keine Chance hätte.
c) in Finalsätzen: (41) Damit sie es doch noch Einsicht.
Betontes „doch” als Adverb ist auch im gehobenen, dichterischen Stil verzeichnen,
so z.B. in :
(42) Vor diesem Hause hielt er wundernd an, doch ich erhob mich schnell, inunterwürfig. (vgl. Schiller ; S. 221)
In diesem Beispiel geht es um ein betontes, adverbiales „doch” und nicht eine Abtönungspartikel. „Doch” könnte hier durch „dennoch” oder „ trotzdem” substituiert
werden. Im Falle der Abtönungspartikel ist das nicht möglich.
25. G. Helbig, (1983): Lexikon deutscher Partikeln. Leipzig.
26. G. Helbig, (1983): Lexikon deutscher Partikeln. Leipzig.
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Betontes „doch“ als Satzäquivalent
Das Satzäquivalent „doch” kann nicht nur als die Antwort auf Fragen betrachtet werden. Es kann auch wie in Kommentar betrachtet Helbig (1983)27 betrachtet „doch”
auch nicht als Satzäquivalent, sondern als Antwortpartikel, wobei die Verneinung
des Vorgängersatzes ( Frage oder Aussage ) verneint wird.

Betontes und unbetontes „doch“ als Konjunktion
Man unterscheidet zwei Arten von „doch” als Konjunktion, d.h. sie kann entweder als
koordinierende Konjunktion ohne Wirkung auf die Satzstellung verwendet werden,
oder aber sie kann als Konjunktionsadverb gebraucht werden.
In betonter Form tritt „doch” als Satzäquivalent, Adverb und auch als Konjunktion
auf. Im Gegenteil zu „doch” als Adverb, das stilistisch nicht festgelegt ist, gehört „doch”
als Konjunktion zu einer eher gehobenen Stilebene.
Das unbetonte „doch” ist vermutlich an der zweiten Stelle im Hinblick auf die
Vorkommenshäufigkeit unter den deutschen Abtönungspartikeln. Im unbetonten
„doch“ liegt die eigentliche Modalpartikeln oderAbtönungspartikel vor.Im Gegensatz
zu betonten „doch” ist unbetontes „doch” in seinen Vorkommensweisen im Deutschen nicht so begrenzt.

Unbetontes „doch“ in Informationsfragen
Im Beispielsatz:
(43) Du hast doch nicht das Fenster zugemacht?
liegt ein Assertionssatz vor, aber er wird mit einer Frageintonation geäußert und
hat dabei die Funktion von der Entscheidungsfrage. Jedenfalls erweist sich bei Informationsfragen mit unbetonten „doch”, dass der Sprecher eine Antworterwartung
mit ausspricht.

Unbetontes „doch“ in Bestimmungsfragen
Zwischen den Intonation und Bestimmungsfragen mit „doch” besteht kein großer
Unterschied. In beiden Fällen fragt der Sprecher nach etwas, was er eigentlich zu
wissen glaubt oder wissen müsste, dessen er sich aber im Augenblick nicht sicher ist
oder sich nicht erinnern kann. (vgl. Hentschel 1986; S. 136)28
27. G. Helbig, (1983): Lexikon deutscher Partikeln. Leipzig.
28. E. Hentschel, (1986): Funktion und Geschichte deutscher Partikeln. Tübingen.
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Unbetontes „doch“ in Imperativen
Im Allgemeinen verweist das unbetonte „doch” in Imperativen, wie in:
(44) Setzen Sie sich doch!
auf den Widerspruch zwischen der geforderten Handlung und der aktuellen Situation, in der die Aufforderung ausgesprochen wird.
Borst (1985) zeigt anhang von zwei Beispielsätzen eine daraus folgende Identifizierung der Funktion von „doch” im Imperativsatz.Solche Sätze, wie:
(45) Setz dich doch!
(46) Sei doch froh du! (vgl. Kirvonosov 1978)29
Können ohne die Verwendung von „doch” durch zwei Eigenschaften gekennzeichnet werden, d.h. in einem solchem Satz besteht bezüglich des Eintretens oder Nichteintretens des genannten Ereignisses, ein Mangel an Gewissheit und außerdem ist
dieses Eintreten oder Nichteintreten des Ereignisses seitens des Sprechers erwünscht.

Die Rolle der Modalpartikel „doch“ in gesprochener Sprache
Es gibt für einen Bereich der Sprache nämlich den der spontanen gesprochenen
Äußerung charakteristische sprachliche Mittel, die mit der gesprochenen Sprache in
engem Zusammenhang stehen. Dazu welche Rolle Partikeln überhaupt in gesprochener Sprache spielen, wurden in der Partikelforschung Funktionen einer Gruppe
verschiedener Partikeln an einem umfangreichen Corpus unter Einsatz verschiedener
Analysemethoden untersucht. Als Verfahren wurde zum einen eine rein statistische
Analyse der Häufigkeit der Partikeln in den einzelnen Textsorten angewendet. Für die
Untersuchung der Partikeln in gesprochener Sprache wurde in der Partikelforschung
eine Analyse auf theoretischer Ebene vorausgesetzt.Bei der Untersuchung ließ sich
eine Reihe von ganz typischen Verwendungsweisen einiger Partikeln feststellen, die
mit dem Ablauf einer Äußerung aufs engste verknüpft sind.
„Doch” ist in gesprochener Sprache besonders frequentier und kann daher typisch
und als spezifisches Merkmal gesprochener Sprache angesehen werden. Der Modalpartikel „doch” wurde anfangs die Funktion zugesprochen, sie sei „Konsensus – konstitutiv”. Das heißt, „doch” trägt dazu bei, dass in Argumentationszusammenhängen
ein Konsensus zustande kommt.

29.	A.T. Krivonosov, (1978), Die modalen Partikeln in der deutschen Gegenwartssprache. Berlin. Dissertation
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Als Ergebnis der Analyse anhand von Textsorten, wo die Häufigkeitsfrequenz
der Partikeln in gesprochener Sprache untersucht wurde, ergab sich für „doch” die
Schlussfolgerung, dass „doch” in der Textsorte (TS), wie „Diskussion”, „Erzählung”
und „Interview” eine auffallende Frequenz in Bitten, Aufforderungen oder Wünschen
zeigt. (vgl. Lütten 1977; s. 377–383)30
Die Modalpartikel bildet im Satz die Grenze zwischen Thema und Rhema. Das
heißt, dass was links von einer Modalpartikel steht, dem Bekannten, also das Thema
ist, worauf die folgende Information aufbaut. Was rechts von der Modalpartikel steht,
ist das Rhema.

Die Stellung der Modalpartikel „doch“ im Satz
Das Ziel dieses Kapitel ist die Stellungsmöglichkeiten derModalpartikel „doch” darzustellen. Hilfswörter, wie Artikel und Präpositionen treten mit dem Nomen in Verbindung mit verschiedenen Wortarten auf. Sie gehören aber am häufigsten zum Verb.
Die Untersuchung der Modalpartikeln in der Partikelliteratur hat gezeigt, dass die
Stellung im Satz nicht willkürlich ist. Ganz im Gegenteil ist sie bestimmten Regelmäßigkeiten unterworfen. Die Sätze werden nach der Stellung des finiten und des
infiniten Verbs unterschieden. Die Verbteile nennt man Klammerteile. Als Stellungsfelderrahmen eines Satzes wird der von Reis(1980) vorgeschlagene Dreifelderrahmen mit Satzklammern gebraucht. Zu diesem Rahmen gehören 5 Bereiche, die auf
folgende Weise in der Linguistikliteratur dargestellt werden:
1. Vorfeld
2. Linke Satzklammer
3. Mittelfeld
4. Rechte Satzklammer
5. Nachfeld
Der erste, dritte und fünfte Bereich sind die Stellungsfelder, der zweite und der
vierte – die Satzklammern.
Zu diesen Stellungsfelden gehören: das Vorfeld, Mittelfeld und Nachfeld. Die
Satzklammer werden durch die linke und rechte Klammer gebildet. Alle deutschen
Sätze enthalten Mittel- und Nachfeld, die auch leer seien können.

30.	Lütten, Jutta (1977): Untersuchung zur Leistung der Partikeln in der gesprochenen deutschen Sprache.
Göppinger Arbeiten zur Germanistik. Nr. 218.
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Schlussfolgerung zur Stellung der Modalpartikel „doch“ im Satz
In der vorangegangenen Untersuchung wurden versucht, die deutschen Modalpartikelnaus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Bei der Analyse der Modalpartikeln in den wurden die wichtigsten Satztypen systematisch behandelt. Zugrunde lag
dabei ein Satzmodussystem, dasForm- und Funktionsseite von Äußerungen genau
trennt. Untersucht wurden neben den Typen von Modalpartikeln auch Sätze mit
Partikel „doch“. Dabei wurde eine grundlegende Unterscheidung getroffen zwischen
selbständigenund unselbständigen Sätzen (=Nebensätzen). Erstere wurden zunächst
genaunach formalen und auch funktionalen Kriterien untersucht und klassifiziert,
bevorschließlich das Auftreten von Modalpartikeln in ihnen erforscht wurde: dabei
zeigtesich, dass Modalpartikeln hier eine wichtige Rolle für die Selbständigkeit der
jeweiligen Sätze spielen - aber auch, dass sich das Vorkommen einzelner Modalpartikeln vom Vorkommen in den Grundtypen„doch“ wesentlich unterscheidet.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Modalpartikel „doch” bloß
im Mittelfeld vorkommen kann – das heißt weder im Vorfeld noch im Nachfeld eines
Satzes. Selbstverständlich ist es erforderlich auch auf die Wortfolge im Mittelfeld
eines Satzes einzugehen, um ausführliche Aussagen über das Auftreten von „doch”
im Mittelfeld machen zu können. Die Modalpartikel „doch” ist im Mittelfeld festgesetzt. „Doch” tritt dabei im Mittelfeld im Bereich zwischen dem Pronomen und
den < + neuen > Elementen auf. Dabei muss noch hinzugefügt werden, dass „doch”
im Mittelfeld imBereich zwischen den Pronomen und den < + neuen > Elementen
beweglich ist.
Ausgehend von den grammatischen Besonderheiten, zu denen die Verberststellung,
die obligatorische Modalpartikel doch, die fehlenden Konstituenteneigenschaften, die
fehlende Fokussierbarkeit und die Nachstellungsrestriktion gehören, wurde gezeigt,
dass diese Eigenschaften durchweg aus den spezifischen pragmatischen Funktionen
erklärt werden können, die diesem Satztyp zukommen. Ihre Zwischenstellung in der
Hauptsatz/Nebensatz-Einteilung kann darauf zurückgeführt werden, dass es bis auf
die Nachstellungsrestriktion keine Hinweise auf syntaktische Subordination gibt.
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Zusammenfassung
Die Modalpartikeln in der deutschen Grammatik anhand der Partikel „doch“
In diesem Beitrag wurden unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren die Modalpartikeln und ihre Verhältnisse mit verschiedenen Satztypen untersucht und vor
allem die Partikel „doch“ in der Verbindung mit Verberststellung überprüft. Die oben
dargestellten Ausführungen beziehen sich auf die eingangs aufgestellte Überlegung,
ob die Modalpartikel „doch“ im Bereich der Grammatik sich systematisieren lässt.
Als Ausgangskategorien für die beabsichtigte Analyse wurden solche inhaltlichen
Verhältnisse angenommen, wie sie in der sprachwissenschaftlichen Fachliteratur
definiert werden. Zum Schwerpunkt der Untersuchung in diesem Artikel wurde die
Antwort auf die Frage, wie wichtig die Relation zwischen der Modalpartikel „doch“
und den verschiedenen Sätzen zu unterscheiden ist. Analysiert wurden die Beziehungen zwischen „doch“ und den Sätzen und wie oft diese Partikel dort vorkommt.
Manche Autoren behaupten, dass Modalpartikeln bei dem Aufbau von Satztypen
nicht relevant sind, aber ich behaupte, dass sie in den bisher berücksichtigten Fällen manchmal als kategorialer Füller einen Satztyp charakterisieren und damit den
Satzmodusverdeutlichen.
Die Schlüsselwörter: die Modalpartikeln, das Adverb, die Analyse, der Satz, die
Bedeutung, Semantik.

Summary
The modal particles in the German grammar on the basis of the particles “doch”
The aim of the following article is showing functions, meanings and possible combinations of a particle “doch”.Sentences without modal particles are neutral land aim
at informing about a fact. While a particle appears in these sentences they change
their meaning. Particles mainly appear in a spoken language dialogue and especially
these where speakers try tomake a personal contact. On the whole, research shows,
modal particles have a lot of semantic, syntax and pragmatic features. The particle
“doch” besides a modal particle “ja”, is behiered to be the most often researched particle because it is the most commonly used particle, especially in a spoken language.
Keywords: modal particles, adverb, analysis, importance, semantics, sentence.
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Streszczenie
Partykuły modalne w niemieckiej gramatyce – na przykładzie partykuły modalnej
„przecież”
Celem artykułu jest analiza partykuł modalnych w gramatyce niemieckiej, na przykładzie partykuły „przecież”. Dogłębny opis pokazuje, jak często partykuła modalna
„doch”- „przecież”, jest używana w konstrukcjach zdaniowych. Badania, które będą
przedstawione oraz przykłady pokażą ich częstotliwość występowania. Zdania, które
nie mają w sobie cząstek modalnych, są neutralne, zaś, jeżeli zastosujemy w nich
wyżej wymienione partykuły, zmieniają one swoje znaczenie. Badania pokazują, że
cząstki modalne mają znaczenie semantyczne. Partykuła „przecież” jest najczęściej
badaną cząstką, ponieważ jest ona najczęściej stosowana w języku mówionym. Jest
również postrzegana, jako sygnał głośnika języka interwencji. Partykuła „przecież”
pojawia się w języku niemieckim, jako przysłówek i faktem bezspornym jest to, iż
jak długo będą one stosowane w zdaniach, tak często będą zmieniać ich znaczenie.
Słowa kluczowe: partykuły modalne, przysłówek, analiza, znaczenie, semantyka,
zdanie.
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Edukacja konwencjonalna a nauczanie
innowacyjne
Maria Łukawska1

Wprowadzenie
Nowoczesność jest czymś tajemniczym i pociągającym. Szczególnie mocno oddziałuje
ona na ludzi młodych, którzy szukają spełnienia i mocnych doznań psychicznych.
Z nowoczesnością spotykamy się na co dzień w życiu społecznym, politycznym,
gospodarczym czy kulturalnym. Jest ona obecna w życiu codziennym: w domu, na
ulicy, w kontaktach z bliskimi i nieznajomymi. Wszechobecna jest także w życiu
szkoły. Zauważa się, że zaczyna skutecznie wypierać nauczanie tradycyjne i stawiana
jest na piedestale niepodważalnego autorytetu.
We współczesnym świecie nieunikniona jest konfrontacja tradycyjnego nauczania
z jego niekonwencjonalnym odpowiednikiem. W nowoczesnej edukacji zalecane
jest postępowanie nieszablonowe, dążenie do szukania pomysłów i rozwiązań opartych na technologii komputerowej, którą uznaje się za przyszłość w rozwoju postępu globalnego. Odnosi się wrażenie, że coraz mniej uwagi poświęca się rozwijaniu
i pielęgnowaniu podstawowych wartości czy zachowań pożądanych i akceptowanych
społecznie. Dążenie do posiadania najnowocześniejszego sprzętu elektronicznego,
gadżetów najnowszej generacji to warunek bycia ważnym i jednocześnie cenionym
w świecie rówieśników, ale również jest to czynnik sprawiający, że nadąża się za
zawrotnie rozwijającym się postępem.
Balansowanie na krawędzi tradycjonalizmu i nowoczesności staje się w pewnym
stopniu zabiegiem niebezpiecznym, gdyż porzucenie nauczania konwencjonalnego
i zastąpienie go edukacją innowacyjną pociąga za sobą burzenie dotychczas wypracowanego porządku. Można z całą pewnością powiedzieć, że nowoczesność przeciwstawia się tradycji. Przesłanką nowoczesności jest antypatia w stosunku do norm,
standardów moralności i użyteczności. Zdaniem B. Myrdzik, „tradycja i nowoczesność są najczęściej odbierane jako pojęcia opozycyjne wobec siebie i będące w relacji
krytycznego dialogu”2. Zatem należy uznać, że zarówno nauczanie nowoczesne, jak
1. Dr Maria Łukawska, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu.
2.	B. Myrdzik, Tradycja i nowoczesność – proces czy opozycja? Refleksje na marginesie czytania tekstów
kultury, [w:] A. Pilch, M. Trysińska (red.), Nowoczesność w polonistycznej eduk@cji. Pytania,
problemy, perspektywy, Kraków 2013, s. 22.
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i tradycyjne powinno się nawzajem przenikać. W edukacji należy pamiętać, żeby jedno
nauczanie nie wykluczało drugiego, aby ich oddziaływanie na ucznia było obopólne,
żeby on sam mógł wybrać to, co dla niego jest lepsze.
Pedagogika tradycyjna opiera się na planowych i świadomych oddziaływaniach
na ucznia, które organizowane są w myśl obowiązujących programów szkolnych,
w przeciwieństwie do realizacji działalności nowatorskiej, zmierzającej do wspierania
indywidualnego rozwoju ucznia poprzez wykorzystanie różnorodnych technik elektronicznych oraz opieranie się na programach autorskich, tworzonych na potrzeby
rozwoju danej umiejętności czy takich, które wprowadzają innowacje pedagogiczne.
We współczesnym procesie kształcenia zauważa się, że podejście aksjologiczne
w praktyce odsunęło się na dalszy plan, mimo że w teorii przedstawiane jest w planach
czy programach nauczania. Zostało ono wyparte przez postęp techniczny, który stał
się ważniejszy i bardziej absorbujący. Zdaniem Z. Frączek: „Koncepcje kształcenia
dość jednoznacznie akceptują dziś konieczność rozwijania człowieka o pogłębionej
kulturze umysłowej, moralnej i kulturze uczuć, twórczo myślącego, wrażliwego i aktywnego, rozpoznającego i respektującego wartości ogólnoludzkie”3. Dostrzega się
zatem potrzebę pielęgnowania wartości, przypominania znaczenia godności, uczciwości, honoru, poczucia własnej wartości.
Wbrew pozorom to właśnie edukacja tradycyjna przyczynia się do rozwijania talentów i innowacyjności jednostek. W nauczaniu konwencjonalnym uczeń nie jest
anonimowy, ma bezpośredni kontakt z nauczycielem i rówieśnikami.
Specyfika edukacji wczesnoszkolnej ukazuje ucznia jako osobę wymagającą i potrzebującą szczególnego zainteresowania, a więc również dostosowania edukacji
w sposób jak najbardziej osobliwy i niepowtarzalny.
Długoletnia praktyka zawodowa skłania autorkę tego tekstu do poszukiwania takich
dróg, które byłyby jak najbardziej korzystne dla ucznia, rozbudzały jego zainteresowania i rozwijały umiejętności poznawcze oraz wspierały praktyczne działanie. W związku z powyższym eksploracje badawcze ukierunkowano na poszukanie odpowiedzi
nawiązującej do odkrycia, jaki sposób edukacji ucznia jest bardziej przyjazny dla niego
samego i który jest bardziej akceptowany przez uczniów klas młodszych. Uzyskanie
odpowiedzi na to pytanie umożliwi nauczycielowi doskonalsze zaplanowanie lekcji
oraz wzmocnienie i unowocześnienie procesu przyswojenia wiedzy.
3. Z. Frączek, Edukacja aksjologiczna wobec potrzeb współczesności, Rzeszów 2002, s. 107.
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Zadaniem edukacji wczesnoszkolnej jest między innymi „rozwijanie procesów
intelektualnych, budzenie zainteresowań i aktywności poznawczej; rozwijanie spostrzegawczości i wyobrażeń”4, zatem edukacja uczniów klas młodszych odgrywa
zasadnicze znaczenie dla dalszego kształcenia ucznia.
Definicja edukacji wczesnoszkolnej zamieszczona w Encyklopedii Pedagogicznej
głosi, że jest ona edukacją propedeutyczną i „pełni funkcję wprowadzającą i usprawniającą do dalszej nauki”5. W objaśnieniu terminu czytamy też, że edukacja wczesnoszkolna pełni rolę „wprowadzającej i wspierającej dalszą aktywność edukacyjną
dziecka na wyższych etapach systemu edukacyjnego”6. Możemy śmiało powiedzieć,
że rola nauczyciela klas I-III jest olbrzymia oraz, że odpowiednio prowadzony proces
edukacyjny zaowocuje na kolejnych stopniach nauczania.
W niniejszym tekście zamieszczono wyniki badań własnych prezentujących opinie
uczniów na temat znaczenia edukacji w życiu uczniów klas młodszych.

Czym jest nowoczesność w edukacji i jaki jest jej stosunek do
nauczania konwencjonalnego?
Z filozoficznego punku widzenia nowoczesność rozumiana jest między innymi jako
„rodzaj postawy zakładającej prymat rozumu jako transcendentalnej normy społecznej”7. Zatem nowoczesność jest czymś, co należałoby poznawać w sposób empiryczny,
każdego dnia doświadczać czasu i przestrzeni, otaczających nas ludzi, siebie samego,
pojawiających się możliwości i niebezpieczeństw. A. Giddens uważa, że współczesną
nowoczesność charakteryzuje tzw. „radykalna” i „płynna”8 nowoczesność. Pierwsza
z nich dostarcza niepowtarzalnych możliwości rozwoju i działania jednostce i społeczeństwu, ale również pociąga za sobą wiele zagrożeń. Druga zaś buduje nową zmianę
w poszczególnych obszarach życia w zestawieniu jednostki z wyzwaniami, z którymi
nigdy wcześniej nie miała ona do czynienia. Zdaniem B. Myrdzik, „w «płynnej nowoczesności» jednostka musi działać i obliczyć prawdopodobieństwo zysków i strat
z działania (lub zaniechanie działania) w warunkach niepewności”9.
4. W. Pomykało (red.), Encyklopedia Pedagogiczna, Warszawa 1993, s. 169.
5. Tamże.
6. Tamże.
7. B. Myrdzik, Tradycja i nowoczesność…, s. 19.
8. A. Giddens, Konsekwencje nowoczesności, Kraków 2008, s. 15.
9. B. Myrdzik, Tradycja i nowoczesność…, s. 21.
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Z powyższego możemy wywnioskować, że nowoczesność to niekoniecznie zyski.
Musimy liczyć się również ze stratami, jakie ze sobą niesie bycie nowoczesnym. Według M. Bermana, bycie nowoczesnym oznacza znalezienie się „w otoczeniu, które
obiecuje nam przygodę, intensywność, satysfakcję, rozwój, przemianę nas samych
i naszego świata – a zarazem zagraża niszczeniem wszystkiego tego, co posiadamy,
co znamy i czym jesteśmy”10.
We współczesnym świecie na co dzień jesteśmy bombardowani nowoczesną elektroniką wszechobecną również w szkole. Aktualnie sale lekcyjne wyposażone są
w sprzęt nowej generacji typu: tablice interaktywne, ekrany multimedialne, magnetofony, projektory, laptopy czy tablety. Podczas przerw uczniowie rzadko rozstają się
swoimi smartfonami, iPhonami czy telefonami.W celu wzbogacenia procesu dydaktycznego wymaga się od nauczycieli umiejętności korzystania i obsługiwania takiej
aparatury, która zainteresuje dzieci i zachęci do aktywności, a jednocześnie podąży
za współczesnością. Nie zastanawiamy się jednak nad tym, co rujnuje nasze dotychczasowe doświadczenia życiowe i niweczy to, co już posiadamy, z czym dorastaliśmy,
co dawało nam radość i satysfakcję. Jesteśmy tak pochłonięci konsumpcjonizmem,
że nie zauważamy osób żyjących obok nas lub z nami. Takie podejście uwidacznia
się we wszystkich obszarach życia. Zarówno w egzystencji rodzinnej, rówieśniczej,
jak i bytowaniu zawodowym i szkolnym.
Zdaniem Z. Kwiecińskiego, „edukacja jest wielką nadzieją współczesności, ale
sama jest ogromnie zagrożona, napełniona wewnętrznymi sprzecznościami i niedoceniona”11. Brak zrozumienia dla edukacji tradycyjnej, faworyzowanie nowoczesności wywołuje wewnętrzne kontrowersje, które często ujawniają się w niestosownym
zachowaniu uczniów, negatywnym rozumieniu otoczenia, zamknięciu w sobie, czy
niedoskonałości bycia z innymi. Autor twierdzi, że każda jednostka „stoi przed wyzwaniami i zadaniami przyszłości, które są nieprzejrzystym splotem szybkich, nawet
gwałtownych zmian we wszystkich sferach życia”12. Źródła wpływów, z których kiedyś
czerpało się siłę, wiarę, paradygmaty aktualnie stały się mniej ważne, mało znaczące,
a czasami nawet śmieszne. Zdaniem Z. Kwiecińskiego: „Rodzina, szkoła i Kościół tracą
10. M. Berman, All That Is Solid Melts Into Air, New York 1982, s. 17.
11.	Z. Kwieciński, Edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności, [w:] J. Gnitecki, J. Rutkowiak
(red.), Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności. Materiały z III Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego, Radom 1999, s. 19.
12. Tamże.
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gwałtownie na zakresie i sile swoich wpływów na rzecz grupy rówieśniczej i mass
mediów (telewizji, filmów wideo, gier komputerowych, muzyki popularnej, kolorowych magazynów, widowisk muzycznych i sportowych)”13. Autor uważa, że dzieci
czerpiące z tych źródeł stają się zagrożone np. hedonizmem czy konsumpcjonizmem.
A. Finkielkraut przytacza mocne słowa określające przemysł rozrywkowy jako „ten
płód wieku technologii”, który „sprowadza twory umysłu do poziomu tandety”14.
Współcześnie w szkołach serwowane są dzieciom praktyki związane z zakłócaniem
dziecięcej wrażliwości poprzez „wystawianie dzieci na działanie wszechobecnego
kiczu, zanurzanie ich w stworzonych przez dorosłych środowiskach banalizujących
estetykę, codzienne eksponowanie na skomercjalizowaną stylistykę ubrań, gadżetów
i wnętrz”15. Autorka odwołuje się głównie do przedszkolnych i wczesnoszkolnych
zabawek, filmów czy ilustracji w książkach. Uważa też, że narzucanie dzieciom w codziennej działalności takich ekspozycji wywołuje u nich traumę. A. Męczkowska
-Christiansen zauważa wydziedziczenie „dziecka i dzieciństwa z przynależnego im
miejsca w strukturze społecznej”16.
W XXI wieku zachodzi potrzeba takiej edukacji, która uintensywni rozwój demokracji kraju i usytuuje Polskę na wysokiej pozycji w Europie. W tym celu należy stworzyć
taką koncepcję edukacji, która umożliwi „kształtowanie człowieka zdolnego do myślenia w kategoriach innowacyjnych i alternatywnych, energicznego, sprawnego, wrażliwego na wartości i uznającego je za dyrektywy postępowania, drogowskazy życia”17.
W edukacji pokłada się wielką nadzieję dla rozwoju jednostki, a w konsekwencji
ewolucji przyszłego społeczeństwa. Polska edukacja uwikłana jest jednak w wiele
trudności przejawianych w strukturach dydaktyczno-wychowawczych i personalnych
oraz funkcjonowaniu szkoły. Obecnie kształcenie, wychowanie, socjalizacja młodego człowieka nie zawsze przebiega tak, jakbyśmy się tego spodziewali. W związku
z powyższym niezmiernie istotną rolę w oddziaływaniach dydaktycznych pełnią
nauczyciel i wychowawca, który powinien przyjmować postawę profesjonalisty
13. Tamże, s. 23.
14. A. Finkielkraut, Porażka myślenia, Warszawa 1992, s. 137.
15.	M. Cackowska, Wzrastać radośnie w przedszkolnym i szkolnym kiczu. Pytania o współczesną alfabetyzację wizualną dzieci, [w:] D. Klus-Stańska (red.), (Anty)edukacja wczesnoszkolna, Kraków
2014, s. 274.
16.	A. Męczkowska-Christiansen, Dyskursy dzieciństwa a polityka. Pomiędzy kluczeniem a obywatelskim uczestnictwem, „Problemy Współczesnej Edukacji” 2010, nr 2, s. 25.
17. K. Denek, Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej, Toruń 1999, s. 61.
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i skutecznego pedagoga, który wspiera swego wychowanka w działaniach i wpływa
na konstruktywne kształtowanie postaw społecznych, psychicznych, kulturalnych
i formuje jego podmiotowość, tożsamość i indywidualizm.
Współczesna edukacja znacząco odbiega od naśladownictwa i rozwiązań wcześniej istniejących. Skupia się zasadniczo na treściach współczesnych i działaniach
o charakterze globalnym. Trudno też mówić o gotowych wzorcach do naśladowania
i jednolitych rozwiązaniach w zakresie wychowania moralnego, społecznego czy
kulturowego. Aktualne paradygmaty nierzadko opierają się nakonfekcji zaobserwowanej w mediach, zasłyszanej na ulicy czy przyswojonej z forów społecznościowych.
Większość dotychczasowych rozwiązań kulturowych i światopoglądowych nie może
być argumentacją ideologiczną w wychowaniu dzieci i młodzieży. Często jednak z szacunkiem wraca się do treści konwencjonalnych, systematycznie ułożonych, dających
poczucie równowagi i spokoju.
Obecnie powołuje się nowe zakresy zadań edukacyjnych. Z. Kwieciński odwołując
się do P. Dalina i V.D. Rusta zakreśla najważniejsze obszary zadań edukacyjnych.
Przytacza on następujące zadania: „kształcenie na rzecz demokracji i dla wielokulturowości; kształtowanie umiejętności krytycznego korzystania z mediów; wychowanie
do przetrwania; szkolnictwo wobec świata pracy i kształcenie gustów estetycznych,
rozwój zdolności oraz kształcenie do pracy nad sobą w dobrych relacjach z innymi
i przyrodą w poczuciu odpowiedzialności za świat bliski i globalny”18. Z powyższych
zadań wynika, że obecnie wychowanie ucznia powinno być nakierowane na kształcenie o charakterze ekologicznym, prozdrowotnym, wolontarystycznym i pokojowym.
Nauczyciele powinni kłaść nacisk na kształtowanie pożądanych relacji interpersonalnych, rozwijanie zainteresowań i zdolności oraz wyrabianie krytycznego stosunku do
korzystania z mediów, w tym szczególnie z zasobów internetowych.

Jak wygląda nowoczesność w praktyce szkolnej?– raport z badań
własnych
Chcąc wyjść naprzeciw nowoczesności, ukazać jej wartości i jednocześnie przeciwstawić ją nauczaniu konwencjonalnemu postanowiono przeprowadzić badania, które
zainicjują odpowiedź na pytanie: Czy zdaniem uczniów klas młodszych w edukacji jest

18. Z. Kwieciński, Edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności…, s. 29.
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bardziej popularna nowoczesność czy konwencjonalna forma kształcenia? Odwołując
się do tego pytania zbadano podejście uczniów do współczesnej edukacji szkolnej.
Poniżej zaprezentowano wyniki badań własnych, do realizacji których wykorzystano dwa narzędzia diagnostyczne, a mianowicie: ankietę i wywiad.
Ankieta jest „techniką gromadzenia informacji polegającą na wypełnieniu najczęściej samodzielnie przez badanego specjalnych kwestionariuszy”19. Celem pogłębienia
wiedzy dotyczącego badanego zakresu w pomiarach wykorzystano wywiad. Jak podaje literatura przedmiotu wcześniej opracowane do wywiadu pytania nie muszą być
zadawane w ustalonej kolejności, ale mogą wynikać z kontekstu czy nastroju, który
wytworzy się podczas rozmowy. Takie podejście powoduje,że nie jesteśmy w stanie
„przewidzieć, jakie obszary (podczas rozmowy z badanym) zostaną odkryte, co w pewnym stopniu może przesądzić o jej przebiegu”20. W wywiadzie istotne jest, aby badacz
nie traktował odpowiedzi respondentów w sposób sceptyczny, obdarzał badających
pełnym zaufaniem i nie próbował sprawdzać ich odpowiedzi w sposób podejrzliwy.
W niniejszych badaniach posłużono się ankietą skierowaną do uczniów klas trzecich szkoły podstawowej oraz przeprowadzono wywiad. W ankiecie zadano uczniom
pięć pytań, z których cztery były pytaniami otwartymi i jedno pytaniem wyboru. Pytania otwarte odnosiły się do oczekiwań uczniów w stosunku do nauczyciela i szkoły,
sposobów przekazywania wiedzy i określenia najistotniejszych zagadnień i okoliczności nauczania. Zadaniem uczniów było również wypowiedzenie się w kwestii, czy
za bardziej skuteczną uważają edukację tradycyjną czy nowoczesną.
W wywiadach przeprowadzonych w klasach trzecich zapytano uczniów: Jaki powinien być nauczyciel?, Co jest najtrudniejsze w szkole?, Co chciałbyś zmienić w szkole/
w nauczaniu?, Jakich rad udzieliłbyś nauczycielowi? oraz Czego życzyłbyś sobie, jako
uczeń?
Prezentowane badania przeprowadzono w jednej z tarnobrzeskich szkół podstawowych w 2018 roku.Badaniami objęto uczniów czterech klas trzecich. Była to grupa
stanowiąca 79 osób: 35 uczennic i 44 uczniów.

19. T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1998, s. 86.
20. T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych…, s. 65.
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Tabela 1. Struktura badanych grup.
Płeć
Klasa

Dziewczęta

Ogółem

Chłopcy

N

%

N

%

N

A

7

39

11

61

18

B

9

43

12

57

21

C

10

50

10

50

20

D

9

45

11

55

20

Razem

35

44

44

56

79

Badania przeprowadzono w trakcie jednej godziny lekcyjnej za zgodą wychowawców. Badający poinstruował uczniów, w jaki sposób należy wypełnić ankietę.
Uczniowie przystąpili do realizacji samodzielnie czytanych pytań i uzupełniali ankietę
w stosownym dla siebie tempie.
Po zebraniu wypełnionych ankiet eksperymentator przystąpił do przeprowadzenia
wywiadu. W wywiadzie zadano 5 pytań skierowanych do wszystkich dzieci w klasie.
Przeprowadzony wywiad nagrano na nośnik multimedialny. Po odtworzeniu nagrania
dokonano jego analizy i zanotowano najistotniejsze odpowiedzi.
Badania przebiegały bez zakłóceń. Uczniowie chętnie przystąpili do sondażu, byli
zaangażowani w proces myślenia, interesowali się też celem wykorzystania wyników.
Odwołując się do analizy wyników uzyskanych z ankiety należy uznać, że większość
uczniów klas trzecich opowiada się za nauczaniem tradycyjnym. Spośród wszystkich
badanych aż 71% zaznaczyło nauczanie tradycyjne, w tym 69% dziewcząt i 73% chłopców. Za nauczaniem nowoczesnym było tylko 29% badanej populacji.
Poniższa tabela ilustruje wybory dla poszczególnych klas i płci. Z danych zamieszczonych w tabeli jednoznacznie wynika, że aż 80% badanych z klas C i D za bardziej
skuteczną uznało edukację tradycyjną, a pozostałe 20% opowiedziało się za edukacją
nowoczesną, co świadczy o tym, że dzieci zainteresowane są nauczaniem prowadzonym metodami tradycyjnymi. Uznano, że uczniowie w pełni rozumieją pojęcia
„nauczanie tradycyjne” i „nowoczesne”, gdyż zanim przystąpiono do wypełniania
ankiety termin ten został wyjaśniony i przeanalizowany.
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Tabela 2. Wyniki dla poszczególnych klas i płci.
Dziewczęta

Chłopcy

∑

N (%)

N (%)

N

Uczniowie według płci

tradycyjna

nowoczesna

tradycyjna

nowoczesna

Jaka edukacja jest
bardziej skuteczna:
tradycyjna czy
A

5 (71%)

2 (29%)

6 (55%)

5 (45%)

18

B

6 (67%)

3 (33%)

7 (58%)

5 (42%)

21

C

7 (70%)

3 (30%)

9 (90%)

1 (10%)

20

D

6 (67%)

3 (33%)

10 (91%)

1 (9%)

20

Razem

24 (30%)

11 (14%)

32 (41%)

12 (15%)

79

nowoczesna?

Przytaczając kolejne pytanie zawarte w ankiecie, odnoszące się do oczekiwań dzieci
względem nauczyciela, należy wnioskować, że uczniowie od nauczyciela oczekują
przede wszystkim wiedzy (25%), ciekawych wycieczek (16%) – za czym opowiedzieli
się przede wszystkim chłopcy oraz tłumaczenia (13%) i cierpliwości (13%) – czego
pragną dziewczynki. Ponadto wolę zrozumienia ze strony nauczyciela wyraża 13%
badanych i lekcji bez krzyku 15% uczniów. Wśród odpowiedzi znalazły się między
innymi: „wymyślanie ciekawych rzeczy”, „pokazywanie eksperymentów” – 6%; aby
nauczyciel był „miły, dobry, szczęśliwy i sympatyczny”, „miał dobre życie”, „stawiał
dobre oceny”, „dobrze tłumaczył”, „miał szacunek do uczniów” oraz okazywał im
„miłość” i był gotowy do „rozmowy o trudnych sprawach”. Pojedyncze dziewczynki
z klasy A wyraziły też opinię o potrzebie opieki przez nauczyciela, aby nauczyciel
nigdy nie zapominał o punktach na dobry tydzień zamieszczanych w elektronicznym
dzienniku ClassDoJo, aby zawsze było wiadomo, kto jest dyżurnym w klasie. Jedna
z badanych dziewcząt uznała, że nie oczekuje od nauczyciela niczego, gdyż robi on
wszystko tak, jak powinien.
Z powyższych danych wnioskujemy, że uczniowie klas młodszych oczekują od
nauczyciela nie tylko wiedzy merytorycznej, ale również pożądanych cech charakteru
ujawnianych w stosunku do nich samych, typu: cierpliwość, sympatia czy dobroć.
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Z wypowiedzi uczniów wynika, że zależy im na dobrym samopoczuciu pedagoga.
Wyrażają to zwrotami „szczęśliwy” i „miał dobre życie”.
Nawiązując do pytania: Czego chciałbyś uczyć się w szkole?, należy przypuszczać,
że uczniowie zrozumieli pytanie dosłownie, gdyż przeważnie wymieniali nazwy
przedmiotów, wśród których największym powodzeniem cieszyła się matematyka
(35%), następnie język polski (24%), plastyka (22%), przyroda (18%). Uczniowie
wybierali też takie przedmioty, jak: język angielski i francuski, muzyka, ale również fizyka, chemia i historia, czyli takie, których nie uczą się jeszcze w klasach
młodszych. Cztery osoby chciałyby uczęszczać na zajęcia dodatkowe, na których
mogłyby uczyć się np. aktorstwa, gry na instrumentach, opieki nad zwierzętami,
czy odkrywać wiedzę o motoryzacji i projektowaniu odzieży. Po dwie osoby (2,5%)
wyraziły zainteresowanie nauką z wykorzystaniem tabliczek Logico Piccolo i uzyskaniem karty rowerowej. Siedem osób (9%) określiło, że chciałoby się uczyć tego,
co proponuje szkoła i nauczyciel.
Powyższe dane wskazują, iż dzieci w wieku wczesnoszkolnym opierają swoje myślenie na dosłownym rozumieniu pytań i niewielkim doświadczeniu, którego poziom
uniemożliwia perspektywiczne myślenie. Przeważająca większość uczniów uznała,
że w szkole może uczyć się wyłącznie przedmiotów określonych w planie zajęć. Niewiele osób uznało szkołę, jako miejsce, gdzie można byłoby zdobywać wiedzę poza
programem nauczania. Odwołując się do uzyskanych wyników należałoby nakreślić
dzieciom dodatkowe kierunki kształcenia, zainteresować je samodzielnym zdobywaniem wiedzy oraz pokazać drogi zdobywania nowych doświadczeń i realizacji
poczucia osobistej satysfakcji.
Wśród odpowiedzi odnoszących się do sposobu, w jaki uczniowie chcieliby się
uczyć znalazły się zarówno sposoby tradycyjne, jak i nowoczesne narzędzia pracy
z dziećmi. Analogicznie były to: „książki” – 13% i „testy” – 11%, metody tradycyjne
– 6%, jak też „tablica interaktywna” – 16%, czy różne nowoczesne narzędzia i środki
dydaktyczne typu: tabliczki Logico Piccolo – 10%, puzzle – 4%, filmy dźwiękowe–2%
czy Internet – 1%, co stanowi 33% badanych. Był też chłopiec, który oczekiwałby
praktycznej pomocy nauczyciela w wycinaniu i kolorowaniu. Zdaniem dziewiętnaściorga badanych (24%), wykorzystywane pomoce, narzędzia i środki dydaktyczne
są wystarczające. Badani ci wyrazili opinię: „tak, jak jest teraz jest ok”.
W przytoczonym powyżej pytaniu odpowiedzi uczniów nie przybrały jednoznacznego kierunku. Głosy uczniów podzieliły się, a mianowicie niemal 1/3 badanych
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opowiedziała się za konwencjonalnymi metodami, narzędziami i środkami dydaktycznymi, 1/3 respondentów uważa, że nowoczesne metody są ciekawe i współcześnie pożądane, zaś pozostali twierdzą, że obecnie stosowane zabiegi dydaktyczne są
w porządku i nie ma potrzeby tego zmieniać.
Ostatnie pytanie w ankiecie brzmiało: Co jest dla Ciebie najważniejsze w nauczaniu?
Wśród odpowiedzi znalazły się między innymi: „wiedza” – 28% odpowiedzi; „spokój” – 25%; „dobra zabawa” – 16%; „rozwijanie umiejętności” – 13%; „odkrywanie
talentów” – 8%. Ośmiu uczniów (10%) za najważniejsze w nauczaniu uznało wiedzę,
którą można wykorzystać w praktyce, w przyszłym życiu i w pracy. Jedna z dziewcząt
określiła, że nie wie, co w nauczaniu jest dla niej najważniejsze. Pojedyncze osoby
wymieniły też, jako istotne w nauczaniu: „koncentracja”, „ciekawość”, „dobre oceny”,
„słuchanie nauczyciela” czy „wyciąganie wniosków”.
Z powyższego wynika, że uczniowie na piedestale stawiają wiedzę, która ich zdaniem ma największe znaczenie w nauczaniu. W wypowiedziach dostrzegamy, że
chodzi tutaj nie tylko o wiedzę wyłącznie teoretyczną, ale również praktyczną ze
zwróceniem uwagi, że jej przyswajanie powinno odbywać się przez wykorzystanie
zabawy, rozwijanie umiejętności i odkrywanie talentów. Uczniowie sygnalizują też, że
pragną odpowiedniego podejścia nauczyciela przejawianego w spokoju, zrozumieniu
i cierpliwości, a nawet opiece i miłości okazywanej uczniom.
Kolejnym narzędziem, jakie zastosowano w niniejszych badaniach był wywiad. Po
przeprowadzeniu ankiety eksperymentator postanowił uzupełnić wiedzę na temat
znaczenia edukacji dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przeprowadził wywiad.
Pytania kierowane były bezpośrednio do wszystkich uczniów w poszczególnych
klasach. Przebieg wywiadu nagrano na nośnik multimedialny. Po zakończeniu sondażu i przeanalizowaniu odpowiedzi zapisano najciekawsze wypowiedzi uczniów,
które przytoczono poniżej. Uczniowie chętnie odpowiadali, ich wypowiedzi były
głębokie i przemyślane.
Wywiad zawierał pięć pytań, których treść odnosiła się do nauczyciela, ucznia
i szkoły. Uczniów zapytano:
1. Jaki Twoim zdaniem powinien być nauczyciel?
2. Co Twoim zdaniem jest najtrudniejsze w szkole?
3. Co chciałbyś zmienić w szkole/w nauczaniu?
4. Jakich rad udzieliłbyś nauczycielowi?
5. Czego życzyłbyś sobie, jako uczeń?
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Uczniowie uważają, że nauczyciel powinien być profesjonalistą w swoim działaniu,
pasjonować się tym, co robi, być osobą kreatywną, a jednocześnie otwartą na potrzeby
innych, pełniącym jednocześnie funkcję dobrego kierownika, partnera i przyjaciela.
Wśród wyrażeń znalazły się też następujące zwroty: „pasjonat”, „pośrednik między
dzieckiem a rodzicem”, „menedżer”, „sprawiedliwy”, „miły”, „kochający dzieci”, „człowiek z humorem”, „zabawny”, „empatyczny”. Zdaniem trzecioklasistów nauczyciel powinien umieć dostosować różne metody i środki do zajęć, aby uczeń łatwo przyswoił
wiedzę, powinien stosować ciekawe i nowoczesne formy pracy. Uczniowie życzyliby
sobie, aby wśród środków dydaktycznych znalazły się pomoce multimedialne typu:
tablica interaktywna, telefony, smartfony, tablety czy programy rozwijające wiedzę
z zakresu grafiki komputerowej. Inna grupa uczniów twierdziła, że dla nich ważniejszy jest bezpośredni kontakt fizyczny z nauczycielem, rozmowa, podanie ręki czy
zwyczajne słuchanie czytanych przez nauczyciela tekstów literackich. Wymieniane
przez uczniów cechy miały wyłącznie wymiar pozytywny. Należy uznać, że z poziomu
trzecioklasisty wypowiedzi były dość wyszukane, chociażby słowa: „empatyczny”
i „kreatywny”. Odwołując się do wyjaśnienia pojęcia tych słów zapytana uczennica
bez zastrzeżeń poprawnie podała ich znaczenie.
Przywołując pytanie odnoszące się do najtrudniejszych kwestii w szkole, zauważono że na początku uczniowie twierdzili, że nie ma takich rzeczy, które były trudne
w szkole, bo jak twierdzą, nauczyciel – wychowawca czy pani w świetlicy zawsze pomogą i wysłuchają ucznia, poradzą, pocieszą i z życzliwością wspierają w kłopotach.
Kiedy w rozmowie zadano pytanie pomocnicze, uczniowie uznali, że czasami w szkole
trudne są kontakty z niektórymi rówieśnikami, np. z dziećmi autystycznymi, żyjącymi
we własnym świecie, czy osobami, których zachowania nie są w stanie przewidzieć.
Pojedyncze osoby zachęcone do wypowiedzi sygnalizowały, że najtrudniejsze dla
nich jest nauczenie się np. tabliczki mnożenia.
W większości uczniowie w szkole i w nauczaniu nie chcieliby niczego zmieniać, bo
jak twierdzą, wszystko jest dobre i są zadowoleni z wyboru tej właśnie szkoły i cieszą
się, że mają przyjaznych i profesjonalnych wychowawców. Dwie osoby z tej samej klasy
wyraziły opinię, że pragnęłyby zmienić niektórych nauczycieli, bo są oni „dziwni” i „bardzo krzyczą”. Uczniowie uważają, że nauczyciel nie powinien wyrażać się niestosownie
w stosunku do ucznia oraz zobowiązany jest do panowania nad swoimi emocjami.
Na pytanie: Jakich rad udzieliłbyś nauczycielowi? uczniowie wymieli wiele propozycji. Do najciekawszych należały: „żeby nauczyciel nie krzyczał; rozumiał ucznia;
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interesował się jego sprawami szkolnymi i domowymi; dzwonił do domu, gdy długo
nie ma dziecka w szkole; chwalił postępy ucznia słabego; mobilizował do poprawy;
umiał słuchać; miał czas dla ucznia; wymyślał ciekawe zabawy; organizował wycieczki;
bawił się z dziećmi; głaskał dzieci; chodził między ławkami i sprawdzał jak uczniowie
piszą; mówił dzieciom, że je lubi i jest z nich dumny”.
Wsłuchując się w wypowiedzi dzieci należy zauważyć, że przytoczone powyżej rady
są pragnieniami wyrażanymi przez uczniów, a jednocześnie zwykłymi zadaniami,
jakie nauczyciel w swojej pracy powinien spełniać na co dzień. Rady te łączą się
również z życzeniami, jakie uczniowie przytaczają w odpowiedzi na kolejne pytanie
zadane w wywiadzie. Uczniowie bowiem życzyliby sobie dobrej szkoły opartej na przyjaźni, szacunku i zrozumieniu, takiej szkoły, która dałaby im wiedzę, którą mogliby
wykorzystać w przyszłym życiu. Dzieci zauważają też, że szkoła odgrywa ogromną
rolę w życiu społecznym. W związku z powyższym życzyliby sobie koleżeństwa lub
przyjaźni z innymi osobami, gdyż uważają, że przyjaźnie zawiązane w dzieciństwie
są nierozerwalne i ponadczasowe.
Powyższy wywiad ujawnił dojrzałość społeczną i poznawczą uczniów. Wypowiedzi
uczniów były na wysokim i wyszukanym poziomie. Zarejestrowane przez kamerę
zachowania dzieci uwidoczniły ich zaangażowanie w proces edukacyjny, chęć pomocy
osobie prowadzającej badania. We wszystkich badanych klasach uczniowie eksponowali przyjazne nastawienie względem rówieśników i nauczycieli przebywających
w sali. Atmosfera ujawniana w klasie była serdeczna, uczniowie byli życzliwi w stosunku do siebie, słuchali się nawzajem, byli grzeczni i zdyscyplinowani.

Podsumowanie
Zaprezentowane powyżej wyniki badań własnych skłaniają do uznania, że uczniowie
klas trzecich za bardziej efektywną uważają edukację tradycyjną. Twierdzi tak 71%
badanych, w tym 30% dziewcząt i 41 % chłopców. Uczniowie pragną, aby nauczyciel
czytał literaturę dziecięcą na głos, weryfikował ich wiedzę w standardowych testach,
uczył przedmiotów artystycznych, zaspakajał ciekawość uczniów, odkrywał ich talenty
i rozwijał umiejętności w bezpośrednim kontakcie i poprzez namacalną zabawę.
Za edukacją nowoczesną opowiada się 29% badanych, w tym 14% dziewcząt i 15%
chłopców. Widzimy zatem, że część uczniów wyraża potrzebę wprowadzania w życie
nowoczesnych metod, form i środków dydaktycznych. Uczniowie ci czują potrzebę
pracy z wykorzystaniem tablicy multimedialnej (16,5%), Internetu czy innych środ95
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ków medialnych typu: telewizja, laptop, telefon, smartfon. Uważają, że takie podejście
sprzyja nowoczesnemu rozwojowi, przydatnemu w przyszłym życiu, niezbędnemu
w nauce i pracy.
Badani uczniowie uważają, że w nauczaniu najważniejsza jest wiedza (28%) i spokój
(25%). Wyrażają potrzebę przyswajania wiedzy w warunkach naturalnej równowagi,
opanowania i cierpliwości.
Poniżej zaproponowano dyrektywy istotne w praktyce pedagogicznej sformułowane
na podstawie wyników przeprowadzonych badań. Biorąc pod uwagę opinie uczniów
klas trzecich należy pamiętać, aby:
1. Nauczyciel był mądry, twórczy, empatyczny i spokojny.
2. W edukacji uczniów wykorzystywać takie formy, metody i środki dydaktyczne,
które sprzyjają przyswajaniu wiedzy w sposób oczekiwany przez uczniów.
3. Nauczyciel słuchał informacji zwrotnych i na ich podstawie tak organizował
proces dydaktyczny, aby stawał się on interesujący i wartościowy.
4. Zmierzać do takiego ukształtowania osobowości, która umożliwi uczniowi owocne funkcjonowanie na wyższym etapie edukacji.
Współczesny postęp edukacyjny przejawiany w nowoczesności środków medialnych wykorzystywanych do zajęć lekcyjnych wywiera presję na zmianę myślenia
dzieci. Nowe medialne pokolenie młodych ludzi zapewne będzie miało odmienne
zdanie niż starsi rówieśnicy na temat edukacji tradycyjnej. Uważam, że powtórzenie
badań w niewielkim odstępieczasowym przyniesie zupełne inne spojrzenie na kwestię znaczenia edukacji konwencjonalnej i nowoczesnej. Zatem dalsze eksploracje
badawcze dadzą pełny obraz zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej.
Opierając się na długoletniej praktyce zawodowej odnosi się wrażenie, że we współczesnej szkole coraz rzadziej ocenia się oraz rozwija inteligencję i talent ucznia. Uwidacznia się to m.in. podczas oceny testów skonstruowanych tylko w celu wyegzekwowania
wiedzy określonej na danym poziomie wieku, a zapisanej w podstawie programowej
konkretnych przedmiotów; ocenianie ucznia w sposób szablonowy według podanego
klucza czy brak czasu na dokładne wykonanie czy dokończenie rozpoczętych zadań, np.
limit czasowy wykonania prac plastycznych. Egzekwowanie wiedzy jest jedynie zbadaniem ambicji i pracowitości ucznia. Nie wszystkie dzieci jednak są w stanie przyswoić
sobie materiał podawany podczas lekcji, nie znaczy to, że są mniej ambitne czy mało
pracowite. Osobom z wrodzoną inteligencją często nie zależy na pozytywnych notach.
Bardziej skupiają się na rozwijaniu własnych zainteresowań czy zaspakajaniu swoich
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dążeń i pragnień. Według Z. Frączek, „intelekt to jeszcze nie cała natura człowieka (…)
uczeń nie jest jedynie istotą racjonalną przyjmującą wiadomości poznawcze, ale jest też
istotą duchową potrzebującą refleksji nad sensem swego istnienia”21.
Powołując się na T. Pilcha, Z. Frączek pisze, że „tylko szkoła bez uprzedzeń i natrętnego wartościowania może wprowadzić młodego człowieka w system wartości,
który jest uniwersalny, uporządkowany, aprobowany przez kulturę, tradycję i społeczeństwo”22.
Na koniec zacytuję słowa A. Nalaskowskiego, które trafnie odzwierciedlają to, co
pozostało tradycyjnego w edukacji wczesnoszkolnej, a mianowicie: „Jeszcze w najmłodszych klasach wierzą, że szkoła i pani ich kochają. Że wato zbierać pochwały
i dobre oceny – i sprawia im to przyjemność”23.

Streszczenie
Edukacja konwencjonalna a nauczanie innowacyjne
W niniejszym tekście zaprezentowano znaczenie edukacji konwencjonalnej i porównanie jej z nauczaniem innowacyjnym. Na podstawie literatury przedmiotu
przytoczono definicję edukacji i nowoczesności. Odwołując się do badań własnych
ukazano znaczenie edukacji w opinii uczniów klas trzecich szkoły podstawowej.
Na podstawie wyników badań wysunięto wnioski końcowe i zalecenia istotne dla
praktyki pedagogicznej.
Słowa kluczowe: edukacja, szkoła podstawowa, nowoczesność.

Summary
Conventional education vs innovative teaching
This discourse presents the role of conventional education and compares it to innovative teaching. Definitions of terms such as education and modernity were provided
thanks to research of the subject literature. On the basis of research done by the
author among 3rd graders of primary school the role of education was described.
Conclusions and various recommendations for pedagogical practices were made in
accordance with results of the research.
Keywords: education, primary school, modernity.
21. Z. Frączek, Edukacja aksjologiczna wobec potrzeb współczesności…, s. 106.
22. Tamże, s. 111.
23. A. Nalaskowski, Edukacja, która nie chce przeminąć, Kraków 1999, s. 43.
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Portfel procedur przy realizacji projektu unijnego
w uczelni wyższej
Joanna Wojtyra1

Wprowadzenie
Projekty unijne stanowią główny składnik polityki rozwoju, zdefiniowanej przez
polskiego ustawodawcę jako „zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju
kraju, spójności społeczno-gospodarczej, regionalnej i przestrzennej, podnoszenia
konkurencyjności gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc pracy w skali krajowej,
regionalnej lub lokalnej”2. Strategie rozwoju uczelni wyższych przeważnie mają związek z czterema obszarami: dydaktycznym, zarządzania uczelnią, badawczym oraz
współpracy międzynarodowej. W każdym z tych sektorów uczelnie mogą realizować
projekty współfinansowane ze środków unijnych. Projekty unijne w uczelni wyższej
mogą być zróżnicowane, począwszy od prostych, pojedynczych działań typu zorganizowanie konferencji naukowej, po złożone, ściśle ze sobą powiązane działania, np.
opracowanie metody zarządzania lub leczenia nowotworów narządów płciowych.
Projekty mogą mieć różny czas trwania, od kilku dni do kilku lat, np. projekty badawcze i innowacyjne.
W niniejszym artykule, na podstawie studium przypadku, wykorzystano dane i informacje dotyczące projektu „Multimedia w edukacji”. Projekt ten był realizowany
przez uczelnię wyższą, pod nadzorem Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.4. W literaturze występuje wiele definicji terminu „projekt”. Michał Trocki prezentuje, że projekt
to zorganizowany ciąg ludzkich działań, zmierzających do osiągnięcia zakładanego
rezultatu, charakteryzujący się niepowtarzalnością, wysokim stopniem złożoności,
zamkniętym w czasie okresem realizacji (z określonym początkiem i końcem), wiążący
się z ryzykiem technicznym, organizacyjnym, ekonomicznym, wymagający zaangażowania znacznych, lecz limitowanych zasobów ludzkich, rzeczowych, finansowych oraz

1. Mgr Joanna Wojtyra, Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie.
2.	Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz.U. 2006 nr 227 poz.
1658, z późniejszymi zmianami.
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posiadania specjalistycznej wiedzy3. Tadeusz Listwan definiuje projekt jako „realizowane
jednorazowo, niepowtarzalne i złożone przedsięwzięcie, ukierunkowane na osiągnięcie
konkretnego celu”4. Stanisław Wrycza określa projekt jako organizację pracy, której
celem jest wykonanie pewnej unikalnej pracy w oznaczonym czasie i przy wykorzystaniu przydzielonych, ograniczonych zasobów5. Michał Trocki posługuje się pojęciem
projektu europejskiego zastrzegając, że przymiotnik „europejski” nie odnosi się ani do
obszaru geograficznego, ani podmiotowego – dotyczy raczej źródła finansowania6.
Zasada realizacji projektu jest spójna: należy opracować plan i koordynację projektu, przygotować kosztorys i budżet projektu, a praca wykonywana w projekcie musi
być monitorowana oraz kontrolowana. Cele i rezultaty projektu zależą od przeznaczonych na jego realizację zasobów, rozumianych nie tylko jako środki finansowe, lecz
również jako zasoby ludzkie (tzn. wiedza i umiejętności), pomieszczenia, wyposażenie i urządzenia. Mimo że projekty unijne są zróżnicowane, to wszystkie podlegają
wspólnym rygorystycznym regułom, przejawiającym się pod postacią precyzyjnego
systemu m.in. ich planowania, wdrażania, finansowania, kontrolowania i ewaluowania. Powyższe rozwiązanie jest konieczne, gdyż upowszechnienie się metody pracy
projektowej pociągnęło za sobą zaangażowanie w procesy zarządzania przedsięwzięciami osób mających małą wiedzę z zakresu zarządzania. Szczegółowe wytyczne,
jak prawidłowo realizować projekty, stanowią istotne wskazówki dla beneficjentów.

Specyfika zarządzania projektem współfinansowanym z UE
Niepospolitą grupę działań stanowią projekty europejskie. Ich przebieg jest uwa
runkowany drobiazgowymi wytycznymi przepisów krajowych i unijnych, a ich zrealizowanie przyczynia się do postępu społecznego i gospodarczego kraju oraz całej
UE. Charakterystyczny jest również fakt, że zarządzanie projektami trwa od sformułowania pomysłów do rozliczenia dotacji i zrealizowania założonych wskaźników
oraz utrzymania trwałości projektu przez okres do 5 lat po jego zakończeniu. Jak
zauważa Grzegorz Krzos, zarządzanie projektem współfinansowanym z UE różni się
3.	M. Trocki, Podstawowe pojęcia i zasady zarządzania projektami europejskimi, [w:] M. Trocki,
B. Grucza (red.), Zarządzanie projektem europejskim, Warszawa 2007, s. 14.
4.	T. Listwan, Sprawne kierowanie zespołem projektowym, [w:] P. Bohdziewicz (red.), Efektywność
gospodarowania kapitałem ludzkim, Łódź 2011, s. 405.
5. S. Wrycza, Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki, Warszawa 2010, s. 310.
6. M. Trocki, Podstawowe pojęcia i zasady…, s. 14..
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od zarządzania pozostałymi projektami takimi elementami, jak7: otoczenie prawne,
stopień formalizacji, udział administracji rządowej i samorządowej w procesie pozyskiwania dofinansowania, centralizacja podejmowanych decyzji, różnorodność form
i zasad finansowania, różnorodność instytucjonalnych form zarządzania projektem,
nierówność traktowania podmiotów starających się o dofinansowanie, system kontroli
i monitoringu projektów, zróżnicowanie pomocy strukturalnej w zależności od położenia geograficznego projektodawcy, preferowanie określonych sektorów gospodarki,
typów beneficjentów i kosztów kwalifikowanych do wsparcia.
W badaniu projektu należy wziąć pod uwagę „cykl życia projektu”, a więc cykl,
który pokazuje etapy od początku, czyli od powstania projektu, do jego zakończenia.
UE nie obliguje projektodawców do posługiwania się konkretną metodologią, ale to
metoda Zarządzanie Cyklem Projektu jest rekomendowana i stanowi istotną cześć
wniosku o dofinansowanie8. Zarządzanie Cyklem Projektu (ang. Project Cycle Management) to model realizacji złożonych przedsięwzięć przyjęty przez Komisję Europejską
w 1992 roku. Określa cele, zadania i efekty przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka niepowodzenia. Cały cykl projektu ma sześć etapów: planowanie, identyfikacja,
opracowanie, finansowanie, wdrożenie i ewaluacja:
– w fazie planowania analizowana jest sytuacja w celu określenia problemów, ograniczeń i możliwości, które można by objąć projektem. Wymaga to przeglądu
wskaźników społeczno-ekonomicznych, narodowych priorytetów oraz priorytetów określonych dla funduszu, z którego projekt ma być finansowany;
– w fazie identyfikacji pomysły na projekty są wybierane do dalszych studiów.
Wymaga to konsultacji z domyślnymi beneficjentami każdego z tych działań,
analizy problemów, z którymi się stykają, oraz określenia możliwości rozwiązania
tych problemów;
– w fazie opracowania odpowiednie pomysły projektów są rozwijane w operacyjne
plany projektu. Beneficjenci oraz udziałowcy uczestniczą w szczegółowym określeniu idei projektu, która następnie jest oceniana pod kątem wykonalności (czy
ma szanse powodzenia) oraz trwałości (czy będzie w stanie dostarczyć trwałych
korzyści beneficjentom);
7.	G. Krzos, Identyfikacja kluczowych czynników sukcesu w zarządzaniu projektami finansowanymi
z UE, [w:] J. Rybicki, T. Dryl (red.), Strategie sukcesu organizacji, Gdańsk 2011, s. 103–104.
8.	B. Grucza, Metodyka zarządzania projektem europejskim, [w:] Zarządzanie projektem europejskim…, s. 54.
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– w fazie finansowania propozycje są weryfikowane przez kompetentne władze
i zapada decyzja o przekazaniu funduszy na projekt;
– w fazie wdrożenia projekt jest uruchamiany i realizowany. W trakcie wdrażania
kadra zarządzająca projektem ocenia aktualny postęp realizacji9.

Rozwiązania minimalizujące problemy w zarządzaniu projektem
współfinansowanym z UE
Bogusław Niedbała wskazuje, że zarządzanie projektem nie służy bezpośrednio rozwiązywaniu problemów postawionych przed projektem, ale zarządzaniu procesem
rozwiązywania tych problemów i obejmuje kolejne zadania, a mianowicie10:
– instytucjonalne, czyli wybór modelu organizacji, określenie składu zespołu,
ustalenie miejsca w hierarchii przedsiębiorstwa, zdefiniowanie ośrodka podejmującego decyzje;
– funkcjonalne, czyli ustalenie oraz skoordynowanie celów i zadań projektu, planowanie sterowanie oraz kontrolę zasobów finansowych i personalnych projektu
oraz postępu prac;
– instrumentalne, czyli ustalenie technik realizacji oraz technik planowania i kontroli.
Definicja przytoczona powyżej skłania do wyciągnięcia wniosku, że zaplanowanie
zadań wynikających z harmonogramu, określenie poszczególnych procesów i usystematyzowanie ich usprawni prawidłową oraz terminową realizację projektu. Procedura
to ustalony sposób prowadzenia działania lub procesu. Procedury mogą być udokumentowane lub nie11. Jest to również sposób postępowania, przepis obejmujący tryb
i sposób przeprowadzania oraz załatwiania jakiejś sprawy, badania oceny np. towaru12,13. Procedurą możemy nazwać również ustalony sposób postępowania w jakiejś

9.	M. Bednarska-Bajerowska, Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, Wrocław 2008, s. 6.
10. B. Niedbała, Controlling w przedsiębiorstwie zarządzanym przez projekty, Kraków 2008.
11.	P. Lewicki, Leksykon nauk o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów,
Warszawa 2008, s. 353.
12.	I. Duda, Słownik pojęć towaroznawczych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1994,
s. 130.
13.	B. Petrozolin-Skowrońska (red.), Nowa encyklopedia powszechna PWN, T. 5, Warszawa 1997,
s. 709.
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dziedzinie obejmujący mniej lub bardziej ściśle określone kolejne kroki14. Procedury
mają na celu wskazanie sposobu działania (lub grupy działań) i wyznaczenie jego
zakresu. Stosowanie procedur w uczelni wyższej pozwala utrwalać pożądane z punktu widzenia stabilizacji organizacji zachowania pracowników. Określenie jasnych
i czytelnych procedur postępowania przy realizacji projektu usprawnia realizację
przedsięwzięcia i pozwala wyeliminować najczęściej spotykane problemy, takie jak
niewłaściwa kalkulacja kosztów, brak wystarczających kompetencji członków zespołu
projektowego, niespójna dokumentacja, zła komunikacja w zespole projektowym
i brak wymaganej liczby uczestników projektu.

Przykładowy portfel procedur projektu unijnego uczelni wyższej
Opisywany projekt „Multimedia w edukacji” realizowany był przez uczelnię wyższą
w okresie od 01.08.2013 r. do 30.04.2015 r. Głównym celem projektu było podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych w zakresie metod
i technik kształcenia na odległość oraz wykorzystywania multimedialnych narzędzi edukacyjnych w procesie dydaktycznym. Projekt był skierowany do nauczycieli
i nauczycielek uczących w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz zespołach
szkół na terenach wiejskich. Obejmował realizację dwóch 120-godzinnych kursów
z zakresu nauczania na odległość i multimedialnych narzędzi wykorzystywanych
w procesie edukacji uczniów. Reasumując, można stwierdzić, iż zarządzanie projektem
„Multimedia w edukacji” polegało na stosowaniu szerokiej gamy umiejętności organizacyjnych oraz komunikacyjnych dla prawidłowego zainicjowania, zaplanowania,
realizacji, monitoringu i ewaluacji projektu. Wszelkie działania w projekcie były tak
skonstruowane, aby w przyszłości można je było sprawnie oraz skutecznie realizować.
Najważniejsze wytyczne przy omawianych działaniach to systematyczność w realizacji
poszczególnych etapów projektu. Przy realizacji projektu stworzono portfel procedur
(patrz: tabela nr 1), który miał na celu usprawnić proces organizacji pracy oraz zminimalizować najczęstsze błędy i problemy występujące przy realizacji projektów z UE.

14. T. Michałowski (red.), Encyklopedia powszechna, Wrocław 2006, s. 757.
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Tabela 1. Portfel procedur
Elementy portfela procedur

Charakterystyka

Informacje wprowadzające

Zawierają informacje o realizowanym projekcie, cel portfela procedur, podstawę obowiązywania, przepisy prawne związane z realizacją
projektu, postępowanie w przypadku konieczności dokonania zmiany w portfelu procedur
oraz słownik pojęć i skrótów używanych
w portfelu procedur.

Procedura doboru personelu odpowiedzialnego za wdrożenie i zarządzaniem projektem

Określa sposób pozyskania pracowników odpowiedzialnych za wdrożenie i zarządzanie
projektem o odpowiednich kompetencjach
w stosownym czasie, tak aby zapewnić ciągłość i efektywność realizacji projektu, skład
zespołu projektowego, zakresy czynności wykonywanych na poszczególnych stanowiskach
pracy oraz regulacje ogólne zakresu kompetencji i odpowiedzialności. Celem procedury
jest pozyskanie kompetentnych pracowników.
Zawiera wzory dokumentów.

Procedura wyboru dostawców towa-

Opisuje zasady dotyczące wyboru dostaw-

rów i usług zgodnie z zasadą konkurencyjności

ców, dokonywania zakupów zgodnie z zasadą
konkurencyjności. Procedura opisuje zasady
wyboru dostawców, dokonywania zamówień,
zawierania umów z dostawcami, nabywania
towarów i usług, przepływu zamówień, przepływu dokumentów związanych z procesem
zakupów. Celem procedury jest sprawne nabywanie towarów i usług zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zawiera wzory dokumentów.

104

Joanna Wojtyra

Elementy portfela procedur

Charakterystyka

Procedura rekrutacji uczestników
projektu

Określa warunki przystąpienia kandydatów do
rekrutacji, miejsce punktu rekrutacyjnego, czas
rekrutacji dostosowany do grupy docelowej,
przedstawia zasady kwalifikacji i kryteria rekrutacji. Celem procedury jest zrekrutowanie
wymaganej liczby osób niezbędnych do realizacji projektu. Zawiera wzory dokumentów.

Procedura obiegu dokumentów

Określa techniki w procesie tworzenia, przebiegu dokumentów, ich dostępność oraz prawidłowe rozprowadzenie wśród pracowników
dokumentacji związanej z realizacją projektu.
Celem procedury jest prawidłowy obieg dokumentów projektowych. Zawiera wzory dokumentów.

Procedura kontroli projektu w aspekcie realizacji działań merytorycznych

Określa środki i sposoby monitoringu projektu
dzieląc na: monitoring zajęć, badanie opinii
uczestników projektu i narady zespołu projektowego. Celem procedury jest określenie przebiegu kontroli. Zawiera wzory dokumentów.

Procedura kontroli projektu w aspekcie finansowym

Określa obieg dokumentacji księgowej projektu oraz formy zaszeregowania wydatków do
kategorii zgodnej z budżetem projektu. Celem
procedury jest określenie przebiegu kontroli.
Zawiera wzory dokumentów.

Procedura przechowywania i archiwizacji dokumentacji

Określa zasady przygotowania, skatalogowania, oznakowania, ochrony i przechowywania
dokumentów projektowych w czasie realizacji
projektu. Zawiera wzory dokumentów. Zawiera zasady archiwizacji dokumentów projektowych po zakończeniu realizacji projektu.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie doświadczeń przy realizacji projektu pt. „Multimedia
w edukacji”
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Przedstawiony w tabeli nr 1 portfel procedur wpłynął na prawidłową realizację projektu, procedury określały jasne sposoby postępowań w poszczególnych sytuacjach, co
pozwoliło prawidłowo i terminowo wykonać zadania. Prawidłowo przeprowadzona
procedura doboru personelu odpowiedzialnego za wdrożenie i zarządzanie projektem zapewniła utworzenie kompetentnego, odpowiedzialnego i umiejącego współpracować zespołu. W poniższej tabeli nr 2 zaprezentowano zestawienie najczęściej
spotykanych błędów i problemów pojawiających się przy realizacji projektów oraz
wskazania, który z elementów portfela procedur poprawnie zrealizowany minimalizuje ryzyko wystąpienia nieprawidłowości.
Tabela 2. Analiza problemów i sposoby ich uniknięcia przy stosowaniu procedur
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Problemy związane z realizacją

Element portfela procedur minimalizujący

projektów unijnych w uczelni
wyższej

problem i usprawniający proces organizacji
projektu

Niewłaściwa kalkulacja kosztów –
w dużej mierze chodzi o ich niedoszacowanie

Procedura kontroli projektu w aspekcie finansowym, procedura wyboru dostawców towarów
i usług zgodnie z zasadą konkurencyjności

Brak wystarczających kompetencji
członków zespołu projektowego

Procedura doboru personelu odpowiedzialnego za wdrożenie i zarządzanie projektem

Zmiany prawne i proceduralne

Informacje wprowadzające

Zła komunikacja w zespole projektowym

Procedura doboru personelu odpowiedzialnego za wdrożenie i zarządzanie projektem,
informacje wprowadzające

Niespójna dokumentacja

Procedura przechowywania i archiwizacji dokumentacji, informacje wprowadzające, procedura obiegu dokumentów

Niedopasowanie zaplanowanych
działań do rzeczywistych potrzeb
grupy docelowej

Procedura doboru personelu odpowiedzialnego za wdrożenie i zarządzanie projektem, procedura kontroli projektu w aspekcie realizacji
działań merytorycznych

Joanna Wojtyra

Problemy związane z realizacją
projektów unijnych w uczelni

Element portfela procedur minimalizujący
problem i usprawniający proces organizacji

wyższej

projektu

Zbyt mało czasu na realizację zapla-

Procedura doboru personelu odpowiedzialne-

nowanych działań

go za wdrożenie i zarządzanie projektem

Angażowanie dużej liczby pracowników uczelni spoza zespołu projektowego do pracy przy dokumentach

Procedura doboru personelu odpowiedzialnego za wdrożenie i zarządzanie projektem

Problemy z rekrutacją – skomplikowana dokumentacja, zbyt mała liczba chętnych do udziału w projekcie

Procedura rekrutacji uczestników projektu

Niezadowolenie uczestników projektu

Procedura kontroli projektu w aspekcie realizacji działań merytorycznych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie doświadczeń przy realizacji projektu pt. „Multimedia
w edukacji”.

Opracowanie przedstawione powyżej prezentuje, że poprawnie zrealizowane procedury ujęte w portfelu procedur wpływają na wyeliminowanie najczęściej występujących problemów przy realizacji projektu, np. kontrolowanie projektu w aspekcie
działań merytorycznych eliminuje problem niezadowolenia uczestników projektu,
ponieważ zespół realizujący jest w stanie szybko i sprawnie zareagować na ewentualne niedościgłości ze strony prowadzącego zajęcia na kursie. Kolejnym opisanym
powyżej problemem, do którego nie powinno dochodzić przy stosowaniu procedur,
jest niespójna dokumentacja. Pracownicy zespołu dzięki procedurze kontroli projektu w aspekcie realizacji działań merytorycznych, procedurze przechowywania
i archiwizacji dokumentacji oraz informacjom wprowadzającym nie zrobią błędów
w dokumentacji, gdyż poszczególne elementy portfela opisują system postępowań
oraz określają wszelkie wzory i skróty dokumentów projektowych.

Podsumowanie
W związku z charakterystycznym otoczeniem prawnym, centralizacją podejmowania
decyzji oraz systemem kontroli i monitoringu projektów współfinansowanych z Unii
Europejskiej zarządzanie projektem w uczelni wyższej stwarza wiele kontrowersji
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w procesie realizacji. Od początku realizacji projektu pierwszym problemem, z jakim
może zetknąć się kierownik projektu, jest skonstruowanie spójnego planu realizacji
projektu, zespołu projektowego, procedur obiegu dokumentów oraz oznakowania
i przechowywania dokumentów. Największymi przeszkodami spotykanymi w obrębie
budowy zespołu projektowego są: brak ustalenia ról poszczególnych uczestników
zespołu projektowego, nieokreślenie w sposób szczegółowy zakresu kompetencji
i odpowiedzialności w zespole zarządzania projektem, brak zasad komunikacji w zespole lub też niespójne ich stosowanie, brak wskazania osób odpowiedzialnych za
przekazywanie informacji pomiędzy członkami zespołu. Kierownik projektu musi
realizować projekt, uwzględniając trzy obszary zarządzania: zarządzanie zasobami
projektu, zarządzanie procesami, zarządzanie procedurami15. Przedstawiony powyżej
portfel procedur jest jednym z najistotniejszych elementów zarządzania projektami
unijnymi w uczelni wyższej. Dokument przedstawiony w artykule systematyzuje
postępowania w projekcie oraz określa poszczególne procesy decyzyjne, jak również
określa sposób rekrutacji, proces obiegu i archiwizacji dokumentacji, monitoring
w aspekcie działań merytorycznych, finansowych. Według autorki każdy projekt
unijny, który będzie posiadał portfel procedur, ma gwarancję poprawnej i terminowej
realizacji projektu, ponieważ zespół projektowy będzie mógł poznać podstawową
wiedzę o zagadnieniach, czynnościach i odpowiedzialności, co ułatwi przeprowadzenie kontroli.

Streszczenie
Portfel procedur przy realizacji projektu unijnego w uczelni wyższej
Celem artykułu jest przedstawienie zbioru procedur, który umożliwi zapoznanie
się z zasadami wprowadzenia projektu oraz usprawni organizację pracy związanej
z realizacją projektu unijnego w uczelni wyższej. Na podstawie studium przypadku
przedstawiono rozwiązanie, jak zmniejszyć problemy spotykane w zarządzaniu projektem unijnym. Autorka opracowania przedstawia portfel procedur jako narzędzie
umożliwiające terminowe i rzetelne wykonywanie działań założonych w harmonogramie projektu unijnego. Z punktu widzenia władz uczelni usystematyzowanie
działań i postępowań daje gwarancję terminowego i rzetelnego zrealizowania projektu.
Słowa kluczowe: zarządzanie projektem, projekt unijny, procedury.
15.	A. Zajączkowska, Koordynator projektu unijnego – instruktaż skutecznego zarządzania projektami
unijnymi z suplementem elektronicznym do monitoringu zadań, Gdańsk 2010, s. 14.
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Summary
A portfolio of procedures for the implementation of an EU project at a University
With purpose of the article describing the harvest of procedures and processing
which he will streamline are a purpose of the article realisations of the EU project.
The author is showing professional book of procedures as method enableing timely
and reliable performance law include in the schedule of the UE. Systematising project
way of doing is giving guarantees of timely carrying out the project.
Keywords: management of project, project of union UE, the book of proceduring.
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15 lat Polski w Unii Europejskiej, sukces czy
porażka?
Arkadiusz Leszczyński1

Wprowadzenie
Początkom procesu transformacji ustrojowej w Polsce towarzyszyło hasło „powrotu do Europy”. Niedługo potem idea ta skonkretyzowała się w postulacie integracji
Polski ze strukturami europejskimi (najpierw EWG, potem UE). Już w lutym 1994
roku wszedł w życie (podpisany w grudniu 1991) układ europejski, ustanawiający
stowarzyszenie Polski ze Wspólnotami Europejskimi. Dziesięć lat później – 1 maja
2004 roku, po sześciu latach od rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych – Polska stała się
członkiem Unii Europejskiej. Wejście do Unii było postrzegane przez wielu Polaków,
jako nieunikniona konsekwencja zmian systemowych, zapoczątkowanych pod koniec
lat osiemdziesiątych. Jednocześnie można je uznać za zwieńczenie procesu przemian
i zarazem potwierdzenie miejsca Polski w Europie. Niespełna piętnaście lat członkostwa
Polski w Unii Europejskiej to dobra okazja, aby sporządzić bilans naszej obecności na
unijnych salonach oraz przeanalizować wynikające z tego faktu pozytywne i negatywne
doświadczenia oraz odpowiedzieć na pytania dotyczące przyszłości. Nie jest to jednak
zadanie łatwe, bo na temat Unii Europejskiej i naszej polityki unijnej wciąż mamy
rozbieżne opinie, tak wśród elit politycznych, jak i zwykłych obywateli. Chcemy Unii
silnej, która będzie gwarantem naszych interesów w Europie i na świecie, a z drugiej
strony boimy się Unii, którą rządzi „niemiecko-francuski dyrektoriat”, dbający o zachowanie suwerenności swoich państw, a zarazem „zmuszając do rezygnacji z niej
wszystkie inne państwa”. Podkreśla się zasługi Unii, która „uczyniła dla Europy wiele
dobrego”, a zarazem oskarża ją, że „odeszła od wartości chrześcijańskich”, że „poszła
w lewo, ku liberalizmowi”, że „w UE miały miejsce zjawiska negatywne i patologiczne”2.

Polski dualizm postrzegania UE
Mamy, więc dwie opcje, dwa spojrzenia na UE i na efekty po czternastu latach członkostwa Polski w Unii Europejskiej: pozytywne i negatywne, determinowane przynależnością partyjną (polityczną) i wyznawaną aksjologią. Z jednej strony akceptuje się
1. Mgr Arkadiusz Leszczyński, Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu, KTNiO.
2. M. Janicki, Ucieczka na Zachód, „Polityka”, 26.III–1.IV.2014, s. 12.
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tę organizację i podkreśla potrzebę włączenia Polski w jej decyzyjny mainstream oraz
podkreśla się pozytywny bilans naszego członkostwa w UE, a z drugiej strony wskazuje
na niebezpieczeństwa i zagrożenia płynące z Brukseli i eksponuje się negatywne skutki
akcesji dla Polski. W związku z tym, chce się pogłębiania integracji i wzmocnienia UE,
albo odwrotnie, postuluje się Unię politycznie i ideologicznie rozmiękczyć, rozluźnić,
tak zmienić, aby przekształciła się de facto w jakieś niezobowiązujące stowarzyszenie
państw3. Jednocześnie zarzuca się UE brak zdecydowania, niezdolność do mówienia
jednym głosem, wytyka partykularyzm i inne mankamenty. Na przykład, nawet były
szef Parlamentu Europejskiego Martin Schulz w swojej książce poświęconej Unii
Europejskiej przyznaje, że cierpi ona na deficyt demokracji, który odnosi się przede
wszystkim do relacji między instytucjami UE – Parlamentem i Komisją – oraz rządami
europejskimi. Coraz częściej, szczególnie od początku kryzysu (finansowo-gospodarczego), szefowie państw i rządów próbują zepchnąć na bok instytucje wspólnotowe,
przeciągając na swoją stronę coraz więcej decyzji podejmowanych na szczytach Unii
Europejskiej, nawet te odnoszące się do prawodawstwa europejskiego4.
W czasie, który upłynął od polskiej akcesji, ujawniły się także, wzmocnione kryzysem 2008 roku, wszystkie deficyty i nieprawidłowości europejskiego systemu oraz
kryzys systemów demokratycznych w wielu krajach członkowskich. Wzrost siły i znaczenia prawicowego populizmu w krajach o długiej tradycji liberalnej, jak Holandia,
Dania i Szwecja, zaskakująca eksplozja katolickiej antymodernistycznej reakcji we
Francji, gwałcąca suwerenność pacyfikacja Grecji, podsycany nacjonalistycznymi
nastrojami separatyzm kataloński i szkocki, kreowany przez obecny rząd wzrost
nastrojów nacjonalistycznych, w Polsce, Brexit, kryzys imigrancki, pokazują, że demokracja w Europie przeżywa głęboki kryzys. Jak go jednak zdefiniować, skoro wszystkie
struktury polityczne i państwowe na różnych poziomach sprawowania władzy w UE
działają w miarę sprawnie? Dlaczego zaś mamy tak wiele różnych przejawów gniewu
i oburzenia: setki tysięcy „oburzonych” protestujących w 2011 roku w wielu miastach
Europy, setki tysięcy francuskich katolików protestujących przeciwko małżeństwom
dla wszystkich oraz ideologii gender w 2013 roku i styczniu 2014 roku, jak wytłumaczyć polską mobilizację przeciwko porozumieniu ACTA w 2012 roku lub protesty
„żółtych kamizelek” we Francji na przełomie 2018–2019 roku?

3. R. Krasowski, Imperium świętego spokoju, „Polityka”, 7–13.V.2014, s. 24–26.
4. M. Schulz, Skrępowany OLBRZYM. Ostatnia szansa Europy, Warszawa 2014, s. 41.
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Wybory do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 22–25 maja 2014 roku
pokazały, że Europejczycy, w tym również Polacy, są niezadowoleni i zagubieni i jest
im dziś dużo trudniej wyobrazić sobie, jak Unia Europejska będzie wyglądała za
kilkanaście lat. Sondaże pokazują, że ponad 60% Europejczyków obawia się, iż ich
dzieci będą miały gorsze życie niż oni sami5. Już dzisiaj w UE mamy niemałą rzeszę
poszkodowanych, wykluczonych i obrażonych, którzy przyczyny niepowodzenia
upatrują w miałkości i sprzedajności swoich elit i żądają, by przestać ulegać dyktatowi
kosmopolitycznych biurokratów i finansistów. Zaś przywódcy unijni są zagubieni,
wręcz bezradni. Zajmują się gospodarką w skali makro, a ludzie borykają się z problemami na poziomie codzienności. Były przewodniczący Rady Herman Van Rompuy
tuż po wyborach do Parlamentu Europejskiego stwierdził, że wyborcy „sformułowali
silne przesłanie” i w związku z tym Rada musi dać „jasne wytyczne” na przyszłość.
Wtórował mu jego następca Martin Schulz ostrzegając, że polityka nie jest w stanie
wyegzekwować prymatu wobec wielonarodowych koncernów, a państwa członkowskie dają się łatwo rozgrywać przeciwko sobie przez innych wielkich graczy6.
Żyjemy w świecie coraz bardziej globalizującym się. W naszym, więc interesie jest
ustanawianie wspólnych zasad i norm. Przekazaliśmy Wspólnocie sporą część praw, aby
oczekiwać solidarnego, podmiotowego i równego traktowania. Państwa członkowskie
Unii Europejskiej, w tym również Polska, nadal są suwerenne i będą takie dopóty, dopóki
decyzja o delegowaniu danej kompetencji wynikającej z suwerenności, jej wspólnym
wykonywaniu lub pozostawieniu do realizacji wyłącznie na poziomie krajowym pozostanie w ich gestii. Suwerenność jest niezbędnym atrybutem członka Unii Europejskiej
– podmiot niesuwerenny nie jest, bowiem w stanie wypełniać obowiązków wynikających z członkostwa7. Polskim problemem numer jeden jest dziś potrzeba zmniejszenia,
a w perspektywie likwidacja wciąż istniejącej luki cywilizacyjnej dzielącej nasz kraj od
państw najwyżej rozwiniętych. Członkostwo w UE stanowi skuteczny środek do realizacji tego celu. Dlatego też, gdy dziś Unia przeżywa najgłębszy w swych dziejach kryzys,
gdy egoizmy narodowe biorą nierzadko górę nad solidarnością europejską, w naszym
żywotnym interesie leży głębsza integracja. Również aktywny udział w mechanizmach
naprawczych strefy euro, do której w perspektywie powinniśmy wejść.
5.	Mniej Europy, więcej Europy. Z Iwanem Kreszczewem rozmawia Adam Leszczyński, „Gazeta Wyborcza”, 31.V – 1.VI.2016, s. 23.
6. M. Ostrowski, Koniec marzeń, „Polityka”, 4–10.VI.2014, s. 58–60.
7. J. Czaputowicz, Suwerenność, Warszawa 2015, s. 330–387.
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Polska w UE: osiągnięcia, zagrożenia, perspektywy
Po przystąpieniu do Unii Europejskiej przed Polską otworzyły się nowe możliwości
współpracy gospodarczej i politycznej oraz uczestniczenia w różnych jej programach
kulturalnych i korzystania z funduszy, służących ochronie dóbr kultury narodowej
– duchowej i materialnej, a tym samym umacnianiu naszej tożsamości kulturowej
i suwerenności narodowej, których utratą straszono Polaków przed akcesją8. Po niespełna czternastu latach członkostwa w Unii Europejskiej możemy stwierdzić, że dla
Polski bilans jest dodatni, a zyski z tego tytułu są bezdyskusyjne. Zdobyliśmy olbrzymie
doświadczenia we wszystkich dziedzinach życia, które będą procentowały w bliższej
i dalszej perspektywie czasu. Polki i Polacy są zadowoleni z przynależności do Unii
Europejskiej – tak przynajmniej wynika z badań opublikowanych przez IBRiS wiosną
2017 roku 78% z nas uważa, że obecność w Unii przynosi naszemu państwu więcej
korzyści niż strat, podczas gdy jedynie 12% przynależność do UE ocenia negatywnie9.
Z badań tych widać jednak wyraźnie, że ankietowani lepiej oceniają skutki integracji
dla Polski w ogóle niż dla siebie osobiście. Choć większość z nas generalnie pozytywnie
odnosi się do zmian, jakie zaszły pod wpływem UE w Polsce. Można tutaj postawić
pytanie, jak wyglądałaby dziś Polska, gdyby w 2004 r. nie doszło do akcesji i bylibyśmy
poza Unią Europejską? Zapewne bylibyśmy tak w aspekcie politycznym, jak gospodarczym i społecznym na poziomie rozwoju zbliżonym do Białorusi czy Ukrainy, a świat
zaliczałby Polskę do krajów peryferyjnych Europy. Przełom 1989 roku i akcesja 1 maja
2004 roku do Unii Europejskiej przypominają w naszej historii skok cywilizacyjny
Polski piastowskiej sprzed tysiąca lat. Ale dziś, w XXI wieku, już nie wystarczy być
krajem wolnym i suwerennym. Musimy jeszcze nauczyć się konkurować, współpracować, a także wspólnie z innymi państwami rozwiązywać problemy pojawiające się
w Europie i na świecie, jak na przykład obecny kryzys na Ukrainie, imperialistyczne
zapędy Federacji Rosyjskiej, kryzys imigrancki czy Brexit, który zagraża Polsce i całej
Europie. Jednocześnie, aby być aktywnym podmiotem na arenie międzynarodowej
musimy się rozwijać i umacniać, a to oznacza, że Polska musi jak najszybciej osiągnąć
poziom rozwoju zbliżony do RFN czy Francji. Taką szansę daje nam dalsze członkowstwo w UE, które dzięki zdobytemu doświadczeniu z jednej strony motywuje nas do
8. J. M. Fiszer, Polska w Unii Europejskiej. Sukcesy i porażki, Kraków 2014, s. 181.
9.	Sondaż, zdecydowana większość Polaków popiera członkostwo w UE, https://www.wprost.pl/
kraj/10046395/Sondaz-Zdecydowana-wiekszosc-Polakow-popiera-czlonkostwo-w-UE.html,
pobrano 27.11.2018 r.

dokonania nowego skoku cywilizacyjnego, a z drugiej zmusza do aktywności i działań
modernizacyjnych – zarówno w sferze politycznej, jak i społeczno-gospodarczej czy
naukowej. Ponadto większość Polaków jest dziś przekonana, że przyjęcie Polski do
NATO 12 marca 1999 roku oraz do Unii Europejskiej to nasze największe sukcesy
w polityce światowej na przełomie XX i XXI wieku, które nie tylko nobilitują Polskę, ale także wzmacniają jej suwerenność i bezpieczeństwo narodowe10. Po niespełna
piętnastu latach członkostwa Unia nam spowszedniała, stała się częścią codziennego
życia Polaków: studia, praca, biznesy, emigracja, turystyka, dotacje, inwestycje, popkultura itp. Doświadczenia uczą jednak, że nie należy upajać się samym członkostwem
w gremiach najbogatszych i najpotężniejszych państw świata, do których należy także
Unia Europejska, ale trzeba dziś zapewnić Polsce jeszcze lepszą pozycję do dalszego
rozwoju gospodarczego i sukcesów na arenie międzynarodowej, wykorzystując to, co
już udało się nam osiągnąć w latach członkostwa w Unii Europejskiej i osiemnastu
latach w NATO. W tym też celu, korzystając z pozytywnych i negatywnych doświadczeń, należy wypracować nową, narodową, a więc ponadpartyjną strategię dla polskiej
polityki zagranicznej, w tym unijnej i globalnej, oraz odpowiedzieć na pytania, czego od
członkostwa w UE i NATO oczekujemy oraz co to tak naprawdę oznacza dla Polski i jej
przyszłości, tym bardziej, że pod obecnym rządem nie wszystkie procesy gospodarcze,
polityczne i społeczne przebiegają tak, jak byśmy sobie tego życzyli. Oprócz sukcesów
i profitów takich jak rekordowy spadem bezrobocia, wybór Donalda Tuska na druga
kadencję Przewodniczącego Rady Europejskiej, istnieją także porażki i trudności. Wciąż
duża grupa Polaków, zwłaszcza młodych, każdego roku opuszcza kraj w poszukiwaniu
pracy i godziwych warunków egzystencji. 1,5 miliona Polaków po 2004 roku znalazło
pracę poza krajem. Nie tylko zmniejszyli bezrobocie, ale też wspomagają gospodarkę
transferami finansowymi. Ale to nie sukces, to porażka, bo okazuje się, że dla tak wielkiej
liczby młodych, przedsiębiorczych i dobrze wykształconych ludzi nie mamy w kraju
żadnego atrakcyjnego zajęcia. Potęguje to kryzys demograficzny, który w Polsce narasta
od lat, a którego skutki gospodarcze i społeczne w przyszłości będą bardzo dotkliwe.
Niespełna piętnaście lat w Unii Europejskiej to niestracony czas dla Polski. Zarówno
politycy, jak i eksperci czy badacze podkreślają, że Polska w ciągu ostatnich lat notuje
jeden z najwyższych wzrostów gospodarczych w swojej historii. Umocniła się nasza rynkowa gospodarka. Mocno przyspieszył wzrost gospodarczy, a w ciągu trzynastu lat nasze
10. J. M. Fiszer, Polska…, s. 183.
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firmy zwiększyły produkcję o ponad połowę. Również, wbrew wcześniejszym obawom,
rolnicy dużo zyskali. Do 2014 r. na polską wieś trafiło około 120 mld zł. Gospodarstwa
rolne powiększyły się, a dochody rolników wzrosły ponad dwukrotnie. Pięciokrotnie
zwiększył się eksport towarów rolno-spożywczych (w 2015 roku był wart 22 mld euro)11.
Wieś modernizuje się i staje się coraz mniej rolnicza – tylko jedna trzecia mieszkańców
żyje z rolnictwa. Spada też udział rolnictwa w PKB – z 5,1% w 2004 roku do 3,1 %
w 2016 roku12. Siłą napędową PKB był przede wszystkim szybko rozwijający się eksport
oraz duży napływ zagranicznych inwestycji i środków unijnych. Rozwój nie był jednak
równomierny – najbardziej skorzystały bogatsze województwa, już wcześniej powiązane
gospodarczo z Zachodem. W efekcie, chociaż Polacy wzbogacili się w całym kraju, to
nierówności w dochodach jeszcze wzrosły. Poprawił się średni (statystyczny) poziom
życia mieszkańców, m.in. dzięki napływowi inwestycji zagranicznych oraz środków
finansowych z budżetu UE. Według danych resortu rozwoju regionalnego do 2013 roku
tylko w ramach polityki spójności wpłynęło do Polski ponad 82 mld euro, czyli około
342 mld zł. Dzięki tym środkom zrealizowano prawie 172 tysiące projektów13. Do 2020
roku mamy otrzymać kolejne 80 mld euro to tak, jakby nam dodano jeden pełny roczny
budżet RP. Umożliwi to dalszą, szeroko rozumianą modernizację kraju i jego rozwój.
Natomiast wątpliwości ekspertów pojawiają się przy ocenie sposobu wykorzystania tych środków. Uznaje się przykładowo, że inwestycje polityki spójności dość
powierzchownie modernizowały polską gospodarkę, przeważały, bowiem inwestycje
infrastrukturalne (22 mld euro na drogi i koleje) lub takie, które poprawiały jedynie
warunki życia mieszkańców, na przykład nowe chodniki i ścieżki rowerowe, a w zbyt
małym stopniu wzmacniając konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki.
Dlatego przynosi to dość nietrwały efekt poprawy koniunktury w okresie wydatkowania środków spójności, ale przy jednocześnie stosunkowo niewielkiej korzyści
z punktu widzenia długofalowych procesów rozwoju. Polska pozostaje dziś w ogonie
europejskich rankingów innowacyjności. Według zeszłorocznego raportu Komisji
Europejskiej jest to czwarte miejsce od końca14. Polski kapitalizm dziś jest podobny
11.	Portal Funduszy Europejskich, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/#/
domyslne=1, pobrano 26.11.2018 r.
12. Ministerstwo Rozwoju, https://www.mr.gov.pl/, stan na dzień 26.11.2018 r.
13. Portal Funduszy Europejskich, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl, pobrano 26.11.2018 r.
14.	Ranking innowacyjności UE, https://www.wprost.pl/gospodarka/10061136/Ranking-innowacyjnosci-UE-Polska-na-4-miejscu-od-konca.html, pobrano 21.11.2018 r.
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do tego, jaki mieliśmy w 1914 roku czy w 1939 roku. Jesteśmy peryferyjnym krajem
w światowej gospodarce. Musimy, więc stworzyć nowoczesną politykę przemysłową.
Bez tego Polska nie będzie mogła się szybko rozwijać. Dlatego pieniądze z budżetu
Unii na lata 2014–2020 powinny być w większej mierze wydane na podnoszenie
konkurencyjności, a nie na inwestycje w infrastrukturę. Innym, często wysuwanym
zarzutem jest to, że polskie władze skupione były na absorpcji środków europejskich,
a w niewielkim tylko stopniu na strategicznym planowaniu ich wykorzystania z punktu widzenia miejscowych potrzeb rozwojowych. Zasadnicze decyzje programowe
były, bowiem podejmowane w Brukseli, a Polska była tylko jednym z wielu państw,
które mogły wpływać na dyskusję programową15.
Ogólnie rzecz biorąc, członkostwo w Unii Europejskiej dało nam szansę dalszego rozwoju, która wymaga jednak przemyślanej strategii i aktywności po stronie polskich elit.
Nie zwalnia ich ona ani z odpowiedzialności za losy kraju, ani nie powinna prowadzić do
przekazania całości władzy do instytucji europejskich. Z drugiej strony, integracja narzuca Polsce określone reguły gry. Stanowią one ramy dla polskiego rozwoju, ujmowanego
w szerokim sensie, a więc nie tylko w aspekcie ekonomicznym i społecznym, ale także
na płaszczyźnie geopolitycznej. Polska ostatecznie, bowiem zmieniła kontekst sojuszy
międzynarodowych – jednak zasadniczo nie wyzwoliła się ze statusu peryferyjnego.
A to oznacza, że ma stosunkowo niewielki wpływ na kluczowe decyzje podejmowane
w ramach europejskiego systemu władzy. Istnieje tutaj pewne napięcie między szansami,
jakie stwarza integracja europejska, a ograniczeniami, jakie ona narzuca. Polska uzyskała historyczną okazję na poprawę pozycji międzynarodowej, czyli możliwość awansu
z peryferii do tzw. półperyferii europejskich. Ale jest to tylko szansa, która może być
zmarnowana, biorąc pod uwagę politykę zagraniczna obecnego rządu a europeizacja
może nawet utrwalić naszą zależność i peryferyjność na mapie geopolitycznej16.
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej nie powinno, więc usypiać czujności polskich elit i prowadzić do przerzucania odpowiedzialności geostrategicznej na instytucje europejskie, bądź na największe państwa Unii Europejskiej, z drugiej strony rząd
polski musi ograniczyć negatywny dyskurs w kierunku UE na rzecz konstruktywnego
dialogu. Ważnym wydarzeniem było sprawowanie przez Polskę w drugiej połowie
2011 roku pierwszej po akcesji prezydencji w Radzie UE. Nie ulega wątpliwości, że
było to doniosłe wydarzenie, dzięki któremu Polska ostatecznie potwierdziła swój
15. J. M. Fiszer, Polska…, s. 185.
16. Tamże, s. 186.
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powrót do Europy. Wydarzenie to było zarazem sprawdzianem naszego członkostwa
w Unii Europejskiej. Polska, sprawując prezydencję przez pół roku, znajdowała się
w ścisłym centrum decyzyjnym UE, de facto była jej gospodarzem. Nasze przewodnictwo zostało bardzo dobrze ocenione przez państwa członkowskie i instytucje
europejskie. Podkreślano profesjonalizm polskich urzędników i skuteczność negocjatorów. Martin Schulz, ówczesny lider socjaldemokratów w Parlamencie Europejskim,
stwierdził, że „była to najlepsza prezydencja ostatnich lat”, a szefowa unijnej dyplomacji Catherine Ashton mówiła wówczas o „bardzo dobrym przewodnictwie”17. Warto,
więc uświadomić sobie, że trwająca dziś debata nad przyszłością Unii Europejskiej i jej
miejscem w nowym ładzie międzynarodowym to jednocześnie debata nad kierunkiem rozwoju Polski, jej suwerennością oraz miejscem na kontynencie europejskim
i w systemie międzynarodowym. Dlatego też Polska musi uczynić wszystko, co w jej
mocy, aby Unia była efektywnym podmiotem stosunków międzynarodowych, a jej
głos był z uwagą słuchany przez pozostałych aktorów na scenie międzynarodowej.
Ważnym elementem polskiej strategii integracyjnej powinna być dalsza modernizacja państwa oraz ograniczanie cywilizacyjnych barier oddzielających nasz kraj od
głównych państw zachodnioeuropejskich. W celu realizacji polskiej racji stanu władze
państwowe winny ułatwiać współpracę paneuropejską, a ograniczać utrudnienia tej
współpracy, jak: nadmierne ambicje przywódców, bariery historyczne, zagrożenia
ekologiczne, stereotypy narodowe, podsycanie narodowych nastrojów czy wzajemna
nieufność, czego jesteśmy świadkami w okresie trzech ostatnich lat. Przez wiele lat
budowaliśmy z sukcesem swoją pozycje na arenie międzynarodowej, niestety obawiam
się, że jeżeli w dłuższej perspektywie obecny rząd będzie kontynuował swoją politykę
zagraniczną wobec UE staniemy się peryferiami Europy. Coraz bardziej rzeczywista
staje się wizja Europy dwóch prędkości, która odnosi się do sytuacji, w której część
krajów UE będzie w poszczególnych dziedzinach współpracować ze sobą ściślej od
pozostałych. Perspektywa ta wyraźnie koliduje z polskim interesem. Wnika to po
pierwsze z faktu pozostawania poza strefą euro (i brakiem widoków na zmianę tego
stanu w najbliższym czasie), a po drugie z obecnej pozycji Polski w UE. Szereg decyzji
politycznych z ostatnich kilku lat spowodował liczne napięcia na linii Polska – UE i doprowadził do traktowania naszego kraju jak outsidera. Istnieją, więc obawy, że Europa
dwóch prędkości może dodatkowo osłabić polityczno-gospodarczą pozycję Polski.
17. Tamże, s. 187.
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Podsumowanie
Wejście Polski do Unii Europejskiej budziło wiele nadziei, ale także obaw wynikających z niepewności, co do skutków tej decyzji. Gdyby dziś Polacy mieli jeszcze raz
podejmować decyzję w tej kwestii, byłaby ona taka sama. Wskazuje na to bardzo
wysoki poziom poparcia dla przynależności Polski do UE i w przeważającej mierze
pozytywne oceny efektów integracji. Chociaż członkostwo w UE nie spełniło wszystkich oczekiwań z nim związanych (przede wszystkim tych, które dotyczą zrównania poziomu życia w Polsce i krajach Europy Zachodniej), jednak z pewnością nie
rozczarowało. Polacy doceniają przede wszystkim otwarcie granic i korzyści z tym
związane, w tym możliwość podejmowania pracy za granicą, a także pozyskiwania
pieniędzy z funduszy europejskich. W większości uważają, że członkostwo jest korzystne dla polskiej gospodarki, w tym zwłaszcza dla polskich rolników. W ostatnich
latach szczególnie spektakularna jest poprawa stanu dróg i infrastruktury w Polsce,
niekwestionowane jest także polepszenie stanu środowiska naturalnego. W kontekście
wydarzeń na Ukrainie częściej niż w latach ubiegłych Polacy skłonni są dostrzegać
pozytywny wpływ członkostwa w UE na bezpieczeństwo naszego kraju. Mimo zauważalnej poprawy pozycji Polski w Europie po wejściu do Wspólnoty, znaczenie
naszego kraju na forum unijnym wciąż nie jest na miarę aspiracji Polaków. Wprawdzie
członkostwo w Unii oznacza konieczność dostosowania prawa polskiego do prawa
unijnego oraz pociąga za sobą ograniczenie suwerenności państwowej, jednak wobec
korzystnie ocenianego ogólnego bilansu integracji jest to cena, jaką warto zapłacić.

Streszczenie
15 lat Polski w Unii Europejskiej: sukces czy porażka?
Artykuł przedstawia ostatnie 15 lat Polski w Unii Europejskiej i jest próbą odpowiedzi na pytanie o sukcesy oraz porażki. Przed ten okres my Polacy po przemianach
ustrojowych uczyliśmy się nowej rzeczywistości, która w zachodniej Europie była na
rozwiniętym ekonomicznie-kulturowo poziomie. Wejście do Unii Europejskiej było
zwieńczeniem procesu przemian i zarazem potwierdzeniem miejsca Polski w Europie. Przez okres Polska korzystała i czerpała pełnymi garściami z funduszy europejskich, aby nadrobić przepaść do innych rozwiniętych krajów UE. Możliwości, które
otworzyła przed nami akcesja nie były jednak w pełni wykorzystane, co wynikało,
w początkowej fazie, z braku doświadczenia a w późniejszej perspektywie z różnych
wizji postrzegania przez Polaków wspólnej Europy. Przez ten okres zarówno EU
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jak i nasz kraj podległy ciągłym ewolucjom zarówno społecznym politycznym jak
i ekonomicznym, co wymusiło ciągłe zmiany wzajemnych relacji. Polska dzięki UE
bardzo się rozwinęła gospodarczo oraz społecznie, jednak dalsze działania wymagają
przemyślanej strategii działania i konstruktywnej aktywności po stronie elit politycznych odrzucających populizm. Polska uzyskała historyczną okazję na poprawę
pozycji międzynarodowej, czyli możliwość awansu z peryferii do tzw. półperyferii
europejskich. Ale jest to tylko szansa, która może być zmarnowana, a europeizacja
może nawet utrwalić naszą zależność i peryferyjność na mapie geopolitycznej.
Słowa kluczowe: Unia Europejska, Polska, wspólnota gospodarcza, rozwój.

Summary
15 years of Poland in the European Union: success or failure?
The article presents the last 15 years of Poland in the European Union and is an attempt
to answer the question of successes and failures. Before this period, we Poles after the
political changes we were learning a new reality, which in Western Europe was on an
economically developed – cultural level. The accession to the European Union was
the culmination of the transformation process and at the same time confirmation of
Poland’s place in Europe. For a period of time, Poland benefited and drew full benefits
from European funds to make up for the gap to other developed EU countries. The
possibilities opened by the accession were not fully used, which resulted, in the initial
phase, from lack of experience and in a later perspective from different visions of
Poles perceiving common Europe. During this period, both the EU and our country
were subject to constant evolution, both social political and economic, which forced constant changes in mutual relations. Poland, thanks to the EU, has developed
economically and socially, but further efforts require a well-thought-out strategy of
action and constructive activity on the part of the political elites rejecting populism.
Poland has gained a historic opportunity to improve its international position, i.e. the
possibility of promotion from the periphery to the so-called European semi-periphery.
But this is only an opportunity that can be wasted, and Europeanization can even
consolidate our dependence and peripherality on a geopolitical map.
Keywords: European Union, Poland, economic community, development.
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Systemy motywacyjne jako instrumenty
kształtowania i realizacji polityki zatrudnienia
w administracji publicznej w Polsce
Jacek Cheda1

Wprowadzenie
Sytuacja na rynku pracy w ostatnich latach w Polsce uległa zasadniczej zmianie.
Spadek bezrobocia, wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw postawiły przed
pracodawcami nowe wyzwania. Konieczność poszukiwania pracowników, stworzenia
im satysfakcjonujących warunków pracy, to zjawiska, z którymi polscy pracodawcy
nie zetknęli się po 1989 r. Dlatego istotną rolę przy zatrudnianiu pracowników, ich
związaniu z firmą na dłuższy czas,odgrywają systemy motywacyjne. Wynika to z faktu,
że ludzie podejmują działania dla osiągnięcia określonych celów (wyników) i gotowi są
podjąć określony wysiłek, by je zrealizować2.Ważne jest, aby ów wysiłek był odpowiednio wynagradzany i doceniany, zarówno w sferze materialnej, jak i pozamaterialnej.
Wyzwania współczesnego rynku pracy w Polsce dotyczą sfery prywatnej i publicznej.
Dlatego w administracji publicznej i w przedsiębiorstwach konieczne jest stworzenie
takiego systemu motywowania pracowników (urzędników), dzięki któremu zadania
pracownicze wykonywane będą w sposób efektywny i zadowalający zarówno pracownika,
jak i pracodawcę. Pamiętać jednak należy, że zatrudnienie w administracji publicznej
różni się zasadniczo od pracy w sektorze prywatnym, unikatową rolą państwa jako
pracodawcy. Państwo wymaga stabilności działania, gdyż jest podstawową strukturą
utrzymującą spójność społeczną i zapewniającą podstawy rozwoju. Pierwotnie państwo
z jednej strony zapewniało stabilność zatrudnienia dla swych „sług”, z drugiej jednostronnie kształtowało warunki zatrudnienia za pomocą prawa administracyjnego, nie
godząc się na osłabienie swej władzy politycznej przez negocjacyjny charakter ustalania
warunków zatrudnienia,wykonujących tę władzę bezpośrednio, funkcjonariuszy. Takim
założeniom odpowiadały scentralizowane i jednostronne mechanizmy określania warunków płacy i pracy funkcjonariuszy publicznych, odpowiadających weberowskiemu
modelowi zawodowej i scentralizowanej biurokracji. Opierały się one najczęściej na
1.	Dr J. Cheda, adiunkt, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Mentoris Centrum
Edukacyjno-Logopedyczne.
2. B.R. Kuc, Zarządzanie doskonałe, Warszawa 1999, s. 181.
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odgórnych decyzjach rządu i parlamentu. Komplementarne wobec tych założeń były
zakazy zrzeszania się funkcjonariuszy publicznych w związki zawodowe oraz strajki3.
Obecnie zarządzanie zasobami ludzkimi w sferze publicznej i lokalnej, oczywiście przy
uwzględnieniu różnic, opiera się na dwóch zasadniczych modelach. Wyróżnia się dwa
przeciwstawne modele zarządzania zasobami ludzkimi: model sita i model kapitału
ludzkiego. Model sita zakłada, że przydatność ludzi do pracy mierzona jest posiadanymi
przez nich kwalifikacjami oraz odpowiednim wykształceniem, a pracownicy konkurują i rywalizują między sobą. Stosując ten model już podczas rekrutacji pracowników,
wybiera się ludzi najbardziej przydatnych do pracy. Na awans mogą liczyć najbardziej
efektywni pracownicy, słabi zaś są zwalniani i zastępowani nowymi. Model kapitału
ludzkiego zakłada, że człowiek jest z natury zdolny i skłonny do rozwoju oraz uczy się
przez całe życie. Wybierając ten model przyjmuje do pracy ludzi gotowych do ciągłego
doskonalenia się i do współpracy. Pracodawca koncentruje się na długoterminowym
zatrudnieniu pracownika, wysyła zatrudnionego na szkolenia, umożliwiając dalszą edukację oraz rozwój zdolności, możliwości i zainteresowań. To model kapitału ludzkiego
wydaje się dziś podejściem dominującym, również w zarządzaniu kadrami administracji
publicznej4. Różnego rodzaju jednostki organizacyjne wymagają, by współczesny pracownik był niezwykle wydajny, skuteczny w działaniu i podejmowanych przez siebie
decyzjach, ponadto dostarczał danej jednostce wyłącznie samych korzyści. Bez kompletnego zespołu pracowników organizacje nie są w stanie spełniać swoich celów, czy
też osiągać założonych rezultatów5. Pamiętać jednak należy, że polskie ustawodawstwo
nie nadąża za zmianami otoczenia administracji, zarówno w skali makro – biorąc pod
uwagę cały system administracji, jak i mikro – w odniesieniu do konkretnych urzędów
administracji rządowej czy samorządu terytorialnego6. Do tego dochodzi również tendencja, że wiele firm poszukuje osób z doświadczeniem w administracji publicznej.
P. F. Drucker stwierdził, że organizowanie ludzi do pracy oznacza również ulokowanie
danego człowieka na takim stanowisku pracy, na którym będzie ją najlepiej wykonywał7.
3. J. Hausner, Administracja publiczna, Warszawa 2005, s. 248.
4.	A. Mednis, M. Niziołek, J. Jakubek-Lalik, D. Sześciło (red.), Administracja i zarządzanie publiczne,
Warszawa 2014, s. 195.
5.	B. Hysa, B. Grabowska, System motywacji pracowników w administracji publicznej na podstawie
wybranej jednostki ZUS, Zabrze 2014, s. 326.
6. A. J. Dębicka, Sprawne państwo, Warszawa 2008, s. 261.
7. P. F. Drucker, Praktyka zarządzania, Warszawa 2005, s. 439.
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Celem tego artykułu jest ukazanie, jaką rolę w procesie kształtowania zatrudniania
w administracji publicznej w Polsce odgrywa motywowanie pracowników (urzędników). Odpowiedź na pytanie, czy stosowane systemy motywacyjne umożliwią,
z jednej strony, zatrzymanie w strukturze administracji publicznej już zatrudnionych
pracowników (urzędników), z drugiej zaś strony zachęcą do pracy w administracji
publicznej nowych pracowników, którzy muszą zastąpić tych, którzy przeszli do sfery
prywatnej na lepiej opłacane stanowiska pracy.

Motywacja i systemy motywacyjne
Na wstępie należy zauważyć, że motywacja jest zagadnieniem omawianym w ramach
wielu nauk, m.in. w psychologii, w naukach ekonomicznych czy też w nauce o organizacji i zarządzaniu. Wielość definicji powoduje trudność w jednoznacznym określeniu
pojęcia motywacja. Jedna z definicji tłumaczy motywację jako zespół czynników
natury psychologicznej, umysłowej lub fizjologicznej uruchamiający i organizujący zachowania człowieka, skierowane na osiągnięcie określonego celu, mechanizm
psychologiczny, regulujący dowolne zachowania poprzedzone wyborem8. W myśl
innej definicji, motywacja jest siłą motoryczną ludzkich działań i zachowania, jest
niezbędnym i jednym z najważniejszych czynników powodujących wzrost efektywności pracy. Rozpoznanie motywacji pracowniczej jest rzeczą bardzo trudną, motywy
bowiem stanowią wewnętrzny czynnik organizmu. Poznajemy ich działanie przez
dokładne obserwowanie zachowania ludzkiego. Niemniej poznanie samej motywacji
oraz czynników ją kształtujących jest niezbędne, ponieważ warunkuje podejmowanie
świadomych i skutecznych działań, które doprowadzają do wzrostu znaczenia samej
motywacji i wzrostu efektywności pracy9. Z kolei J. Penc tłumaczy motywację, jako
zespół czynników natury psychologicznej lub fizjologicznej, uruchamiający i organizujący zachowania człowieka, skierowane na osiągnięcie określonego celu, mechanizm psychologiczny, regulujący dowolne zachowania poprzedzone wyborem10. Inna
definicja określa ją jako mechanizm psychologiczny uruchamiający i organizujący
zachowanie człowieka skierowany na osiągnięcie zamierzonego celu11. Jak widać,
sama motywacja jest pojęciem niezwykle złożonym i kompleksowym, posiada wiele
8. Z. Sekuła, Motywowanie do pracy teorie i instrumenty, Warszawa 2008, s. 9.
9. S. Borkowska, System motywowania w przedsiębiorstwie, Warszawa 1985, s. 9-10.
10. J. Penc, Kreowanie zachowań organizacji, Warszawa 2011, s.243.
11. M. W. Kopertyńska, Motywowanie pracowników teoria i praktyka, Warszawa 2008, s. 14.
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różnych znaczeń. U danej osoby jest ona zmienna w czasie oraz przestrzeni, bowiem
jak dotąd nikt nie stworzył jednej, uniwersalnej recepty na skuteczną motywację12.
Biorąc pod uwagę powyższe definicje, należy zauważyć, ze motywacja ma ogromne
znaczenie w podnoszeniu sprawności pracowników. Dotyczy również pracowników
administracji publicznej. Kiedy w Polsce nastąpiła zmiana z tradycyjnego modelu
zarządzania na menadżerski, ważne stało się podniesienie jakości pracy urzędników
państwowych. Większą uwagę zwrócono na poprawę jakości usług oraz zwiększenie
skuteczności działania organizacji publicznych. Celem tych działań było bardziej
efektywne realizowanie zadań stawianych przed administracją publiczną, tworzenie
warunków dla inicjatywy pracowników, rozszerzenie ról kierowniczych, orientacja
na elastyczność, innowacyjność i przedsiębiorczość13.
Czynniki, które mają wpływ na motywację można podzielić ze względu na źródło
motywowania na dwie grupy, są to czynniki wewnętrzne oraz zewnętrzne. Motywację
wewnętrzną w pracy stanowią własne ambicje, cele, odpowiedzialność, satysfakcja
czy szanse rozwoju, co wiąże się z zarządzaniem godnościowym; zewnętrzna natomiast odnosi się do działań innych, które mają zmotywować, co bliskie jest systemom
motywacyjnym. Motywacja płynąca z wewnątrz jest trwalsza, lecz trudniejsza do wykrzesania. Zewnętrzna daje szybkie efekty, lecz może wywoływać negatywne emocje14.
Rodzi się w tym miejscu pytanie, czym są systemy motywacyjne. Na gruncie zarządzania organizacją publiczną, w tym zarządzania zasobami ludzkimi, motywacja odbywa
się przez system motywujący, nazwany również systemem motywacyjnym. System
motywacyjny tworzy układ logicznie spójnych i wzajemnie wspomagających się środków (bodźców) motywacji oraz warunków mających zachęcić pracowników do angażowania się w swoją pracę w sposób możliwie najkorzystniejszy dla organizacji i dający
pracownikom satysfakcję osobistą15. W myśl innej definicji, systemem motywacyjnym
można nazwać zbiór narzędzi motywowania oraz czynników motywacyjnych, które są
powiązane i tworzą całość, a którego celem jest tworzenie odpowiednich warunków
oraz skłanianie pracowników do oczekiwanych zachowań względem celów firmy16.
12.	M. Sidor-Rządkowska, Kompetencje – pożyteczna moda. Personel i zarządzanie, Warszawa 2006,
s. 25.
13. http://www.matejun.com/pubspl/2009, pobrano 27.12.2018 r.
14. M. Armstrong, Zarządzanie ludźmi, Poznań 2007, s. 36.
15. J. Penc, Motywowanie w zarządzaniu, Kraków 1996, s. 203.
16. B. Budzisz, W. Urban, A. Wasiluk, Stymulowanie rozwoju przedsiębiorstwa, Warszawa 2008, s. 96.
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Skuteczny system motywacyjny powinien spełniać pewne warunki:
– powinien być znany, jasny, czytelny i sprawiedliwy; pracownicy muszą być poinformowani, jakich mogą się spodziewać kar i nagród i w jakich sytuacjach
zostaną one im przyznane lub w stosunku do nich zastosowane.
– nie powinien być wewnętrznie sprzeczny; nie można najpierw karcić pracowników za słabe wyniki w pracy i zbyt małe zaangażowanie, po czym przyznać
nagród kwartalnych wszystkim pracownikom;
– nie powinien być fikcyjny, czyli nie może istnieć tylko na papierze.
– powinien uwzględniać wszystkie potrzeby ludzkie, np.: potrzebę osiągania samozadowolenia z pracy, dawać możliwość rozwoju, potrzebę doceniania i pochwały17.

Środki motywujące i ich stosowanie
Motywacja może przyjąć różne formy. W zależności od rodzaju pracodawcy, charakteru pracy oraz sytuacji na rynku pracy motywacja może przyjąć różne formy.
W myśl klasycznych teorii motywacji przyjmuje się, że podobieństwa wszystkich
pracowników organizacji warunkują istnienie jednego zwykle najlepszego, określonego sposobu motywowania tych pracowników18. W praktyce zmieniający się
rynek pracy, rozwój konkurencji, konieczność „walki” o nowych pracowników, z zupełnie innymi oczekiwaniami niż już zatrudnieni pracownicy, zmusza pracodawcę
do stosowania różnych środków motywujących, nawet jeśli odbywa się to kosztem
pracowników zatrudnionych. Nie jest to sytuacja komfortowa, często prowadzi do
utraty „starych” pracowników, szczególnie w mikro i małych przedsiębiorstwach,
w których poziom dochodowości nie jest tak wysoki, jak w średnich i dużych przedsiębiorstwach. Możliwości, jeśli chodzi o stosowanie środków motywacyjnych wobec
„starych” i „nowych” pracowników są ograniczone. Zatrudnianie w administracji
publicznej odbywa się na nieco innych zasadach. Oparte jest na stabilnych poziomach
wynagrodzeń, czytelnych, najczęściej jednakowych środkach motywacyjnych dla
wszystkich pracowników. Nie powstaje w tym przypadku problem zróżnicowanych
wynagrodzeń (stawki na tych samych stanowiskach są takie same), jednolity jest także
system środków motywacyjnych. Oczywiście powstaje w odniesieniu do tej grupy
17.	
System motywacji, https://www.researchgate.net/publication/281283576_System_motywacji,
pobrano 27.12.2018 r.
18. A. F. Stoner, R. E. Freeman, Kierowanie, Warszawa 2011, s. 161.

127

Systemy motywacyjne jako instrumenty kształtowania i realizacji polityki zatrudnienia…

pracowników inny problem. Jeśli poziom wynagrodzeń i korzyści wynikających ze
stosowania środków motywacyjnych nie jest akceptowany przez nie tylko przyszłych
pracowników, ale także i tych, którzy już są zatrudnieni w administracji publicznej,
a z taką sytuacją mamy do czynienia w naszym kraju, to odpływ pracowników i brak
ich następców jest zjawiskiem powszechnym. Zdolność szybkiego reagowania administracji publicznej na zmiany rynku pracy jest niewielka. Inaczej niż firmy prywatne
muszą one działać w oparciu o sztywne, bardzo sformalizowane zasady zatrudniania
i motywowania pracowników. Przy tak niskim poziomie bezrobocia (nawet, jeśli
posługiwanie się pojęciem bezrobocia przez prymat bezrobocia rejestrowanego, nie
do końca ukazuje realny poziom bezrobocia w naszym kraju), podniesieniu płac
(nawet, jeśli dotyczą one części przedsiębiorstw) główne motywatory zatrudnienia
w administracji publicznej (względnie wysokie stałe wynagrodzenie, zarówno w czasie
dynamicznego rozwoju, jak i recesji oraz stabilizacja zatrudnienia) nie stanowią już
głównego wyznacznika wyboru miejsca zatrudnienia. Firmy prywatne dużo szybciej
dostosowują się do zmian w gospodarce. Oczywiście praca w administracji publicznej
mogłaby być bardziej konkurencyjna w stosunku do firm prywatnych, ale wymagałoby
to szybkich zmian w prawie, a tak się w naszym kraju nie dzieje. Wynika to z wielu
czynników. Na pewno wpływ na taki stan rzeczy ma brak akceptacji takich zmian
w oczach obywateli (wyborców). Polacy nie odbierają dobrze podwyżek w administracji, którą postrzegają jako grupę pracowników żyjących na ich koszt. Jest to
szczególnie widoczne w okresie kryzysu, gdy wynagrodzenia pracowników w sferze
prywatnej spadają, a w administracji publicznej są stabilne. Zatem należy zauważyć,
że zatrudnianie pracowników w sferze publicznej jest w mniejszym stopniu zależne
od cyklów koniunkturalnych, co ma swoje zalety w czasie kryzysu, wady w okresie
wzrostu, z czym mamy do czynienia w naszym kraju. Dlatego właściwe stosowanie
dostępnych środków motywacyjnych może skutki takiego stanu rzeczy nieco zneutralizować, gdyż na podwyżki wynagrodzeń w sferze publicznej, w tak rozbudowanym
kalendarzu wyborczym, pracownicy i urzędnicy liczyć nie mogą.
Proces motywowania można realizować dzięki środkom motywacyjnych tworzonych przez odpowiednie narzędzia i instrumenty. W tej grupie zwykle wyróżnia
się następujące grupy: środki przymusu, zachęty i perswazji. Analizując tę grupę
narzędzi należy zaznaczyć, że środki przymusu stosowane w realizacji procesu motywacyjnego mają na celu podporządkowanie pracowników wszystkim interesom
oraz woli motywującego. Zwykle opierają się na strachu oraz karach, wobec czego nie
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pozostawiają miejsca na realizację interesów i oczekiwań pracowników. Najczęściej
środki te przyjmują formę zakazu, rozkazu, nakazu, bezkrytycznego polecenia oraz
zalecenia. U podstaw tych środków leżą wszelkiego typu normy, określone instrukcje,
a także inne zewnętrzne uregulowania. Przy obecnej konstrukcji rynku pracy trudno
sobie wyobrazić skuteczność stosowania tego typu środków. Dużo większe znaczenie
w procesie motywowania pracowników odgrywają środki zachęty, które mają charakter działania długotrwałego i mogą występować w formie wzmocnienia lub także
pobudzenia systemowego czy pobudzenia doraźnego19. W procesach zarządzania
i procesach motywacyjnych poprzez definiowanie nagród materialnych i niematerialnych oraz z uwzględnieniem specyficznego układu kar stosowanych wobec
pracowników za określone zachowanie, należy stwierdzić, że w skuteczny sposób
wzbudzają one zainteresowanie pracą oraz skłaniają do zwiększonej aktywności. Spośród motywacyjnych środków zachęty wymienia się najczęściej następujące: nagrody,
premie, świadczenia finansowe, ale także komfort psychiczny oraz fizyczny itd20.
Coraz większe znaczenie w procesie motywowania pracowników odgrywa oddziaływanie na sferę umysłową. Jego głównym instrumentem jest perswazja, która
jest ściśle związana ze zmianą postaw pracowników, ich nawyków oraz odczuć. Perswazja może być oddziaływaniem jednostronnym, ingerującym w sferę emocjonalną
pracownika. Przełożony (motywujący) poprzez wmawianie i sugerowanie określa
oczekiwane zachowanie pracownika, wykorzystując do tego np. propagandę lub swój
autorytet. Inny charakter ma perswazja racjonalna (przekonująca), która się odwołuje do motywówwewnętrznych człowieka i ingeruje w jego sferę umysłową21. To
instrument oparty na zasadach partnerstwa pomiędzy kierującym, a podwładnym.
W tym układzie cele i zadania są zawsze omawiane i uwzględniane, a nie odgórnie
narzucane. Perswazja zawsze pozbawiona jest znamion nakazu, a odwołuje się natomiast do motywacji wewnętrznej. Przy tym ma ona zwykle charakter emocjonalny lub
racjonalny22. Zatem, aby spełnić powyższe warunki, należy wpływać na postawy i zachowania człowieka za pośrednictwem odpowiednich bodźców, które przekształcają
się w motywy działania uruchamiające jego efektywność.Zdaniem Z. Sekuły bodźce
to środki, za pomocą których pracodawca zamierza oddziaływać na pracowników,
19. A. K. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa 2011, s. 58.
20. Tamże, s. 60.
21. S. Borkowska, System …, s. 36.
22. A. K. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie …, s. 60.
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aby osiągnąć pożądane postawy i zachowania23. Elementami systemu motywacyjnego
w jednostce administracyjnej mogą być niewątpliwie bodźce:
– materialne o znaczeniu pieniężnym, m.in.: płaca, premia, płatny urlop;
– materialne o znaczeniu niepieniężnym: dostarczanie posiłków, organizacja wypoczynku;
– polityczne, do których należą: kontrola, informacja, wpływy, władza;
– techniczne: uczestnictwo w różnego rodzaju zespołach projektowych, rozwiązywanie problemów;
– społeczno-psychologiczne: uznanie, rozwój osobisty, status, samodzielność, możliwości samorealizacji24.
Jednym z podstawowych bodźców materialnych oraz kluczowym obszarem w zarządzaniu zasobami ludzkimi jest niewątpliwie system wynagrodzeń. Zapewnia zaangażowanie pracowników w realizację celów organizacji przy tym samym pozytywnym
wpływie na zadowolenie i aktywność pracobiorców25. Wiele osób uważa, że najlepszych bodźców motywacyjnych dostarczają pieniądze. Potrafią zarówno zmotywować pracowników, jak również ich poróżnić. Pracownicy dla pieniędzy są skłonni
przełamywać swoje bariery i udowadniać, że pewne prace można wykonywać jeszcze
lepiej, efektywniej. Wystarczy oznajmić pracownikom, że za dobrze wykonaną pracę
otrzymają gratyfikacje finansową, wówczas pracownicy będą starali się zrealizować
zadanie jak najlepiej. Na tej teorii F. W. Taylor oparł swój akordowy system płac.
Niestety koncepcja ignorowała inne ważne czynniki motywujące, takie jak pewność
zatrudnienia oraz oczekiwanie uznania (szacunku)26. Dlatego też w skład wynagrodzenia pieniężnego, poza czynnikiem stałym tj. ceną za wykonywaną pracę, wchodzą
również elementy ruchome, które są zależne od rodzaju i efektów wykonywanej pracy.
Mówiąc innymi słowami pracownicy mogą liczyć na uzyskanie wyższego wynagrodzenia wtedy, gdy zostaną przez nich spełnione warunki określone w systemie płacy
zmiennej pracownika – jest to tzw. indywidualna premia motywacyjna. Warunkiem
23. Z. Sekuła, Controling personalny, Bydgoszcz 1999, s. 229.
24.	M. Kostera, S. Kownacki, Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji, [w:] A. K. Koźmiński,
W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa 1998, s. 507.
25.	M. Matejun, M. Szulc, Motywacyjna rola systemu wynagrodzeń w administracji publicznej na przykładzie urzędów skarbowych, [w:] J.P. Lendzion, A. Stankiewicz-Mróz (red.), Koncepcja Work-Life
Balance a kierunki rozwoju funkcji personalnej, Łódź 2009, s. 123.
26. B. R. Kuc, Zarządzanie…, s. 181
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ich uzyskania jest spełnienie wcześniej określonych wyników, np. w zakresie wydajności, jakości oraz terminowości wykonania pracy. Jej zadaniem jest wzmocnienie
motywacyjne w kierunku osiągnięcia konkretnych celów27. Warto dodać, że obecnie
dla pracowników ważnym bodźcem motywacyjnym są tzw. świadczenia pozapłacowe tj. pakiet socjalny, telefon lub komputer służbowy, stałe godziny pracy, ale także
różnego rodzaju szkolenia, konferencje, dokształcanie oraz podnoszenie kompetencji
urzędników, możliwość rozwoju zawodowego, ubezpieczenie, opieka zdrowotna.
Znaczącym motywatorem w pracy urzędników w obszarze organizacyjnym są
awanse, poszerzenie odpowiedzialności poprzez np.: większą samodzielność, niezależność w wykonywaniu zadań, podejmowaniu decyzji, czy też dostęp do większej
ilości informacji. Z kolei w obszarze społeczno-psychologicznym można natomiast
wyróżnić różnego rodzaju pochwały, wyróżnienia, uznanie od przełożonego, możliwość pracy w jednostce o stabilnej pozycji, pewność zatrudnienia, praca w dobrej
atmosferze z wspierającymi ludźmi, akceptacja współpracowników28. Bardzo ważnym
bodźcem motywacyjnym jest zapewnienie pracownikowi satysfakcji z wykonywanej
pracy. Bodziec ten jest tym bardziej istotny, gdyż w przypadku administracji publicznej poczucie satysfakcji z wykonywanej pracy nie jest wysokie. Odbiór społeczny tej
nie jest pozytywny, niskie wynagrodzenia to czynniki, które pomimo podejmowanych
działań mających na celu zmianę tych dwóch czynników, nie są do końca skuteczne.
Budowanie wizerunku urzędnika, który w interesancie widzi klienta a nie petenta,
który tylko utrudnia mu życie, nie jest proste, wymaga czasu. Należy zauważyć, że
w ostatnich latach uczyniono wiele, aby ten tradycyjny wizerunek administracji,
czyli bezdusznej biurokracji, przebudować. Pamiętać jednak należy, że to, w jaki
sposób postrzegamy administrację, w znacznym stopniu zależy od tego, w jakiej
sprawie udajemy się do urzędu i jakie narzędzie urzędnik może zastosować, aby
sprawę pozytywnie dla klienta załatwić. Jeśli obowiązujące przepisy prawa, które
urzędnik ma stosować, będą źle skonstruowane, niejasne i społecznie nieakceptowane, wówczas to on utożsamiany będzie z negatywnym odbiorem ich stosowania
przez obywateli. Zatem w odniesieniu do pracowników (urzędników) administracji
publicznej poczucie satysfakcji jest obecnie trudne do uzyskania, jednak niezbędne
w procesie budowania współczesnej administracji. Wysoki poziom satysfakcji z pracy
27. Z. Jackiewicz, Skuteczny system wynagradzania w firmie, Gdańsk 1997, s. 97.
28.	M. Juchnowicz, Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania, Warszawa 2012,
s. 136.
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prowadzi do zmniejszenia rotacji pracowników, co z kolei zapobiega utracie wiedzy
oraz doświadczonych, wyszkolonych pracowników i z czasem może prowadzić do
obniżenia kosztów ponoszonych na szkolenia nowych pracowników. Ma on również
korzystny wpływ na zredukowanie nieobecności pracowników, co pośrednio także
ma wpływ na ekonomiczność działania organizacji29.
Pamiętać jednak należy, że źle przygotowany, źle wdrożony system motywacyjny lub brak systemu motywacyjnego mogą być przyczyną demotywacji pracownika. Demotywatorami mogą być np.: brak doceniania, brak pochwał, krytyka, brak
obiektywizmu kierownika, nierówny podział zadań, niesprawiedliwy podział nagród, faworyzowanie, brak zaufania, zła organizacja pracy, w tym niejasny zakres
obowiązków, brak decyzyjności, wstrzymywanie spraw, zła atmosfera w pracy, zły
przepływ informacji lub brak informacji, kradzież sukcesów, zabijanie inicjatywy,
zachowanie szefa, brak konsekwencji, ciągłe zmiany decyzji, brak otwartości, lekceważenie pomysłów pracowników, ograniczanie, brak samodzielności, brak wpływu
na sposób realizacji sprawy, którą się załatwia, ciągłe zmiany organizacyjne, kumoterstwo, niekompetencja szefa, niskie zarobki, presja czasu. Główną przyczyną zakłóceń
motywacji może być niekonsekwentne stosowanie przez kierownika dostępnych
mu instrumentów motywowania w stosunku do poszczególnych pracowników lub
tych samych pracowników w różnym czasie30. W administracji publicznej, w której
poczucie satysfakcji z wykonywanej prac nie jest duże, brak uznania i szacunku ze
strony kierownika to jeden z istotnych demotywatorów. Pracownicy chcą czuć się
docenianymi. Jeśli kierownicy nie okazują, że są zadowoleni z pracy pracowników,
że doceniają ich zaangażowanie i rezultaty ich pracy, to pracownicy nie będą się w tę
pracę się angażować, docelowo może to prowadzić do zaniedbywania spoczywających
na nich obowiązków. Podobnie negatywny wpływ na jakość pracy wykonywanej
przez urzędników ma nieodpowiedni system awansu. Niesprawiedliwy awans psuje
morale pracowników, zniechęca do działania, osłabia więzi grupowe, często doprowadza do frustracji i chęci zmiany miejsca pracy. Równie destrukcyjnie na morale
pracowników wpływa niesprawiedliwy system oceny pracowników31. Ocena przekazana pracownikowi stanowi dla niego bezpośredni bodziec do działania: pozwala na
zorientowanie się, jak jego starania są odbierane przez przełożonych, poznanie ich
29. B. Hysa, B. Grabowska, System …, s. 329.
30. Z. Sekuła, Motywowanie…, s. 238.
31. System motywacji, https://www.researchgate.net/publication/281283576_, pobrano 27.12.2018 r.
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oczekiwań, dostosowanie sił do wymagań, skorygowanie dotychczasowych działań,
uzgodnienie i zaplanowanie swojej pracy. Jeśli podwładny stosuje niejednoznaczne
i dowolne kryteria oceny, powoduje całkowity spadek motywacji pracownika w dążeniu do poprawy jakości wykonywanej przez niego pracy. Ocena pracowników
stanowi opinie wartościującą pracownika i jego pracę wyrażoną w formie ustnej lub
pisemnej w stosunku do przyjętego wzorca32. Celem takiego działania jest wskazanie
pracownika godnego naśladowania. Przy czym warto pamiętać, że kierownik nie
może przy tej okazji deprecjonować osiągnięć pozostałych pracowników. Może do
przynieść skutek odwrotny do zamierzonego: wyalienowanie pracownika godnego
naśladowania, jako winnego negacji osiągnięć pozostałych pracowników. Jest to o tyle
ważne, że ocenianie pracowników przez przełożonego może służyć różnym celom. Zazwyczaj ocenia się pracownika, aby zadecydować, czy przyznać mu nagrodę lub ocenić
jego bieżącą pracę. Ocenianie pracowników może również służyć np. do rozliczania
pracowników z jakości zrealizowanych zadań, czy też jest elementem wspierającym
rozwój pracownika, który w jego wyniku dowiaduje się o swoich mocnych i słabych
stronach, o tym, co powinien poprawić, czy też w jakim kierunku dalej się rozwijać.
Ma też spełniać kilka funkcji (informacyjną, korekcyjną, instrumentalno-decyzyjną),
ale również motywacyjną. Funkcja ta ma pobudzać pracowników do lepszej i efektywniejszej pracy, wykorzystywania wyników ocen do stosowania wobec pracowników
określonych bodźców ekonomicznych i pozaekonomicznych, np. podwyżki, nagrody
pieniężne i rzeczowe, awans, degradacja i inne. Spełnienie tej funkcji wymaga nie tylko
obietnic, lecz faktycznego stosowania nagród i ewentualnie kar. Funkcja motywacyjna
ma uświadomić pracownikom, jakich bodźców mogą oczekiwać za wysoką ocenę
swojej pracy i zmiany pozycji zawodowej33.

Rola kadry kierowniczej w motywowaniu pracowników
administracji publicznej
Motywowanie jest procesem dwustronnym, zachodzącym pomiędzy osobą kierującą,
a podwładnymi jej pracownikami, gdzie ma miejsce wzajemność interakcji. Należy
zauważyć, że sami motywowani także na zasadzie sprzężenia zwrotnego mogą pośrednio wpływać na decyzje podejmowane przez motywującego34. To w praktyce
32. Z. Sekuła, Motywowanie…, s. 98.
33. Tamże, s. 101.
34. Z. Jasiński, Motywowanie w przedsiębiorstwie, Warszawa 2008, s. 112.

133

Systemy motywacyjne jako instrumenty kształtowania i realizacji polityki zatrudnienia…

od kierującego zależy, czy wprowadzony w firmie system motywacyjny działa i jaka
jest jego skuteczność. W przypadku administracji publicznej mechanizm ten działa
podobnie. Rola kadry kierowniczej we współczesnej administracji odnosi się niewątpliwie do efektywności procesów zarządzania zasobami ludzkimi. Współcześnie
zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) określane jest mianem stosowania pewnego
rodzaju strategii w połączeniu z działaniami praktycznymi w zakresie nabywania
i udoskonalania potencjału ludzkiego,a w głównej mierze efektywnego używania lub
wykorzystywania w niektórych sytuacjach ich możliwości i umiejętności twórczych
niezbędnych do osiągania pozytywnych rezultatów działalności danej organizacji lub
danego przedsiębiorstwa35. Można w tej kwestii stwierdzić, że każda administracja
traktowana w kryteriach organizacji w pewnym stopniu kształtuje się, doskonali
i rozwija w oparciu o pozyskane dla niej zasoby ludzkie. Tworzy je pewnego rodzaju
katalog cech oraz wartości, jakie posiadają ludzie w niej pracujący, pozwalając im
jednocześnie na sprawne i kompetentne pełnienie różnych ról36. Poszczególni pracownicy są właścicielami zasobu ludzkiego i to oni decydują ostatecznie o stopniu
zaangażowania zasobu podczas wykonywanej pracy37. W tak zorganizowanym procesie zarządzania wraz z procesami motywacyjnymi kluczowe znaczenie mają kompetencje kierownika zorientowane na rozwój procesów planowania, organizowania,
przewodzenia i kontrolowania działalności członków organizacji oraz wykorzystania
wszystkich innych zasobów dla osiągnięcia ustalonych celów38. W ramach prowadzenia procesów planowania we współczesnej administracji publicznej, kierownicy
muszą z góry przemyśleć swoje cele oraz kierunki własnego działania w danej organizacji. Zwykle działania takie oparte są na pewnej określonej metodzie czy planie
działania, a nie tylko na przeczuciu39.
Zauważyć jednak należy, że rola kierownika w strukturze administracji publicznej
jest bardzo trudna.Zmotywowanie pracownika zatrudnionego w instytucji negatywnie postrzeganej przez obywateli, wykonującego niekoniecznie dobrze płatną pracę,
to zadanie, którego realizacja w wielu przypadkach może być niewykonalna. Nie
oznacza to oczywiście sytuacji, w której z dnia na dzień zabraknie w administracji
35. M. Adamiec, B. Kożusznik, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków 2010, s. 18.
36. Tamże, s. 19.
37. A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 2013, s. 36.
38. A.F Stoner, R.E. Frejman, Kierowanie…, s. 133.
39. Tamże, s. 135.
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pracowników (urzędników). Praca w urzędzie w dalszym ciągu postrzegana jest jako
element awansu zawodowego, jednak fachowość tych kadr niekoniecznie umożliwi
sprawne funkcjonowanie urzędów. Samo określenie wymagań formalnych, którym
powinien odpowiadać kandydat do służby w administracji publicznej, nie wystarczy.
Trzeba sprawdzić przydatność kandydata. Nie wystarczy poznać kandydata na urzędnika na podstawie dokumentów40. Sytuację pogarsza również fakt, że w strukturze
administracji często dochodzi do zatrudniania osób, których kompetencje nie zawsze
są odpowiednie do pracy w administracji. Często powiązania polityczne są wyznacznikiem doboru kadr. Dlatego w stosunku do kierowników związanych z polityką
państwa lub polityką lokalną wymaga się akceptacji sił politycznych znajdujących się
w danym okresie u władzy41. W praktyce kierowanie zespołem, w którym zatrudnione
są osoby z tzw. klucza politycznego jest znacznie utrudnione. Skuteczność wymagania
od tych osób właściwego wykonywania obowiązków, zwłaszcza, że ich kompetencje
często nie są odpowiednie, jest utrudnione, co może skutkować tym, że trudno będzie
zmotywować do pracy pozostałych członków zespołu. Problem jest tym większy,
że kierownicy często dysponują ograniczonymi środkami i zasobami, które mogą
przeznaczyć na motywowanie pracowników. A jeśli już takie środki posiadają, to ich
stosowanie ma charakter systemowy, ustandaryzowany, nie zawsze uwzględniający
osiągnięcia poszczególnych pracowników (urzędników).

Podsumowanie
Biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku pracy charakteryzującą się niskim bezrobociem, wzrostem płac, należy zauważyć, że polityka zatrudniania w sektorze publicznym musi ulec zmianie. Współczesny system administracji publicznej posiada
wiele skutecznych mechanizmów przejętych ze sfery biznesu, jednak w obecnych
realiach rynku pracy nie działa idealnie. Odpowiedzialna za to jest między innymi
niedomagająca sfera motywacji. W pracy urzędników ważne są motywatory zarówno ekonomiczne, jak i pozaekonomiczne. Odpowiednio wysokie wynagrodzenie,
czytelny uzależniony od indywidualnych osiągnięć pracownika (urzędnika) system
premiowania, ale także czerpanie satysfakcji z wykonywania pracy, będące pochodną
stosowania bodźców, to czynniki, które mogą uczynić pracę w strukturach administracji publicznej atrakcyjną. Pracownik (urzędnik) musi czuć się związany z miejscem
40. Z. Leoński, Nauka administracji, Warszawa 2010, s. 115.
41. Tamże, s. 114.
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pracy, czuć się potrzebny w organizacji, a możliwe jest to poprzez umożliwienie
pracownikowi rozwoju zawodowego. Z jednej strony da mu to poczucie, że „firma”
inwestuje w jego rozwój, z drugiej da mu szansę na awans. Każdego pracownika należy
traktować indywidualnie i zdiagnozować, który system motywacji wpływa na niego
najlepiej. Niektórzy cenią sobie awans, inni nagrody pieniężne.
W tym procesie motywowania pracowników (urzędników) ogromną rolę odgrywa kierownik, który powinien poznać swoich pracowników, ich potrzeby i dopiero
dokonać oceny systemu motywującego. Gdy kierownik organu administracyjnego
nieumiejętnie kieruje zespołem, źle lub niedostatecznie motywuje swoich pracowników, to instytucja zostanie odebrana przez społeczeństwo, jako źle zarządzana. Co
w odniesieniu administracji publicznej może obniżyć i tak niezbyt wysokie notowania
tej struktury wśród obywateli. Aby do tego nie dochodziło, koniecznym jest stworzenie
sprawiedliwego, czytelnego i zrozumiałego systemu motywacyjnego, który umożliwi
kierownikowi obiektywne ocenianie i motywowanie podległych mu pracowników,
uwzględniające ich osobiste predyspozycje i kwalifikacje. Przy czym jest to możliwe
jedynie wówczas, gdy kierownik sam posiada odpowiednie predyspozycje do pełnienia tej funkcji. Niestety bardzo często powierzenie komuś funkcji kierownika związane
jest z jego politycznymi powiązaniami i nie ma nic wspólnego z jego predyspozycjami
osobistymi, wykształceniem i doświadczeniem zawodowym. Taki stan rzeczy ma
demotywujący wpływ na pracowników i pociąga za sobą: brak pozytywnego odzewu
za wykonaną pracę, nierówne rozkładanie pracy między pracowników, brak awansu,
niesprawiedliwy awans innego pracownika, złą atmosferę w pracy, niskie zarobki,
obarczanie presją czasu. Efekt działania demotywatorów będzie większy, gdy w zespole
znajdą się także pracownicy zatrudniani w oparciu o powiązania polityczne. W takim
przypadku bodźce demotywujące będą silniejsze niż bodźce motywujące, co może
doprowadzić do zmniejszenia efektywności pracy zespołu i często i całego urzędu,
jeśli wyżej opisany tryb zatrudniania dotyczy całej organizacji.
Niestety obecnie zatrudnianie pracowników (urzędników) w strukturach administracji publicznej postrzegane jest negatywnie, ponieważ dominuje tu nepotyzm i upolitycznienie. Wynika to z faktu, że jednej strony mówi się o odpływie pracowników
ze struktur administracji publicznej, z drugiej szanse na podjęcie pracy w tych strukturach jest bardzo trudne. W praktyce ilość ofert pracy w administracji publicznej,
szczególnie w jednostkach samorządu terytorialnego i to tych usytuowanych najbliżej
obywateli tj. w gminach, jest bardzo niewielka, rekrutacja odbywa się w oparciu o wą136
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ską grupę kandydatów. Niewątpliwie wynika to także z faktu, że chociaż przy dobrej
koniunkturze na rynku pracy, zatrudnienie w sferach publicznych oceniamy dużo
gorzej niż zatrudnienie w sferze prywatnej, to obawa przed ryzykiem, że w okresie
dekoniunktury możemy stracić pracę lub mogą pogorszyć się warunki pracy, czynią
pracę w urzędzie atrakcyjną i stabilną, relatywnie dobrze opłacaną.
Zatem systemy motywowania w administracji publicznej powinny uwzględniać
zmieniającą się sytuację na rynku pracy, aby w okresie koniunktury i niskiego bezrobocia pracownicy (urzędnicy) nie rezygnowali z pracy w administracji publicznej,
a w okresie dekoniunktury odczuwali satysfakcję z pracy w sferze publicznej. Wymaga
to stworzenia takich regulacji prawnych, które zobiektywizują proces zatrudniania
w administracji publicznej, uczynią go sprawiedliwym, uwzględniającym kwalifikacje
i osobiste predyspozycje pracowników (urzędników).Systemy motywowania mają
pobudzać do działania, rozwijania się, by dana praca była przyjemnością, a nie tylko
obowiązkiem. Czy to jest obecnie możliwe, można mieć wątpliwości. Satysfakcja
z pracy w strukturach administracji publicznej nie jest wysoka, pracownicy (urzędnicy) czują się zdemotywowani, najgorsze, że nikt nic nie robi, by to zmienić. Jak już
była mowa, taki stan rzeczy może zmienić kryzys w gospodarce, który może wpłynąć
na uatrakcyjnienie pracy w administracji. Ale czy strach przed utratą, pogorszeniem
warunków wykonywania pracy ma być kluczowym argumentem przemawiającymi za
wyborem zatrudnienia w sferze publicznej? Obecnie rządzący mają niepowtarzalną
okazję do zreformowania systemu motywacyjnego w administracji, który zachęci
szczególnie młodych ludzi do łączenia kariery zawodowej z pracą w administracji
publicznej. Jednak, czy skorzystają z tej szansy, czy podejmą stosowne działania,
szczególnie legislacyjne, to materiał na odrębne opracowanie.

Streszczenie
Systemy motywacyjne jako instrumenty kształtowania i realizacji polityki zatrudnienia w administracji publicznej w Polsce
Autor za główny cel postawił sobie ukazanie, jaką rolę w procesie kształtowania zatrudniania w administracji publicznej w Polsce odgrywa motywowanie pracowników
(urzędników). Ponadto, czy stosowane systemy motywacyjne umożliwią, z jednej
strony, zatrzymanie w strukturze administracji publicznej już zatrudnionych pracowników (urzędników), z drugiej zaś strony, zachęcą do pracy w administracji publicznej
nowych pracowników, którzy muszą zastąpić tych, którzy przeszli do sfery prywatnej
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na lepiej opłacane stanowiska pracy. Aby osiągnąć powyższe cele, scharakteryzował
pojęcie motywacji, omówił wykorzystywane w naszym kraju systemy motywacyjne
a także środki motywujące i ich stosowanie. W ostatniej części opracowania Autor
omówił rolę kadry kierowniczej w motywowaniu pracowników administracji publicznej. W podsumowaniu ocenił obecnie wykorzystywane w administracji publicznej
systemy motywacyjne i wskazał na postulowane kierunki ich modyfikacji.
Słowa kluczowe: administracja publiczna, zatrudnienie, motywacja, systemy motywacyjne.

Summary
Motivational systems as instruments for shaping and implementing employment
policy in public administration in Poland
The author set the main objective to show what role in motivating employees (officials)
plays in the process of shaping employment in public administration in Poland, the
answer to the question whether the applied incentive systems will enable, on the
one hand, to retain the already employed employees in the public administration
structure (officials), on the other hand, they will encourage new employees to work
in public administration, who have to replace those who have moved to the private
sphere for better-paid jobs. To achieve the above objectives, he characterized the
concept of motivation, discussed the incentive systems used in our country as well
as incentives and their application. In the last part of the study, the author discussed
the role of the managerial staff in motivating employees of public administration. In
the summary, he assessed the incentive systems used in public administration and
pointed to the postulated directions for their modification.
Keywords: public administration, employment, motivation, incentive systems.
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Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi
w systemie ochrony własności intelektualnej
po 2018 roku
Emilia Szczęsna1

Wprowadzenie
Jedną z cech charakterystycznych współczesnego świata jest niewątpliwie dyfuzja
kultury, której przejawem jest oddziaływanie przekazu na szerokie grono odbiorców
w jednym momencie. Nie jest możliwe, aby twórca jakiegoś dzieła zawarł umowę
pozwalającą na korzystanie z niego z każdym indywidualnym użytkownikiem, dlatego też w systemie ochrony własności intelektualnej funkcjonuje pojęcie zbiorowego
zarządzania prawami autorskimi. Polega ono na obejmowaniu w zbiorowy zarząd
praw autorskich oraz praw pokrewnych i udzielaniu zgody na korzystanie z utworów, kontroli korzystania z nich, ochronie tych praw, pobieraniu wynagrodzenia od
korzystających z utworów i oczywiście wypłacie środków twórcom2. Funkcjonująca
od ponad pół roku w polskim systemie prawnym ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r.
o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi3 (dalej: z.z.p.a.)
jest owocem wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE
z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do
utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym4 (dalej: CRM5).
W Polsce – podobnie jak w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej –
brakowało w systemie ochrony własności intelektualnej kompleksowej regulacji,
która w jasny sposób pomagałyby w rozstrzyganiu kwestii związanych ze zbiorowym
1. Mgr Emilia Szczęsna, Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe.
2.	Por. M. Czeladzka, Przedsiębiorca a organizacje zbiorowego zarządzania, Biuletyn Euro Info 2018,
nr 11(188), s. 15.
3.	Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, Dz. U. z 2018 r. poz. 1293.
4.	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym,
Dz. U. UE L 84/72 z 20. 03. 2014 r.
5. Skrót z ang. Colective Rights Management.
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zarządzaniem prawami autorskimi. Zanim resort kultury podjął formalny proces
legislacyjny nowej ustawy prace nad sposobem implementacji postanowień CRM
trwały dwa i pół roku, aż ostatecznie po licznych konsultacjach publicznych udało
się wypracować kierunek potrzebnych zmian. Bezpieczeństwo wykonywania praw
autorskich lub pokrewnych dla zbiorowej korzyści uprawnionych jest zależne od
regulacji prawnych odnoszących się do masowego charakteru korzystania z treści
chronionych prawem autorskim, które do momentu wejścia w życie nowych przepisów było regulowane wyłącznie ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych6 (dalej: p.a.p.k).

Organizacja i źródło zbiorowego zarządu
Polski ustawodawca przyjął koncepcję, że odpowiedzialnymi za zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi będą stowarzyszenia zrzeszające twórców, producentów,
wykonawców, organizacje radiowe i telewizyjne lub podmioty ich reprezentujące,
których celem statutowym jest zbiorowe zarządzanie prawami, które zostały im powierzone7. Na mocy decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydanej
w oparciu o przepisy p.a.p.k. obecnie w Polsce jest zarejestrowanych 12 organizacji
zbiorowego zarządzania8 (dalej: OZZ). W wielu krajach Wspólnoty Europejskiej po
implementacji CRM przyjęto, że organizacje OOZ mają mieć charakter wyłącznie
gospodarczy i skupiać wokół siebie wszystkich uprawnionych do utworów, tzn. każdy podmiot będący w posiadaniu jakiegokolwiek tytułu prawnego do utworów, czy
wykonań artystycznych9. W Polsce obowiązujący model bez względu na wprowadzenie nowych przepisów nie uległ zmianie, co oznacza, że OZZ w zakresie, który
nie jest uregulowany przez z.z.p.a. będą sięgały się do przepisów odnoszących się
do stowarzyszeń. Po wprowadzonych zmianach w przepisach funkcjonujący model
6.	Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z 1994 r. nr 24,
poz. 83.
7.	Por. M. Czeladzka, Zmiany w zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi, „Biuletyn Euro Info”
2018, nr 8(185), s. 10.
8.	W Obwieszczeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie
ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzieleniu i o cofnięciu zezwoleń
na podjęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami
pokrewnymi (M. P. z 2009 r. nr 21, poz. 270) figuruje 15 nazw stowarzyszeń, ale przez ostatnie
10-lecie liczba ta zmniejszyła się o 3 organizacje.
9. Por. M. Czeladzka, Zmiany w zbiorowym…, s. 11.
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organizacyjny OZZ stał się narzędziem kontroli udzielonych pozwoleń na zbiorowe
zarządzanie, co nie miało miejsca dotychczas. Większość stowarzyszeń otrzymała
zezwolenia na swoją działalność statutową w ubiegłym stuleciu. Ponieważ każdy
obszar, który dotyka swym zasięgiem własności intelektualnej podlega przemianom
nie wszystkie wydane zezwolenia były spójne np. z nazewnictwem pól eksploatacji.
Ustawodawca chcąc zaprowadzić ład w sferze OZZ i uniknąć powielania błędów
interpretacyjnych rozważał różne koncepcje nowych regulacji. Na etapie projektu
ustawy bardzo poważnie pochylono się nad wygaszeniem wszystkich wydanych dotychczas zezwoleń, co miało nawiązywać do XVIII-wiecznej zasady monizmu, której
cechą charakterystyczną była „identyczność” i odrzucenie różnorodności10. Koniec
końców przyjęto rozwiązanie pozwalające na wprowadzenie zmian w wydanych ponad 20 lat temu zezwoleniach. Na mocy art. 137 ust. 1 z.z.p.a. od połowy stycznia
2019 r. na ministrze kultury spoczywa obowiązek wszczęcia postępowania cofnięcia
zezwolenia na zbiorowe zarządzanie tym stowarzyszeniom, które nie podejmowały
się tego zadania lub czyniły to w niewielkiej skali. Ponadto minister ma obowiązek
wezwać do wprowadzenia zmian w nazewnictwie pól eksploatacji, co ma wpłynąć na
ład, czytelność oraz jednolitość rynku OZZ. Stowarzyszenia, które zostały wezwane
do wprowadzenia zmian w swoich statutach do połowy marca 2019 r. (9 miesięcy od
dnia wejścia w życie z.z.p.a.) muszą powiadomić są rejestrowy o fakcie zmiany statutu
(art. 138 z.z.p.a.). W tym samym terminie organizacja zbiorowego zarządzania ma
obowiązek dostosować do nowych regulacji dotychczas stosowane warunki zawierania i wypowiadania umów, na mocy których wykonywano zbiorowe zarządzanie,
ogłosić je na swojej stronie internetowej oraz poinformować uprawnionych o nowych
warunkach (art. 140 z.z.p.a.).
Do nowości w ochronie własności intelektualnej należy zaliczyć również wprowadzenie pojęcia „reprezentatywnej organizacji zbiorowego zarządzania”, co wskazuje na
organizację, która jako jedyna posiada zezwolenie na zbiorowe zarządzanie prawami
danej kategorii uprawnionych do określonego rodzaju utworów lub przedmiotów
praw pokrewnych na danym polu eksploatacji (art. 10 ust. 1 z.z.p.a.). Jeżeli zdarzy się,
że takie zezwolenie posiada więcej niż jedno stowarzyszenie, to organizacją reprezentatywną jest ta, która reprezentuje najwięcej uprawnionych na podstawie zawartych
umów w danym zakresie, co stwierdzi minister w drodze decyzji (art. 10 ust. 2 z.z.p.z).
10.	Por. P. Garbacz, Uogólniona opozycja monizm – pluralizm, „Roczniki filozoficzne” 2011, t. LIX nr
2, s. 95.
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Przedsiębiorca w systemie zarządzania prawami autorskimi
Na polskim rynku OZZ istnieją stowarzyszenia, które reprezentują indywidualnych
uprawnionych (reżyserzy, kompozytorzy, piosenkarze, dziennikarze itp.) oraz takie,
które zrzeszają wyłącznie przedsiębiorców11. W niniejszym artykule autor chce odnieść się do sytuacji, w której to przedsiębiorca staje się użytkownikiem, a nie osobą
uprawnioną. Ponieważ działania przedsiębiorców są skierowane na osiągnięcie zysku
zwykle nie mieszczą się one w ramach tzw. licencji ustawowej, która m. in. pozwala
na możliwość rozpowszechniania za pomocą anteny zbiorowej lub sieci kablowej
utworów nadawanych przez inne radio lub telewizję, w ramach równoczesnego i nieodpłatnego rozpowszechniania programów radiowych lub telewizyjnych, których
odbiorcy znajdują się w jednym budynku lub domach jednorodzinnych obejmujących
do 50 gospodarstw domowych (art. 24 p.a.p.k.). To oznacza, że zwykle przedsiębiorcy
muszą posiadać zgodę na wykorzystywanie danego utworu od podmiotu, do którego
utwór należy, co idzie w parze z zapłatą odpowiedniego wynagrodzenia.
W życiu codziennym zwykle nie zastanawiamy się nad tym, czy właściciel restauracji, warsztatu samochodowego, salonu fryzjerskiego, czy galerii handlowej posiada
zgodę na odtwarzanie np. muzyki, czy filmów. Oczywistym jest, że masowy charakter
wymienionych miejsc uniemożliwiałby indywidualne podpisywanie umów pomiędzy
uprawnionym a użytkownikiem, dlatego też główną rolę odgrywają tu OZZ będące
pośrednikiem pomiędzy uprawnionym a użytkownikiem. Pośrednictwo to odbywa
się na dwa sposoby: przez podpisanie umowy licencyjnej lub zapłata przez przedsiębiorcę określonej kwoty na rzecz OZZ. Zarówno w jednym jak i drugim przypadku
to ustawodawca zdecydował kto i w jakich okolicznościach może podpisać umowę
licencyjną, lub na kim będzie ciąży obowiązek zapłaty na rzecz OZZ. Dobrowolna
umowa licencyjna zostaje podpisana wtedy, gdy przedsiębiorca w ramach swojej
działalności chce wykorzystywać treści chronione prawem autorskim, ale nie ma to
związku z uzyskaniem korzyści majątkowej.
Bezdyskusyjnym jest, że obowiązek zawarcia umowy licencyjnej będzie spoczywał
na przedsiębiorcy, dla którego korzystanie z treści chronionych stanowi główny element działań, np. prowadzenie dyskoteki. Ale do podpisania umowy będzie obowiąza11.	Do tej grupy zaliczamy: Związek Producentów Audio-Video ZPAV (zrzesza producentów fonogramów i wideogramów), Stowarzyszenie Filmowców Polskich (zrzesza producentów filmowych),
Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska (zrzesza wydawców), Stowarzyszenie
Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL (zrzesza wydawców prasy).
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ny również ten, dla kogo korzystanie z utworów nie stanowi głównego elementu działań, nie mniej odnosi z tego powodu korzyść majątkową, czego dobrym przykładem
są usługi hotelowe. W pokojach goście hotelowi mogą oglądać programy telewizyjne
i chociaż hotel nie pobiera dodatkowej opłaty za korzystanie z odbiornika telewizyjnego, to jednak fakt umieszczenia odbiornika w każdym pokoju podnosi jego standard,
a tym samym wzrasta cena za dobę hotelową. Zatem każdy hotel, który udostępnia
swoim gościom odbiorniki telewizyjne w pokojach musi mieć podpisaną umowę
licencyjną ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich. A co z salonem fryzjerskim albo
kosmetycznym? Tutaj sprawa jest już bardziej sporna, albowiem ustawodawca w art.
24 ust. 2 p.a.p.k. nawiązuje do pojęcia „miejsca publicznego”, mając na myśli miejsca
ogólnie dostępne, a za takie właśnie uznajemy wymienione salony. Z pomocą w rozwiązaniu interpretacyjnych trudności wyszedł Trybunał Sprawiedliwości UE, który
ocenił, że odtwarzanie muzyki lub filmów w poczekalni gabinetu dentystycznego nie
ma wpływu na zwiększenie ilości pacjentów z powodu tego odtwarzania12. Polskie
sądy przyjęły podobny kierunek interpretacyjny i w swoich wyrokach biorą w obronę
przedsiębiorców, którzy wykorzystując treści chronione prawem nie podnoszą wartości swoich usług tylko dlatego, że „w tle” odtwarzają muzykę, czy wyświetlają film
w recepcji. W art. 20 p.a.p.k. ustawodawca reguluje kwestię obowiązku wniesienia
opłaty na rzecz OZZ. Opłaty te dotyczą urządzeń kopiujących oraz nośników służących powielaniu utworów. Obowiązek ten spoczywa na producentach i importerach
urządzeń służących do kopiowania utworów (kopiarki, skanery, płyty CD, pamięć
przenośna USB, karty pamięci itp.)13.
Nowością jaką wprowadził na mocy unijnych przepisów polski ustawodawca do
naszego systemu ochrony własności intelektualnej są reguły określające współpracę
przedsiębiorców z OZZ. W art. 45 z.z.p.a. wskazano, że jeżeli przedsiębiorca zwróci
się do danego stowarzyszenia zajmującego się zbiorowym zarządzaniem, to bez ważnego powodu nie można mu odmówić zawarcia umowy o korzystanie z utworów lub
przedmiotów praw pokrewnych.

12.	Por. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie C-135/10 (Società
Consortile Fonografici vs Marco Del Corso), Dz. U. C 133, 05. 05. 2012.
13. Por. M. Czeladzka, Przedsiębiorca…, s. 18.
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Wynagrodzenie za korzystanie z utworów
Organizacje zbiorowego zarządzania są obowiązane do tego, aby równo traktować wszystkich użytkowników. Wynagrodzenie przysługujące z tytułu korzystania
z utworów przez przedsiębiorców musi być proporcjonalne w stosunku do korzyści
jakie czerpie użytkownik wykorzystując cudzy utwór. Ustawodawca w art. 44 p.a.p.k.
przyznał twórcom uprawnienie, dzięki któremu ten może zażądać podwyższenia
wynagrodzenia w sytuacji, gdy korzyści nabywcy są rażąco wyższe aniżeli wynagrodzenie twórcy. Należy również pamiętać, że w przypadku podpisania umowy prawnoautorskiej zwykle twórca otrzymuje wynagrodzenie procentowe, a wtedy wzrost
wynagrodzenia będzie zależny od ilości sprzedanych egzemplarzy np. książki lub
płyty. Prawo zabezpiecza interes twórców w taki sposób, że jeżeli cena sprzedawanych
egzemplarzy wzrasta, to wynagrodzenie twórcy również musi wzrosnąć, aby ten nadal
otrzymywał określony w umowie procent (art. 48 p.a.p.k.). Ustawodawca przewidział
również sytuację, w której cena utworu obniży się i w tym wypadku również zabezpieczył interesy twórców w taki sposób, że przez rok od momentu rozpowszechniania
utworu wynagrodzenie nie może się zmienić (za zgodą stron można nawet ten okres
wydłużyć). Ważne jest również to, iż za każde pole eksploatacyjne, które nie zostało
wymienione w zawartej umowie, a zostało wykorzystane przez użytkownika należy
wypłacić dodatkowe wynagrodzenie i podpisać dodatkową umowę14.
Komisja Prawa Autorskiego podlegającą ministrowi kultury zatwierdza tabele
określające stawki wynagrodzeń artystów, wykonawców, producentów fonogramów
i wideogramów muzycznych, których kwoty muszą być uwzględnione w umowach licencyjnych pomiędzy użytkownikiem, a organizacją zbiorowego zarządzania. Poniżej
zostaje zaprezentowana przykładowa tabela wynagrodzeń za korzystanie z utworów
w obiektach położonych w centrach handlowych obowiązująca na terenie całej Polski.

14.	Por. M. Stasiak, Wynagrodzenie autorskie: pięć najważniejszych zasad, https://fotoprawo.pl/index.
ph p/2017/09/wynagrodzenie-autorskie-piec-najwazniejszych-zasad/, pobrano: 24-02-2019.
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Tab. 1. Stawki wynagrodzeń w formie miesięcznego ryczałtu dotyczące obiektów
położonych w centrach handlowych

Źródło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Zwaloryzowana na podstawie art. 11013
ust. 8 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz.
880 z późn. zm.) tabela stawek wynagrodzeń za odtwarzanie utworów i przedmiotów praw pokrewnych (sygn. akt sprawy DWIM.PZ-006/1-5/12), http://bip.mkidn.gov.pl/media/download_gallery/20180330_Zwaloryzowana_tabela_w ynagrodzen.pdf, pobrano: 24-02-2019.

Od 2010 r. tabele opłat były zatwierdzane w procedurze cywilnoprawnej, a sprawy sporne rozstrzygał Sąd Okręgowy w Poznaniu. Wejście w życie 19 lipca 2018 r.
nowych przepisów spowodowało, że dokonuje się to w ramach postępowania administracyjnego, a decyzje Komisji Prawa Autorskiego można zaskarżać do sądów
administracyjnych.

Podsumowanie
Celem uchwalenia dyrektywy CRM było ujednolicenie zasad funkcjonowania organizacji zbiorowego zarządzania m.in. prawami do utworów, wykonań fonogramów
i wideogramów na terenie całej Unii Europejskiej. Wprowadzanie nowych zasad do
prawa krajowego jest procesem złożonym, w przypadku Polski wymagało to nowelizacji kilku obowiązujących ustaw, tj. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach
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cywilnych15, ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej16 oraz ustawy
z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych
osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej17.
Wszystkie zmiany legislacyjne spowodowały, że unijne przepisy zostały wdrożone
z dwuletnim opóźnieniem. Polska nie jest jedynym państwem Unii Europejskiej,
którego przepisy odnoszące się do organizacji zbiorowego zarządzania wymagały
ujednolicenia. Z różnicami w krajowych przepisach zmagały się m. in. Hiszpania,
Luksemburg, Rumunia i Bułgaria.
Nie ulega wątpliwości, że funkcjonowanie OZZ jest ważnym elementem w zagwarantowaniu bezpieczeństwa obrotu prawnoautorskiego, albowiem omawiane
organizacje pomagają kontrolować twórcom wykorzystywanie ich własności intelektualnej oraz umożliwiają uzyskiwać licencje niezbędne w działalności wykorzystującej w sposób masowy różnego rodzaju utwory. Ale nie jest też tajemnicą, że
cały dotychczasowy system zarządzania zbiorowego nie był oparty na przejrzystych
zasadach, przez co wszyscy uczestnicy (uprawnieni, użytkownicy, organizacje zbiorowego zarządzania) byli podzieleni różnicami interpretacyjnymi nawiązującymi do
praw i obowiązków każdej ze stron. Środowiskom twórców najbardziej ciążył funkcjonujący systemu repartycji środków, który był krzywdzący ze względu na fakt, że
ok. 19% pobieranych opłat przez OZZ trafiało na pokrycie kosztów ich działalności,
zaś wypłaty przeznaczone dla twórców były rozkładane w czasie, a ich wysokość nie
była zadowalająca18. Nowe przepisy na pewno wpłynęły na sprawność procesu inkasowania wynagrodzeń od użytkowników oraz ich wypłaty podmiotom uprawnionym,
a tym samym zagwarantowały przejrzystość systemu ochrony własności intelektualnej
w zbiorowym zarządzaniu.

15.	Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz. U. z 2005 r. nr 167,
poz. 1398.
16. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635.
17.	Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób
zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 2018 r.,
poz. 648.
18.	Por. B. Biga, W czyim interesie funkcjonowanie organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w Polsce, „Raport” 2017, nr 1, s. 5.
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Streszczenie
Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi w systemie ochrony własności intelektualnej po 2018 roku
Autor przybliżył zmiany w przepisach jakie nastąpiły w obszarze zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz prawami pokrewnymi w Polsce po 2018 r. Artykuł
podkreśla kompleksowy charakter nowych przepisów, które dotykają wszystkich
aspektów działalności organizacji zbiorowego zarządzania (OZZ) – począwszy od
wydawania stowarzyszeniom zezwoleń na zbiorowe zarządzanie, a skończywszy na
uprzywilejowanej pozycji twórców oraz wysokości wynagrodzeń przysługujących
za korzystanie z ich utworów w drodze licencjonowania. Treść zawarta w publikacji
koncentrując się na autorskich prawach majątkowych porusza kwestie relacji zachodzących pomiędzy organizacjami zbiorowego zarządu a przedsiębiorcą, który na
„scenie” ochrony własności intelektualnej może być podmiotem uprawnionym, tzn.
członkiem OZZ, lub występować jako użytkownik.
Słowa kluczowe: organizacja zbiorowego zarządzania, umowa licencyjna, prawa
autorskie, twórca, przedsiębiorca.

Summary
Collective copyright management in an intellectual property protection system
after 2018
The author discusses the changes made to laws on collective copyright management
and related rights in Poland after 2018. The article underlines the complex character of the new regulations which encompass all aspects of the activity of collective
management organizations - from issuing associations with collective management
licenses to the privileged position of authors and the remuneration they are entitled to for the use of their licensed works. Focusing on proprietary copyrights, the
publication discusses the relations between collective management organizations
and the entrepreneur who can be an authorized entity in the intellectual property
protection system, i.e. be a member of a collective management organization, or
exist as the system’s user.
Keywords: collective management organization, licensing agreement, copyrights,
author, entrepreneur.
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Aspekt ogólny logistyki zaopatrzenia szpitalnego
Łukasz Zwoliński1

Wprowadzenie
Rozpatrując pozycję i rolę logistyki zaopatrzenia szpitalnego, należy na wstępie dokonać próby zdefiniowania samego pojęcia ,,szpitala’’ zarówno w rozumieniu przepisów
ustawowych jak i w ogólnie zakorzenionej świadomości społeczeństwa, naświetlić
podstawowe zadania i cele jego działalności. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej2, definiuje pojęcie szpitala jako: ,,szpital – przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, w którym podmiot ten wykonuje działalność leczniczą w rodzaju
świadczenia szpitalne’’. W ujęciu R. Jachowicza szpital jest zakładem opieki zdrowotnej
odznaczający się stałą gotowością do przyjęcia i umieszczenia w nim pacjenta, jak również zapewniający przebywającemu w nim pacjentowi całodobowej, wszechstronnej
oraz kwalifikowanej opieki medycznej, poprzez prowadzoną obserwację, rozpoznanie,
pielęgnowanie i leczenie3. Szpital jest miejscem od którego my jako świadczeniobiorcy usług medycznych, ale i płatnik, oczekujemy udzielenia specjalistycznej pomocy
w trybie pilnym (stan zagrożenia życia) lub planowym adekwatnej do stanu naszego
zdrowia. Szpitale mocą ustawy ,,o działalności leczniczej’’ są zobowiązane do udzielania
świadczeń szpitalnych stosownie do możliwości zasobowych oraz potrzeb pacjentów.
Przytoczona ustawa o działalności leczniczej precyzuje: ,,świadczenie szpitalne – wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu,
leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być realizowane w ramach innych
stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych świadczeń
zdrowotnych; świadczeniami szpitalnymi są także świadczenia udzielane z zamiarem
zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin4. Głównym zadaniem szpitali jest zapewnienie całodobowego, kompleksowego leczenia, opieki medycznej, pielęgnacyjnej oraz logistycznej pacjentom, których stan zdrowia zarówno
fizycznego, jak i psychicznego tego wymaga. Zapewnienie efektywności i dostępności
1. Dr Łukasz Zwoliński, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.
2.	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz. U. nr 112, poz. 654 z późniejszymi
zmianami, zwana dalej w skrócie: ustawą o działalności leczniczej.
3. R. Jachowicz, Zarys technologii współczesnego szpitala, Warszawa 1970, s. 23.
4. Ustawa o działalności leczniczej.
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różnorodnych usług wspomagających procesy leczenia szpitalnego jest w dużej części
uzależnione od szeroko rozumianej logistyki. ,,Logistyka jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy (oprócz własnego dorobku korzysta ona z nauk technicznych, wojskowych,
matematycznych, ekonomicznych w tym o zarządzaniu), której przedmiotem badań
są prawidłowości i zjawiska występujące podczas przepływu dóbr i informacji na całej
długości łańcucha dostaw’’5. W interpretacji prof. E. Gołembskiej: ,,Logistyka to proces
zarządzania całym łańcuchem dostaw’’6, w tym przypadku określenie ,,łańcuch dostaw’’
jest pojmowane jako działalność związana z przepływem produktów oraz usług od jego
oryginalnego źródła, poprzez występujące wszystkie formy pośrednie, aż do postaci,
w której zarówno produkty jak i usługi są konsumowane przez ostatecznego klienta7.
Logistyka szpitalna stanowi natomiast proces planowania, sterowania oraz kontroli
procesów dostarczania towarów potrzebnych do realizacji świadczeń medycznych8.
,,Według Piepera podstawowym zadaniem logistyki szpitalnej jest zagwarantowanie
niezakłóconego funkcjonowania podstawowych jednostek szpitalnych (oddziałów, laboratoriów) poprzez dostawy posiłków, leków, produktów medycznych, diagnostycznych,
artykułów biurowych, także zagospodarowanie odpadów medycznych’’9. Do głównych
celów logistyki szpitalnej możemy zaliczyć: sterowanie ruchem pacjentów w sposób
umożliwiający efektywne wykorzystanie zasobów oraz redukcję czasu leczenia i pobytu
pacjenta w szpitalu, zapewnienie niezakłóconych dostaw materiałów medycznych i innych, które są niezbędne w procesie leczenia pacjentów, optymalnych z uwagi na poziom
zapasów i koszty zakupu, a także monitorowanie przepływu materiałów i pacjentów10.

5. A. Szymonik, Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, cz.1, Warszawa 2010, s. 18.
6.	E. Gołembska, Istota logistyki, podstawowe pojęcia, [w:] E. Gołembska (red.), Kompendium wiedzy
o logistyce, Warszawa 2007, s. 18.
7. Tamże.
8.	Ch. Siepermann., Stand und Entwicklungstendenzen der Krankenhauslogistik in Deutschland,
VFL, Stuttgart 2004, s. 14, [za:] S. Kauf, Logistyka i jej strategiczny wymiar w zarządzaniu w szpitalem, ,,Logistyka’’ 2015, nr 4, s. 7626, https://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/
send/338-artykuly-na-plycie-cd-2/9038-kauf-logistyka-i-jej-strategiczny, pobrano 30.04.2018 r.
9.	U. Pieper, C. Rockel., M. Wiemann., Revolution in der Krankenhauslogistik, [w:] S. Drauschke, U.
Pieper, Beschaffungslogistik und Einkauf im Gesundheitswesen, Neuwind-Kriftel 2002, s. 266; C.
Drees, Beschaffungsmanagement im Krankenhaus, Hrsg. Deutsches Forum für Krankenhausmanagement, 2003, [za:] S. Kauf, Logistyka …, s. 7626-7627.
10.	A. Gawrońska, Bezpieczne kodowanie, czyli kody kreskowe w służbie pacjentom, „Logistyka” 2008,
nr 1, s. 79, [za:] S. Kauf, Logistyka …, s. 7627.
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Rola logistyki zaopatrzenia w szpitalu
Rola i zadania logistyki zaopatrzenia – aspekt ogólny
Procesy przebiegające w obszarze logistyki zaopatrzenia warunkują możliwość realizacji zamierzonych celów organizacji, zarówno strategicznych (decyzyjnych), taktycznych, jak i tych na poziomie operacyjnym (wykonawczym). W opinii prof. A.
Szymonika termin ,,zaopatrywanie’’ w praktyce zamiennie używany z pojęciem ,,zaopatrzenia’’ przedsiębiorstwa, stanowi funkcję o strategicznym znaczeniu ze względu
na fakt, że w jego obszarze możliwe są oszczędności kosztów, tkwią w nim impulsy
prorozwojowe jak również funkcjonują partnerzy mogący uwarunkować postęp11.
,,Logistyka zaopatrzenia odpowiada za dostarczenie materiałów, surowców, półproduktów lub towarów od dostawców do magazynu zaopatrzeniowego przedsiębiorstwa
lub bezpośrednio do miejsc przetworzenia. Głównym celem podsystemu zaopatrzenia
jest efektywne i ekonomiczne zaspokajanie potrzeb materiałowych przedsiębiorstwa.
System zaopatrzenia łączy logistykę dystrybucji dostawców z logistyka produkcji’’12.
Do podstawowych zadań logistyki zaopatrzenia zaliczamy takie działania, jak: sterowanie dostawami, optymalizację kosztów zaopatrzenia, współpracę z dostawcami,
współpracę z innymi jednostkami organizacyjnymi w przedsiębiorstwie, odbiór i magazynowanie towarów oraz materiałów, synchronizację procesu dostaw, a także zaspokajanie potrzeb materiałowych13. ,,Znaczenie zaopatrywania w przedsiębiorstwie
wynika przede wszystkim z tego, że warunkuje ono terminowy i rytmiczny przebieg
procesów produkcyjnych oraz z faktu, że z zakupem materiałów wiąże się angażowanie
znacznej części środków finansowych przedsiębiorstwa’’14. Podstawowymi skutkami
niewłaściwego funkcjonowania sfery zaopatrzenia w przedsiębiorstwie są występujące głównie zakłócenia w realizacji procesów produkcyjnych, przede wszystkim
przestoje oraz opóźnienia, nadmierny poziom zapasów nieuzasadnionych bieżącymi
potrzebami, wzrost zamrożenia kapitału w zapasach, wzrost kosztów produkcji spowodowany zakłóceniami w jej przebiegu oraz niska konkurencyjność15. ,,Zadaniem
11. A. Szymonik, Logistyka …, s. 98.
12.	Encyklopedia Zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Logistyka_zaopatrzenia, pobrano
30.04.2018 r.
13. Tamże.
14. A. Szymonik, Logistyka …, s. 100.
15.	A. Szymonik, Informatyka jako podstawowy instrument zarządzania logistyką zaopatrywania,
Łódź 2006, s. 10.
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logistyki zaopatrywania jest pozyskanie i przygotowanie materiałów do produkcji,
jak również sprawna realizacja przepływów materiałów oraz przyporządkowanych im
informacji. Przedmiotem i zadaniem zarządzania logistyką zaopatrywania jest stała
koordynacja wymienionych wyżej zadań zarówno długoterminowych, jak i średnio
i krótkoterminowych, na rzecz ich realizacji zgodnie z celami przedsiębiorstwa i we
współdziałaniu z partnerami rynkowymi’’16. System logistyki zaopatrywania łączy
procesy przepływów materiałów oraz informacji od dostawców funkcjonujących
na rynku zaopatrzeniowym do magazynów przedsiębiorstwa17. W tym przypadku
możemy mówić o magazynach będących na wyposażeniu szpitali, zlokalizowanych
wewnątrz lub na przylegającym terenie. Ważnym z punktu widzenia zabezpieczenia
logistycznego i stałości dostaw niezbędnych zasobów np. na oddziały szpitalne są
procesy zaopatrywania wraz z utrzymaniem zapasów.
Zaopatrywanie z utrzymaniem zapasów polega na utrzymywaniu w przedsiębiorstwie zapasów w celu pokrycia jego wewnętrznych potrzeb, do zalet zaopatrywania
z utrzymaniem zapasu można zaliczyć: szybkość reakcji systemu logistyki zaopatrywania na popyt sfery produkcji, większą podatność systemu logistyki zaopatrywania na
wahania popytu, opóźnienia dostaw do kooperantów, możliwość obniżenia kosztów
zakupu materiałów ze względu na wielkość zamówienia, natomiast do wad tego sposobu zaopatrywania zaliczamy zwiększone koszty magazynowania i zamrożenia kapitału
w zapasach18. ,,Zaopatrywanie zsynchronizowane z produkcją lub użyciem polega na
dostarczaniu materiałów przez dostawcę w terminach i wielkościach wynikających
z harmonogramu produkcji. Materiały są na ogół kierowane bezpośrednio z środków
transportu do stanowisk produkcyjnych. W ten sposób skraca się czas przepływu
materiałów do produkcji. W magazynach zaopatrzeniowych są utrzymywane jedynie niewielkie zapasy, zwane zapasami bezpieczeństwa, stąd koszty magazynowania
i zamrożony w zapasach kapitał są niskie’’19. We wszystkich wdrażanych procesach
logistycznych, w tym również w obszarze zaopatrywania szpitali, nadrzędną rolę
spełnia ,,jakość’’ czyli stopień spełnienia wymagań stron zainteresowanych.
Jakość funkcjonowania sytemu logistyki zaopatrywania możemy określić, jako
jego zdolność do zaspokajania potrzeb materiałowych przedsiębiorstwa, która jest
16. A. Szymonik, Logistyka …, s. 101.
17. Tamże, s. 102.
18. Tamże.
19. Tamże, s. 103.
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wypadkową jakości funkcjonowania procesów produkcyjnych, usługowych, transportu, magazynowania, sterowania zapasami, prognozowania popytu, zamówień i informacyjnych20. Do czynników kształtujących logistykę zaopatrzenia możemy zaliczyć:
– charakterystykę nabywanych towarów, które dotyczącą głównie wymagań w zakresie transportu (środek transportu, jego wyposażenie), magazynowania (wielkość powierzchni, lokalizacja, warunki składowania), opakowania (wielkość,
materiał), oznakowania (jednostek lub partii towaru),
– działalność dostawców obejmującą ilość, stopień spełnienia wymagań ilościowych, a także jakościowych odbiorcy, możliwość zapewnienia długiego okresu
współpracy, nastawienie na zacieśnianie współpracy z odbiorcą oraz obustronnego doskonalenia,
– działalność konkurentów, głównie ze względu na ilość, lokalizację, zasięg oddziaływania, źródła zaopatrzenia, potencjał, wykorzystywane rozwiązania logistyczne
w obszarze zaopatrzenia,
– ograniczenia obrotu poszukiwanym towarem połączone z koncesjonowaniem,
obowiązkiem monitorowania przez jednostki zewnętrzne przepływu oraz zużycia
(leki, substancje szkodliwe dla zdrowia),
– międzynarodowy przepływ towarów, głównie z uwagi na występujące różnice
wymagań dotyczących transportu i przechowywania towarów, braku standaryzacji dokumentacji przewozu i składowania, opóźnień wynikających z niskiej
przepustowości przejść granicznych21.
Poruszające się w przestrzeni publicznej organizacje, do których zaliczamy m.in.
instytucje pożytku publicznego (szpitale, szkoły, jednostki mundurowe, uczelnie,
urzędy, instytuty badawcze), ale także podmioty komercyjne, są w mniejszym lub
większym stopniu uzależnione od logistyki zaopatrzenia (zaopatrywania). Logistyka
zaopatrzenia w zależności od branży, zdolności zasobowych, położenia, realizowanej
polityki i celów, obranej strategii, zapewnia tym podmiotom, zarówno bieżącą jak
i długofalową egzystencję dostarczając właściwy produkt, we właściwej: ilości, stanie,
miejscu, czasie, właściwemu (odpowiedniemu) klientowi, po właściwych kosztach
(cenie) wg powszechnie znanej zasady 7 W. Logistyka zaopatrzenia jest jednym
z kluczowych elementów budowania jakości i bezpieczeństwa procesów obsługi or20. Tamże.
21.	
Encyklopedia Zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Logistyka_zaopatrzenia, pobrano
30.04.2018 r.
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ganizacji, a co za tym idzie klienta, konsumenta, pacjenta, petenta dostarczając mu
w oczekiwanej czasoprzestrzeni pożądanych lub niezbędnych wartości w postaci
różnorodnych zasobów np. środków leczniczych.

Logistyka zaopatrzenia szpitalnego
Logistyka i jej poszczególne gałęzie (m.in. logistyka zaopatrzenia) stanowią nieodłączny i niezbędny element systemu wsparcia w procesie leczenia i opieki nad pacjentem w warunkach szpitalnych, zapewniając funkcjonalność, efektywność i spójność
realizowanych świadczeń medycznych i wspomagających, niezależnie od statutu
prawnego, miejsca funkcjonowania, specjalności, zasięgu oddziaływania danego
szpitala oraz działającego w jego strukturze oddziału (zakładu) szpitalnego. W skład
systemu wsparcia logistycznego wchodzą m.in. procesy zaopatrzenia w wyroby medyczne, środki lecznicze, środki chemiczne, wyroby spożywcze, środki sanitarne,
środki transportowe i inne w ramach zaplanowanego i koordynowanego logistycznego
łańcucha dostaw. Logistyka zaopatrzenia realnie wpływa na podniesienie poziomu
bezpieczeństwa pacjentów w okresie ich przebywania w szpitalu oraz korzystania
z dostępnych zasobów, w tym infrastrukturalnych. ,,Logistyka zaopatrzenia – zajmuje
się przemieszczaniem materiałów od dostawców do przedsiębiorstw produkcyjnych.
Stawia sobie za cel niedopuszczenie do przerwania produkcji, poprzez zapewnienie
przedsiębiorstwu produkcyjnemu wszystkich niezbędnych do funkcjonowania surowców, materiałów i półproduktów. Brak surowców oznacza przerwę w produkcji,
co przekłada się na straty. W logistyce zaopatrzenia niezbędne jest składanie odpowiednich zamówień we właściwym czasie i ilości, oraz utrzymywanie zapasów’’22.
Różnorodne działania podejmowane przez szpitale w obszarze logistyki zaopatrzenia
dotyczą licznych wykonawców oraz podwykonawców usług, zwłaszcza współpracy
z producentami leków, sprzętu medycznego, hurtowniami farmaceutycznymi, producentami żywności, hurtowniami spożywczymi, firmami gastronomicznymi, a także
innymi branżowymi podmiotami zapewniającymi dostawę niezbędnego asortymentu
w ustalonych ramach czasowych, często w ramach outsourcingu, stanowiącego odpłatne zlecanie usług (procesów) do realizacji przez wyspecjalizowane podmioty rynkowe.

22.	Governica, Encyklopedia, https://www.governica.com/Logistyka_zaopatrzenia, pobrano
05.05.2018 r.
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Rys. 1. Wybrane zasoby logistyki zaopatrzenia szpitalnego

Źródło: Opracowanie własne.

Odpowiedzialność personalna za zaopatrzenie szpitalne jest zróżnicowana i często
wielopoziomowa, co wynika m.in. z realizowanej polityki jakości danego zarządu
szpitala (dyrekcji, rady nadzorczej), wielkości podmiotu leczniczego, stopnia złożoności struktury organizacyjnej, opracowanego schematu organizacyjnego, posiadanych zasobów finansowych, kadrowych (specjaliści ds. logistyki, jakości, finansów),
infrastrukturalnych (zaplecze magazynowe, transportowe, socjalne) i wielu innych
czynników. Szpitale będąc podmiotami, o który w dużej mierze oparty jest system
opieki zdrowotnej, są zobowiązane prawnie do zapewnienia swoim pacjentom odpowiednich standardów opieki i leczenia, adekwatnych do stanu zdrowia, poprzez m.in.
podejmowanie skoordynowanych działań w ramach logistycznego łańcucha dostaw.
,,Dobrze funkcjonujący łańcuch dostaw musi stanowić sprawny i skuteczny system
działający w praktyce, tworzący wartość dodaną dla wszystkich jego uczestników,
na całej jego długości. To on jest odpowiedzialny za koordynację przepływu dóbr
materialnych, usług oraz powiązanych z nimi informacjami. To on ma wpływ na
minimalizację kosztów tego przepływu, a także poziom obsługi klienta polegającej
na dostarczeniu właściwemu klientowi właściwych towarów, we właściwym miejscu,
czasie, ilości oraz cenie’’23, przytoczonego w definicji ,,klienta’’ należy identyfikować
23. A. Szymonik, Logistyka…, s. 183.
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w tym przypadku jako ,,pacjenta’’ czyli świadczeniobiorcę usług medycznych. Zarządzanie łańcuchem dostaw możemy określić jako proces decyzyjny zmierzający nie
tylko do integracji jego uczestników oraz koordynacji zachodzących między nimi
przepływów produktów i informacji, ale również wymagający podjęcia współpracy
dotyczącej przepływów pieniężnych24.
Planowanie procesów w obszarze zaopatrzenia szpitalnego przez uprawnione komórki administracyjne szpitala m.in. dział logistyki lub dział zamówień,wiąże się
z koniecznością planowania oraz wdrażania szeregu działań logistycznych o zróżnicowanej skali, zasięgu i stopniu złożoności, co jest uzależnione od specyfiki (specjalizacji) danego szpitala, obranych strategii i metod kierowania, wielkości placówki,
rodzaju oddziałów szpitalnych, stanu infrastruktury, a także obowiązujących przepisów, w tym uregulowań wewnątrzzakładowych. Odpowiedzialność za zarządzanie
zaopatrzeniem szpitalnym może dotyczyć takich czynności jak: określenie rodzaju
asortymentu, skali zamówienia, wymagań jakościowych, negocjowania warunków
cenowych z dostawcami (z upoważnienia i za zgodą dyrekcji szpitala), warunków
gwarancyjnych, zawieranie umów, kontrolowanie zapasów na niezbędnym poziomie
z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego i organizacyjnego szpitala, zarządzanie posiadanymi zapasami, w tym bieżące monitorowanie i analizowanie powstających braków, przyjmowanie zamówień od poszczególnych części składowych szpitala
(oddziałów szpitalnych, przychodni przyszpitalnych, poradni, laboratoriów, działów
organizacyjnych, działów socjalnych), zarządzanie dostawami, stałe monitorowanie
przepływów zamówionego asortymentu, specyfikacji zgodnej z oczekiwaniami stron
zainteresowanych (komórki i strefy szpitala), wybór środka transportu wewnętrznego
i zewnętrznego, miejsca składowania, (magazynowania), sposobu zabezpieczenia,
ewidencjonowania, gospodarowania odpadami medycznymi.

24.	J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje. Procedury. Doświadczenia, Warszawa
2003, s. 28.
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Rys. 2. Wybrane procesy logistyki zaopatrzenia szpitalnego

Źródło: Opracowanie własne.

Zaopatrzenie dla szpitali realizowane, poprzez wdrożony i koordynowany logistyczny łańcuch dostaw, stanowi podstawę utrzymania całodobowej gotowości personelu
medycznego i organizacyjnego do realizacji planowych i nagłych świadczeń medycznych pacjentom, zapewniając im odpowiedni standard pobytu, leczenia, wyżywienia,
warunki sanitarne w okresie przebywania w szpitalu, a personelowi zaplecze zasobowe
(środki i narzędzia) do wykonywania czynności zawodowych. Rodzaj zaopatrzenia,
źródła zaopatrzenia,specyfikacja zamówień, ich ilość i jakość, są uzależnione od indywidualnych potrzeb i możliwości szpitali. Nadrzędny cel logistyki zaopatrzenia
szpitalnego stanowi dostawa na czas (ang. just in time), która obok innych obszarów
zastosowania logistyki szpitalnej ma wpływ na zachowanie ciągłości kontynuowania
procesu leczenia pacjenta. ,,Główną korzyścią związaną z JIT jest zredukowanie czasu
realizacji do minimum, co przynosi istotne oszczędności związane z redukcją zapasów. Skuteczność wdrażania metody JIT zależy od znalezienia równowagi pomiędzy
elastycznością dostawców a stałością użytkowników, przy właściwym zaangażowaniu
kierownictwa, pracowników oraz wykorzystaniu zalet pracy zespołowej’’25. Kierow25. Encyklopedia Zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Just_in_time, pobrano 11.05.2018 r.
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nictwo poszczególnych szpitali jest zobowiązane do zapewnienia szeroko pojętej
ciągłości i kompleksowości dostaw w postaci niezbędnego asortymentu, przeznaczając
na ten cel adekwatne środki finansowe, kadrowe, a także odpowiednią przestrzeń
magazynową i środki transportu (głównie wewnętrznego). Szpitale z reguły są poważnym lokalnym lub regionalnym pracodawcą i świadczeniodawcą usług, co wiąże
się nie tylko z faktem obsługi medycznej setek chorych, zatrudniania setek osób
zarówno tzw. białego personelu, pracowników ds. obsługi administracji, ale również
z naturalnym generowaniem zapotrzebowania na szereg zróżnicowanych wielobranżowych zasobów, które muszą być na bieżącą zaspokajane i dostarczane. Logistykę
zaopatrzenia szpitalnego niewątpliwie możemy zaliczyć do strategicznych działań
podejmowanych pod kątem bezpieczeństwa publicznego (zdrowotnego) obywateli.
Utrzymywanie stałej gotowości do świadczenia usług medycznych i wspomagających na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym jest możliwe wyłącznie
poprzez wdrażanie i realizację procesów logistycznych, w tym w obszarze zaopatrzenia. Szpitale z racji swojego położenia niejednokrotnie uzupełniają braki, poprzez
wykorzystanie potencjału regionalnych producentów spełniających odpowiednie
wymagania, co jest determinantem wzmacniającym lokalny rynek produktów i usług,
także tych specjalistycznych, czyli przeznaczonych dla konkretnych grup odbiorców
(pacjentów). Korzystając z potencjału asortymentowego firm i instytucji zewnętrznych
o zróżnicowanej branży oraz nawiązując z nimi określony rodzaj współpracy, szpitale
wchodzą w interakcję z otoczeniem gospodarczym i samorządowym, ustawiając się
w roli poważnego partnera biznesowego. Bardzo istotna pozostaje świadomość, że
zachodzące procesy w obszarze logistyki zaopatrzenia nie mogą funkcjonować bez
określonych korelacji z innymi procesami (usługami) w szpitalu i jego bezpośrednim
otoczeniu (np. przychodnie przyszpitalne), a także systemem zarządzania informacją
i jej niezakłóconym przepływem stanowiącym spoiwo określonych decyzji i działań.

Podsumowanie
Logistyka zaopatrzenia szpitalnego ma za zadanie umożliwić i usprawnić realizację
zaplanowanych usług medycznych i wspomagających w wyznaczonym terminie, w ściśle określonej lokalizacji (poszczególne oddziały szpitalne, działy administracyjne,
przestrzeń przyszpitalna, strefa magazynowa), w zakontraktowanej (umowami) ilości
i wymaganej jakości, stanowiąc jeden z kluczowych elementów zabezpieczenia logistycznego obok m.in. procesów transportowych i magazynowych. Podejmowane przez
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dyrekcję poszczególnych szpitali działania w obszarze logistyki zaopatrzenia szpitalnego, w tym współpraca z podmiotami wspomagającymi realizację planowanych
procesów w ramach logistycznego łańcucha dostaw, wynikają z odpowiedzialności za
bezpieczeństwo, komfort pobytu i warunki leczenia pacjentów. Efektywne zaprojektowanie i wdrażanie procesów w sferze logistyki zaopatrzenia szpitalnego,przyczynia
się do zachowania systematyczności działań na rzecz pacjentów, minimalizacji ryzyka
powstawania braków, przestojów, warunkuje zachowanie odpowiedniego poziomu
funkcjonalności zasobów.

Streszczenie
Aspekt ogólny logistyki zaopatrzenia szpitalnego
W niniejszym opracowaniu dokonano zdefiniowania logistyki, logistyki zaopatrzenia, podstawowych funkcji logistyki zaopatrzenia, jej roli i obszaru wpływu na
efektywność funkcjonowania organizacji, dokonano charakterystyki łańcucha dostaw, funkcjonowania logistyki zaopatrzenia szpitalnego i jej wpływu na pacjentów
i pracowników.
Słowa kluczowe: logistyka szpitalna, logistyka zaopatrzenia szpitalnego, bezpieczeństwo pacjentów, logistyczny łańcuch dostaw.

Summary
General aspects of hospital supply logistics
This study gives the definitions for: logistics, supply logistics, basic functions of supply
logistics as well as its role and influence on efficient functioning of an organization. It
characterizes a supply chain, functioning of hospital supply logistics and its influence
on both staff and patients.
Keywords: hospital logistics, hospital supply logistics, patients safety, logistic supply
chain.
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Turystyka wojenna – najbardziej „mroczna” wersja
„mrocznej” turystyki
Robert Krzemień1

Wprowadzenie
Zdecydowana większość turystów na świecie, to osoby unikające nadmiernie ryzykownych sytuacji. Słońce, plaża, morze, jeziora, lasy, góry, zwiedzanie pięknych
i spokojnych okolic, a więc relaks, ale też dobre jedzenie – to zapewne szczyt marzeń
urlopowych większości turystów.
Do tej grupy takiej nie należą wszelako ludzie, którzy postanowili wyjechać na
wakacje w jakże mało sielankowe, bo ogarnięte wojną, miejsca – takie jak Syria, Irak,
Afganistan, Libia, a w naszym najbliższym sąsiedztwie choćby Wschodnia Ukraina.
Wyjazdy takie organizuje się coraz rzadziej na własną rękę, znacznie częściej zgłasza
się do wyspecjalizowanej agencji turystycznych, oferujących wycieczki na tereny,
gdzie toczą się walki zbrojne2. W ostatnich latach bardzo wyraźnie rośnie więc zainteresowanie podróżami turystycznymi do miejsc ogarniętych konfliktami zbrojnymi,
naznaczonych śmiercią i cierpieniem, gdzie „można samemu posmakować nieszczęść,
które pokazują w telewizji”3.
Biur i agencji turystycznych, oferując tę formę ekstremalnej turystyki, wciąż przybywa. Pojawiają się przecież w odpowiedzi na rosnące oczekiwania „wymagających”
turystów4. Chętnych do takich wypraw w niebezpieczne części świata nie brakuje5.
Oferty takich agencji turystycznych mają już od kilkunastu lat swoją nazwę: dark
tourism – czarna turystyka albo mroczne podróżowanie6. Nazwę tę stosuje się zamien1. Dr Robert Krzemień, adiunkt, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.
2. A. Hołdys, Turystyka wojenna, http://www.wiz.pl/8,1524.html, pobrano 31.12.2018 r.
3. A. Domosławski, Turystyka wojenna. Wakacje z wybuchami, „Gazeta Wyborcza” 11.08.2014 r.
4. A. Hołdys, Turystyka …, pobrano 31.12.2018 r.
5.	A. Wittenberg, Wakacje na wojnie, czyli turystyka tropem ostrzału, http://natemat.pl/34961,wakacje-na-wojnie-czyli-turystyka-tropem-ostrzalu, pobrano 31.12.2018 r.
6.	Wg definicji brytyjskiego Institute for Dark Tourism Research z Leicester, zajmującego się badaniem tego zjawiska, mroczna turystyka oznacza podróżowanie do miejsc naznaczonych śmiercią, zbrodnią, cierpieniami ludzi, makabrą, a podróżujący odwiedzają m.in. dawne pola bitew,
dotknięte katastrofami naturalnymi, więzienia, cmentarze i szczególnego rodzaju muzea. Patrz:
A. Domosławski, Turystyka…, „Gazeta Wyborcza” 11.08.2014 r.
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nie z thanatourism, czyli podróże z Tanatosem, greckim bogiem śmierci, w trakcie
których można oglądać deathscapes, czyli „śmierciobrazy”, przetworzenie określenia
landscapes – krajobrazy7.
Dark tourism, to stosunkowo nowe pojęcie i nowe zjawisko, które do dziś nie
zostało jeszcze dokładnie zbadane. Po raz pierwszy zdefiniowali je M. Foley i J.J. Lennon w 1996 r.; wg nich dark tourism („ciemna”, bądź „mroczna” turystyka) jest zjawiskiem obejmującym podróże do miejsc katastrof, masowej śmierci, ludobójstwa
i morderstw8.
Pojęcie tanatoturystyka jest zaś odpowiednikiem angielskiego terminu thanatourism; jest to specyficzny rodzaj turystyki kulturowej, obejmujący podróże o charakterze poznawczym lub poznawczo-religijnym, do miejsc dokumentujących i upamiętniających śmierć. Podróże te mogą być wywołane szczególnymi cechami osoby
lub osób, dla których śmierć jest przedmiotem zainteresowania charakterem, historią
i interpretacją zdarzenia lub miejsca, będącego celem podróży oraz motywami (potrzebami) osób biorących w nich udział9.
Zarówno termin dark tourism, jak i tanatoturystyka, dotyczą tego samego zjawiska –
obejmują podróże do miejsc związanych ze śmiercią10. Pewną różnicą pomiędzy dark
tourism, a tanatoturystyką jest wszakże istota umiejscowienia danego zdarzenia, związanego ze śmiercią, w czasie oraz wyraźny nacisk, położony na motywy podejmowania
tego typu podróży. W tanatoturystyce istotne są motywy oraz zachowania turystów,
a mniej cel podróży. Rzeczywiste lub symboliczne spotkanie ze śmiercią stanowi więc
rdzeń tanatoturystyki, podczas, gdy w dark tourism te czynniki nie odgrywają tak ważnej roli; dark tourism jest wskaźnikiem postmodernizmu, czego dowód może stanowić
w branży turystycznej w ostatnich latach wzrost zainteresowania śmiercią, katastrofami
oraz okrucieństwem. Dark tourism ma związek raczej z obecnymi doświadczeniami,
bo zbyt daleki dystans chronologiczny pomniejsza ich znaczenie, w przeciwieństwie
do tanatoturystyki. Jeśli więc dane wydarzenia nie sięgają ludzkiej pamięci, nie niosą
realnego zagrożenia oraz nie mają wpływu na teraźniejszość i przyszłość – są wówczas
mniej istotne. Dodatkowo, w dark tourism istotną rolę w tworzeniu zainteresowania
7. Tamże.
8.	A. Komsta, Problem dark tourism i jego możliwości w Polsce, „Turystyka Kulturowa” 2013, nr 2,
s. 46.
9. S. Tanaś, Przestrzeń turystyczna cmentarzy – wstęp do tanatoturystyki, Łódź 2008, s. 147.
10. A. Komsta, Problem…, s. 50.
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odgrywa globalny rozwój technologii komunikacyjnych, zaś aspekty edukacyjne i komercyjne danych miejsc przeplatają się ze sobą11.
Współczesne zainteresowanie tematyką śmierci tworzy więc zupełnie nowe zjawisko i klimat fascynacji śmiercią; wiele wskazuje na to, że wojny, eksterminacja ludności
cywilnej, terroryzm i produkcja broni masowej zagłady, mogą być w jakimś stopniu
źródłem fascynacji śmiercią12.
Przedmiotem turystyki wojennej mogą być oczywiście doświadczenie stricte turystyczne, związane z wojną jako tematem głównym; jej atrakcje stanowią pomniki, muzea,
twierdze, miejsca bitew, obozy zagłady13. Mniej skrajnym przykładem turystyki wojennej
mogą być także, bardzo popularne w ostatnich czasach w Polsce, rekonstrukcje historyczne, dotyczące zwłaszcza II wojny światowej, które w pierwotnym założeniu miały stać się
„żywymi lekcjami historii”, ale w praktyce często wywołują krytykę i ostre spory; z jednej
strony oskarża się je o niezgodność z faktami (specjaliści wskazują na niewłaściwe stroje,
niewłaściwą broń, nieprawdziwy przebieg zdarzeń), zaś z drugiej – często słusznie – o banalizację tragicznych wydarzeń i ludzkiej śmierci (w istocie „zabawę w wojnę”). Wojna
i martyrologia stały się w tych rekonstrukcjach ludycznym widowiskiem. W wypadku
zbyt wiernych rekonstrukcji pojawiają się jednakże zarzuty: zbytniego realizmu, epatowania okrucieństwem, taniej sensacji14. Do atrakcji turystyki wojennej zalicza się także
liczne obiekty militarne, ale ich zwiedzanie jest jedną z form coraz bardziej popularnych
form turystyki kulturowej, nie będącej przedmiotem opracowania15.
„Wojenni” turyści, to w zasadzie dwie grupy: pierwsza z nich jedzie w niebezpieczne miejsca, aby oglądać zabytki starożytnej starożytnych cywilizacji, tak liczne na
11. Tamże.
12.	A. Siemianowski, Śmierć i perspektywa nadziei: esej filozoficzny o ostatecznych sprawach człowieka,
Gniezno 1992, s. 8 i nast.
13.	U. Jarecka, Groza wojny jako atrakcja turystyczna, https://www.nck.pl/upload/archiwum_kw_files/
artykuly/7._urszula_jarecka_groza_wojny_jako_atrakcja_turystyczna.pdf, pobrano 31.12.2018 r.
14.	A. Stasiak, Turystyka kontrowersyjna jako emanacja gospodarki doświadczeń, http://dspace.uni.
lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/17303/TURYSTYKA%20KONTROWERSYJNA.pdf?sequence=1&isAllowed=y, pobrano 31.12.2018 r.
15.	Więcej na ten temat w opracowaniach: T. Jędrysiak, A. Mikos von Rohrscheidt, Atrakcje pierwotne
militarnej turystyki kulturowej na terenie Polski, [w:] T. Jędrysiak, A. Mikos von Rohrscheidt (red.),
Militarna turystyka kulturowa, Warszawa 2011; A. Mikos von Rohrscheidt, Militarna turystyka
kulturowa – zagadnienia ogólne, [w:] T. Jędrysiak, A. Mikos von Rohrscheidt (red.), Militarna
turystyka kulturowa, Warszawa 2011.
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Bliskim i Środkowym Wschodzie, druga grupa, to turyści, którzy jadą niemal w sam
środek działa wojennych, aby na własnej skórze poczuć atmosferę wojny lub choćby
zatrzymują się w pobliżu miejsc, w których toczą się walki i przez lornetki obserwują
płonące miasta oraz wybuchające bomby16. Związane z wojną atrakcje turystyczne
z jednej strony służą zarówno „wytwarzaniu przestrzeni”, ale z drugiej są przez przestrzeń ukształtowaną kulturowo modyfikowane17. Groza wojny, wraz z jej materialnymi
śladami, jest tworzywem, z którego w poszczególnych miejscach powstają konkretne
atrakcje, a ich wymowa wcale nie musi być jednoznacznie potępiająca wojnę18. Specyficznym rodzajem turystyki wojennej, choć nie niosącym wielkich zagrożeń, są
wyjazdy do opuszczonych i całkowicie zniszczonych miejsc zagłady, wiosek i miast19.
Wciąż rośnie liczba osób zainteresowanych zobaczeniem na własne oczy miejsc dotkniętych nieszczęściami wojny. Coraz częściej atrakcją stają się, widziane „na żywo”
płonące miasta, wybuchające budynki, ranni; w takiej scenerii coraz więcej osób chce
spędzać wakacje. Mimo tego, że takie państwa, jak Afganistan, Somalia, Pakistan,
Afganistan, Syria, Irak, i wiele innych, zajmują najwyższe miejsca w rankingach
najbardziej niebezpiecznych krajów na świecie, to jednak rośnie nieustannie liczba
osób chętnych, by je zobaczyć. Nie odstrasza ich to, że – z tradycyjnie turystycznego
punktu widzenia – kraje te wręcz dyskwalifikuje wiele niebezpieczeństw, jak: zamachy terrorystyczne, porwania dla okupu, napady rabunkowe, niemal wszechobecne
pola minowe. W przeciwieństwie do korespondentów wojennych, wojenni turyści
nie przechodzą szkoleń, jak zachowywać się w ekstremalnych sytuacjach oraz jak
rozmawiać z „miejscowymi”. Często nie znają też kultury kraju, w którym przebywają. Pomimo czyhających niebezpieczeństw, żądni wrażeń turyści coraz częściej
wybierają turystykę wojenną20.
Turystyka wojenna, będąca integralną częścią mrocznej turystyki, to bowiem
przede wszystkim specyficzny rodzaj podróży, który polega na odwiedzaniu krajów,
w których toczą się (lub toczyły w nieodległej przeszłości) działania wojenne, bądź
gdzie istnieje realne zagrożenie wybuchu konfliktu zbrojnego. Wycieczki do miejsc,
w których także aktualnie odbywają się, lub jeszcze niedawno miały miejsce, działania
16.	Czym jest turystyka wojenna? Kto z tego korzysta?, http://www.fokus.tv/news/czym-jest-turystyka-wojenna-kto-z-tego-korzysta/8854, pobrano 31.12.2018 r.
17. U. Jarecka, Groza…, pobrano 31.12.2018 r.
18. Tamże.
19. Czym jest turystyka wojenna? Kto z tego korzysta?…, pobrano 31.12.2018 r.
20. Tamże.
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wojenne, stają się coraz popularniejsze wśród turystów. Tacy żądni mocnych wrażeń
turyści zdarzają się coraz częściej, a wraz z nimi na rynku pojawiają się też nowe biura
podróży i nowe oferty, adresowane właśnie do takich ekscentrycznych klientów21.
Jej celem są też miejsca, gdzie wysokie jest ryzyko ataków terrorystycznych na tle
politycznym, gdzie wojna się zakończyła, lecz pozostawiła po sobie trwałe ślady, w postaci zrujnowanych miast, czy obozów koncentracyjnych, jak i opuszczone i całkowicie zniszczone miejsca masowej zagłady22. W tym ujęciu najatrakcyjniejsze miejsca
„wojennych” kierunków wojaży, to w Europie pamiętające nieodległe wydarzenia
Bośnia i Hercegowina, a poza Europą choćby Korea, Wietnam, czy Kambodża23.
Część turystów jedzie w niebezpieczne miejsca, oglądać istniejące wciąż, ale zagrożone w każdej chwili zniszczeniem, ważne dla światowej kultury zabytki i miejsca
pamięci, ogromny i często nieoceniony dorobek kulturowy ludów zamieszkujących te
treny24. Dotyczy to głównie pozostałości po czasach starożytnych25, czego najlepszym
przykładem może być podróż do starożytnej Mezopotamii, czyli do współczesnego
Iraku, Iranu, bądź Syrii26. Wielu turystów podąża w miejsca toczących się wojen
aby – zwykle z bezpiecznej odległości od terenów działań zbrojnych – obserwować
płonące miasta oraz wybuchające bomby, część jednak stara się dotrzeć niemal w sam
środek działań wojennych, aby poczuć atmosferę wojny27. Wśród takich turystów nie
brakuje także Polaków, a w naszym kraju działają już biura podróży, specjalizujące
się w wyjazdach do miejsc niebezpiecznych28. Kluczowym zatem staje się pytanie,
dlaczego ludzie w ogóle wyjeżdżają do miejsc szczególnie niebezpiecznych? Na pewno
nie są (a z pewnością nie zawsze są) wariatami. Oczywiście nikt „rozsądny” świadomie
nie jedzie specjalnie w sam środek wojny29.
21.	
Turystyka wojenna, czyli wakacje z dużą ilością adrenaliny, http://www.eltapatio.pl/inne/item/
112-turystyka-wojenna, pobrano 31.12.2018 r.
22. Czym jest turystyka wojenna?…, pobrano 31.12.2018 r.
23.	A. Jakubowska, Jadą do niebezpiecznych miejsc. Nie są żołnierzami, to turyści. Turystyka wojenna
dotarła do Polski, http://podroze.gazeta.pl/podroze/1,114158,14096046,Jada_do_niebezpiecznych_miejsc__Nie_sa_zolnierzami_.html, pobrano 31.12.2018 r.
24.	
Niebezpieczna turystyka wojenna – głupota czy odwaga?, http://www.przewodniki24.pl/turystyka-wojenna/, pobrano 31.12.2018 r.
25. A. Domosławski, Turystyka…, „Gazeta Wyborcza” 11.08.2014 r.
26. Niebezpieczna turystyka wojenna – głupota czy odwaga?..., pobrano 31.12.2018 r.
27. Czym jest turystyka wojenna? Kto z tego korzysta?..., pobrano 31.12.2018 r.
28. A. Jakubowska, Jadą…, pobrano 31.12.2018 r.
29. Tamże.
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Powody, dla których turyści wybierają się do newralgicznych świata, są zawsze bardzo indywidualne, trudne do jakiejkolwiek generalizacji. Być może najczęściej chodzi
zwyczajnie o tzw. adrenalinę, o poczucie „dreszczyku” przygody, czy nieco silniejszych
emocji, poprzez przełamanie turystycznej rutyny i zaspokojenie zwykłej ciekawości, którą coraz bardziej rozpalają wszechobecne media30. Przypatrywanie się wojnie
wydaje się co najmniej niemoralne31, ale spore grupy turystów, decydujących się na
całkiem nową turystykę wojenną, to ludzie, którzy jadą w miejsca konfliktów, mając
w tym swój specyficzny cel – chcą być świadkami historycznych wydarzeń, tego, jak
w ich obecności tworzy się historia32. Często chodzi jednakże o to, by pokazać turystom
drugie, często znacznie łagodniejsze oblicze krajów, które tylko pozornie wydają się
zaniżać światowe statystyki pod względem poziomu bezpieczeństwa, lecz w istocie
takimi nie są33. Niestety, po wielokroć turyści są w dotkniętych walkami rejonach
jednym z celów ataków i przebywanie w większości z nich to śmiertelne wręcz ryzyko,
którego nie można akceptować, co potwierdzają oświadczenia ambasad i ministerstw
spraw zagranicznych wielu krajów, które stanowczo odradzają tego typu podróże34.

Kierunki turystyki wojennej
W rankingach czyhających na turystów niebezpieczeństw przede wszystkim bierze się
pod uwagę to, czy w danym kraju jest wojna lub czy istnieje duże prawdopodobieństwo, że może konflikt taki może w krótkim czasie wybuchnąć. Południowy Sudan,
Syria, Irak, Afganistan, Pakistan, czy Somalia – to absolutna „czołówka” najbardziej
niebezpiecznych miejsc na świecie35, pozornie dyskwalifikowanych jako cele podróży
turystycznych z racji niebezpieczeństw, jak częste zamachy terrorystyczne, porwania
dla okupu, ale też zwykłe napady rabunkowe36. Nie oznacza to jednak wcale, że omija
się je szerokim łukiem – wręcz przeciwnie, nie brakuje bowiem turystów, którzy
z wielką chęcią jadą tam, by poczuć silniejszy dreszczyk emocji37. Poza podróżami
30. Tamże.
31. Niebezpieczna turystyka wojenna – głupota czy odwaga?…, pobrano 31.12.2018 r.
32. A. Jakubowska, Jadą…, pobrano 31.12.2018 r.
33. Tamże.
34.	
Turystyka wojenna, czyli wakacje z dużą ilością adrenaliny, http://www.eltapatio.pl/inne/item/
112-turystyka-wojenna, pobrano 31.12.2018 r.
35.	
Turystyka wojenna – wakacje mrożące krew w żyłach, https://superbiz.se.pl/wiadomosci/turystyka-wojenna-wakacje-mrozace-krew-w-zylach-aa-zL87-6B3f-QHYB.html, pobrano 31.12.2018 r.
36. Czym jest turystyka wojenna? Kto z tego korzysta?…, pobrano 31.12.2018 r.
37. Turystyka wojenna – wakacje mrożące krew w żyłach…, pobrano 31.12.2018 r.
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w miejsca, gdzie toczona jest wojna, turystyka wojenna obejmuje również podróże
do państw, w których często dochodzi do porwań, czy ataków terrorystycznych. Najczęściej są to jednostki terytorialne, w których działania wojenne zostały zakończone
w stosunkowo nieodległej przeszłości38.
O tym, że moda na turystykę wojenną, wyjazdy do miejsc niebezpiecznych, nie
słabnie, lecz rzeczywiście istnieje, można się przekonać już od dawna na Wzgórzach
Golan w Izraelu, skąd nadciągające kolejne fale turystów przez lornetki podglądają eksplozje rakiet w nieodległej Syrii39. To zbyt duża odległość, by w ruinach
dostrzec ciała ofiar, ale na tyle mała (i wciąż bezpieczna), by zobaczyć unoszące się
na horyzoncie kłęby dymu po wybuchach bomb, czy usłyszeć odgłosy karabinów.
Już wcześniej zdarzało się, że izraelscy turyści przyglądali się bombardowaniom
w Strefie Gazy, traktując to jako swoistą formę rozrywki40. Izraelczycy i Palestyńczycy promują jednakże również od lat na swój sposób „świadomą” politycznie
turystykę wojenną, oferując turystom konkurencyjne, w znaczeniu politycznym,
wizje jednego z najdłuższych bliskowschodnich konfliktów. Izraelczycy bowiem
pokazują turystom, z jakim niebezpieczeństwem ze strony Palestyńczyków zmaga
się od wielu lat ich kraj, Palestyńczycy zaś, w jaki sposób Izrael okupuje i prześladuje
swoich najbliższych sąsiadów41.
Miejscem docelowym turystyki wojennej staje się także Liban, podzielony między
rozmaite frakcje zbrojne, w którym wciąż rządzą w wielu regionach oddziały islamistów, ale który jednocześnie przyjął całe rzesze uchodźców z krajów sąsiednich42.
Czasem w turystyce wojennej, jako zjawisku kulturowym, chodzi nie tylko o potrzebę
zapewniania sobie przypływu adrenaliny43, lecz także o to, by pokazać turystom
drugie, nieco łagodniejsze oblicze krajów, w których trwają wojny, które przecież
faktycznie „zaniżają” światowe statystyki poziomu bezpieczeństwa, jak Irak, Pakistan,
Somalia, Iran, Syria44. Miejscem coraz częstszych podróży staje się Iran, uznawany
za kraj niebezpieczny, a być może – wbrew pozorom – jeden z najbezpieczniejszych
krajów na świecie – Irańczycy w opinii wielu odwiedzających są mili, uśmiechnięci,
38. Niebezpieczna turystyka wojenna – głupota czy odwaga?…, pobrano 31.12.2018 r.
39. A. Wittenberg, Wakacje…, pobrano 31.12.2018 r.
40. A. Jakubowska, Jadą…, pobrano 31.12.2018 r.
41. A. Domosławski, Turystyka…, „Gazeta Wyborcza” 11.08.2014 r.
42. Tamże.
43. Niebezpieczna turystyka wojenna – głupota czy odwaga?…, pobrano 31.12.2018 r.
44. A. Jakubowska, Jadą…, pobrano 31.12.2018 r.
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gościnni, niezwykle pokojowo nastawieni do przybyszów z zagranicy45. Turyści mogą
tam czuć się w pełni bezpieczni w każdym miejscu i o każdej porze46.
Coraz popularniejsze staje się miejsce przed laty jednego z najkrwawszych konfliktów, wciąż żyjący w stanie „zimnej” wojny z całym niemal światem, które może się
wydawać całkowicie niedostępne – Korea Północna. Choć trasy wypraw są oczywiście
wciąż ograniczone, a sama wycieczka odbywa się pod czujnym okiem koreańskich
służb bezpieczeństwa, to przecież – oprócz oficjalnych miejsc kultu ustroju politycznego i jego przywódców – można zaobserwować sporo z prawdziwego, codziennego
życia Koreańczyków47. Ostatnio do miejsc szczególnie „popularnych” dla turystyki
wojennej, zalicza się jednakże państwa, w których wojna pozostawiła trwałe ślady –
nie tylko w Afryce, czy na Bliskim i Środkowym Wschodzie, ale nawet w Europie,
gdzie dawna Jugosławia jeszcze w latach 90. była terenem ciężkich starć, a dziś obszarem potencjalnego rozwoju wojennej turystyki stawać się może wschód Ukrainy48.
Ostatnio hitem wielu agencji turystycznych, które promują świadome politycznie,
acz nie pozbawione ryzyka utraty życia podróżowanie, stały się wyprawy na Ukrainę
– początkowo dokładnie w sam środek wydarzeń na kijowskim Majdanie, a dziś na
Krym i na wschodnie pogranicze, ogarnięte konfliktem z lokalnymi separatystami.
Wydarzenia na Ukrainie napawają rzeczywistą grozą; w cieniu nasilających się
zamieszek, zbrojących się wojsk i radykalizujących się polityków, coraz częściej powtarzających słowo „wojna”, żyją przecież także zwykli ludzie. Ten największy europejski kryzys polityczny ostatnich lat dał się we znaki bardzo mocno ukraińskiej
branży turystycznej; w geście solidarności rodzą się więc różne inicjatywy, które mają
zachęcić Polaków do odwiedzenia Ukrainy i do wydawania tam pieniędzy, celem
wsparcia przechodzącej kryzys branży turystycznej49. Idea to z pewnością szlachetna
– wspomaganie mieszkańców zagrożonego wojną kraju, chcących jednak normalnie
żyć, pracować i zarabiać.
Z drugiej strony należy oczywiście zastanowić się nad bezpieczeństwem podróżujących do tego kraju, bo doniesienia medialne i komentarze polityków nie pozostawiają
45. Tamże.
46. Niebezpieczna turystyka wojenna – głupota czy odwaga?…, pobrano 31.12.2018 r.
47. A. Domosławski, Turystyka…, „Gazeta Wyborcza” 11.08.2014 r.
48. Niebezpieczna turystyka wojenna – głupota czy odwaga?…, pobrano 31.12.2018 r.
49.	Turyści bezpieczni na Ukrainie?, http://www.tur-info.pl/p/ak_id,44388,, ukraina,solidarnosc, wyjazdy_ turystyczne,tu_europa,ubezpieczyciel,europ_ische.html, pobrano 31.12.2018 r.
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cienia wątpliwości, że w tej chwili Ukraina nie jest miejscem bezpiecznym50. Polskie
Ministerstwo Spraw Zagranicznych kilkukrotnie wręcz apelowało o powstrzymanie się
od podróży na Wschodnią Ukrainę, jeżeli nie są one niezbędne, przestrzegając przed
wyjazdami, zwłaszcza do obwodów wschodnich. Wyjazdy na zachodnią Ukrainę są
oczywiście na razie bezpieczne, czy jednak – w obliczu bardzo niestabilnej sytuacji
w tym kraju – można mieć pewność, że to się nie zmieni? Ukraina wydaje się wszelako
być właśnie teraz wręcz idealnym celem do podróży dla Polaków szukających mocnych wrażeń, choć MSZ apeluje o rozwagę i powstrzymanie daleko idących zapędów51.
Ważną dla turystyki wojennej destylacją stała się też, całkiem bliska nam czasowo
i terytorialnie, Bośnia. Wojna w Bośni wprawdzie – na szczęście – już się skończyła,
ale turyści przyjeżdżający do bośniackiej stolicy, Sarajewa, miasta, które podczas czteroletniego oblężenia straciło kilkanaście tysięcy mieszkańców, wciąż zobaczyć mogą
„aleję snajperów” – ciąg szerokich ulic, gdzie ponad dwie dekady temu serbscy żołnierze strzelali do przechodzących tamtędy ludzi, urządzając sobie krwawą zabawę52.

Organizowanie turystyki wojennej
Współcześnie wyjechać można w większość tych miejsc, w których dzieje się coś
niebezpiecznego, bo wybuchy, strzały, grasujący snajperzy, ale też trud i niewygody
życia podczas wojny, kuszą chętnych na tego rodzaju wycieczki. Wykupić można
także podróże w towarzystwie żołnierzy z jednej z walczących stron – a więc wyjazd
bezpośrednio na linię frontu53. Istnieją nawet biura turystyczne, specjalizujące się
w takiej ofercie, organizujące wycieczki do krajów ogarniętych wojną54.
Od lat dziewięćdziesiątych XX w. agencje turystyczne oferują wszystkim chętnym
„podróże do stref wojennych”, a więc takich, gdzie można ujrzeć, co naprawdę dzieje
się w miejscach znanych niemal wyłącznie z telewizji, radia, bądź prasy, a jednocześnie czuć się – wg zapewnień organizatorów – w miarę bezpiecznie. Organizatorami
i przewodnikami takich „wycieczek” są zazwyczaj byli wojskowi, bądź agenci tajnych
służb lub jednostek specjalnych, a więc ludzie zazwyczaj doskonale umiejący poruszać
50. Tamże.
51.	Podróż do Ukrainy a turystyka wojenna, http://www.escapador.pl/artykuly/podroz-do-ukrainy-a
-turystyka-wojenna_adfi.html#.VPwSYyw5DIU, pobrano 31.12.2018 r.
52. A. Hołdys, Turystyka…, pobrano 31.12.2018 r.
53. Turystyka wojenna, czyli wakacje z dużą ilością adrenaliny…, pobrano 31.12.2018 r.
54. Niebezpieczna turystyka wojenna – głupota czy odwaga…, pobrano 31.12.2018 r.
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się w strefach konfliktów, a przy tym wykorzystujący swoje stare kontakty z pracy dla
rządów i publicznych oraz prywatnych agencji bezpieczeństwa55.
W ofercie organizatorów takich wyjazdów są nie tylko istniejące jeszcze elementy
architektury, muzea, czy pokazujące dawne tradycje bazary. W kraju, będącym w stanie konfliktu zbrojnego głównym celem jest obserwacja działań wojennych – i to
właśnie za to turyści są w stanie zapłacić krocie. Jeśli nawet nie można podejść blisko
toczących się walk, to obserwuje się takie wydarzenia przez lornetki, z bezpiecznych
miejsc, oddalonych nawet o kilka kilometrów56. Przewodnicy oczywiście zwykle
pokazują tylko namiastkę zniszczeń i nie prowadzą swoich klientów do prawdziwych
punktów zapalnych, ale przecież nikt nikomu nie da gwarancji, że na takim wyjeździe
nie zostanie ranny, porwany, bądź nie zginie, dlatego takie wyprawy obejmowane są
wysokimi i kosztownymi polisami ubezpieczeniowymi, co dodatkowo podwyższa
koszty wyjazdu57. Obok turystów korzystających z ofert wyspecjalizowanych biur
turystycznych, oferujących coraz częściej i chętniej takie ekstremalne wycieczki58,
coraz więcej osób próbuje samodzielnie organizować sobie wyjazdy w strefy walk,
samodzielnie znajdując lokalnych pośredników, samodzielnie załatwiając ochronę59.
W przeciwieństwie do korespondentów wojennych, turyści wojenni, i ci korzystających z form zorganizowanych, i ci podróżujący samodzielnie, często nie noszą
kamizelek kuloodpornych, nie przechodzą długotrwałych, profesjonalnych szkoleń,
jak zachowywać się w ekstremalnych sytuacjach oraz jak rozmawiać z miejscowymi60.
Turyści często nie znają nawet podstawowych elementów kultury kraju, w którym
przebywają61, tymczasem znajomość obcej kultury jest podstawową zasadą przetrwania. Specyficznym w tym kontekście miejscem stał się Afganistan, bo tam przyjeżdżający są zazwyczaj na bieżąco informowani o sytuacji w kraju, do którego się udają,
i uczą się reguł odpowiedniego zachowania się w nim62. Nawet jednak zachowanie
wszelkich reguł bezpieczeństwa nie pozwala zapewnić turystom pełnej ochrony63.
55. A. Domosławski, Turystyka…, „Gazeta Wyborcza” 11.08.2014 r.
56. Turystyka wojenna – wakacje mrożące krew w żyłach…, pobrano 31.12.2018 r.
57. Tamże.
58. Tamże.
59. A. Hołdys, Turystyka…, pobrano 31.12.2018 r.
60. A. Jakubowska, Jadą…, pobrano 31.12.2018 r.
61. Czym jest turystyka wojenna? Kto z tego korzysta?…, pobrano 31.12.2018 r.
62. A. Jakubowska, Jadą…, pobrano 31.12.2018 r.
63. Niebezpieczna turystyka wojenna – głupota czy odwaga?…, pobrano 31.12.2018 r.

172

Robert Krzemień

Z ofert wyjazdów wycieczkowych na tereny zagrożone działaniami wojennymi
korzystają najczęściej osoby zamożniejsze (bo koszty wyjazdu przekraczają zdecydowanie koszty uprawiania „tradycyjnej” turystyki) – zazwyczaj ich koszty liczone są co
najmniej w dziesiątkach tysięcy dolarów, czyli równowartości rodzinnego samochodu
średniej klasy. Wycieczki są tym droższe, im bardziej „gorący” i niebezpieczny jest
dany rejon geograficzny64. Są to więc przede wszystkim dojrzali biznesmeni, którzy
znudzili się już „typowymi” wakacjami w kurortach i ośrodkach wypoczynkowych,
szukający silnych bodźców i wrażeń65. Turystyka wojenna przyciąga już dziś zbyt wielu
chętnych, niemniej jest to bardzo ryzykowne przedsięwzięcie, co – wraz z bardzo
wysoką ceną wyjazdów – stanowi skuteczną zaporę dla wielu innych, którzy chcieliby
skorzystać z tej możliwości66.

Podsumowanie
Niektórym nie wystarczają już wojaże po bezpiecznych, choćby najpiękniejszych,
zakątkach świata i za cel obierają sobie miejsca wysoko pozycjonowane w rankingach
najbardziej niebezpiecznych krajów67. Pomimo niebezpieczeństw rządni wrażeń
turyści coraz częściej wybierają turystykę wojenną68. Nieustannie rośnie liczba osób,
wybierających się na urlop w miejsca szczególnie niebezpieczne lub co najmniej za
takie uważane69, zainteresowanych zobaczeniem na własne oczy miejsc, które zostały dotknięte rozlicznymi klęskami, w tym wojną. „Płonące miasta, wybuchające
budynki, ranni, opuszczone całe wioski, to sceneria, w której coraz więcej osób chce
spędzać wakacje”70.
Podróże takie mają być szansą nie tylko na poznanie historii odwiedzanych miejsc,
ale też na przeżycie szczególnych przygód, zaznanie dreszczyku emocji, wreszcie
przekonanie się, czy wizerunek medialny poszczególnych krajów jest prawdziwy71.
Możliwości rozwoju turystyki wojennej jest wiele, a oferty kuszące i przedstawione na
tyle atrakcyjnie, że korzystającym z nich po wielokroć zaciera się poczucie realnego
64. Turystyka wojenna, czyli wakacje z dużą ilością adrenaliny…, pobrano 31.12.2018 r.
65. Turystyka wojenna – wakacje mrożące krew w żyłach…, pobrano 31.12.2018 r.
66. Turystyka wojenna, czyli wakacje z dużą ilością adrenaliny…, pobrano 31.12.2018 r.
67. Turystyka wojenna – wakacje mrożące krew w żyłach…, pobrano 31.12.2018 r.
68. Czym jest turystyka wojenna? Kto z tego korzysta?…, pobrano 31.12.2018 r.
69. Niebezpieczna turystyka wojenna – głupota czy odwaga? …, pobrano 31.12.2018 r.
70. Czym jest turystyka wojenna? Kto z tego korzysta? …, pobrano 31.12.2018 r.
71. Niebezpieczna turystyka wojenna – głupota czy odwaga? …, pobrano 31.12.2018 r.
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zagrożenia72. Turystyka wojenna budzi moralny sprzeciw u wielu ludzi; uważają oni za
dalece nieetyczne czerpanie korzyści z ludzkiego cierpienia i tragedii73. Miejsca, które
dla przyjezdnych są jedynie ciekawostką i szansą na nietypowe, emocjonalne doznania,
dla miejscowych stanowią wszelako wspomnienie tragedii, jaka dzieje się wokół nich74.
Choć zarówno o legalności, jak i kwestiach etycznych takiej wojennej turystyki można
dyskutować, to jednak nikt nie ma wątpliwości – jeśli jest popyt, to pojawia się i podaż75.
O ile pragnienie, by nawet za wysoką cenę zobaczyć starożytne zabytki, w miarę łatwo
można zrozumieć, o tyle swoiste przyglądanie się wojnie, na której giną wciąż ludzie,
wydaje się co najmniej niemoralne, ale przecież turyści, jadący na niebezpieczne pogranicza, również mają w tym swój cel: chcą być świadkami historycznych wydarzeń76.

Streszczenie
Turystyka wojenna – najbardziej „mroczna” wersja „mrocznej” turystyki
Tematem opracowania jest jedna z coraz częściej występujących form „mrocznej” turystyki (dark tourism), jaką jest turystyka wojenna. Celem artykułu jest przede wszystkim wyodrębnienie i wskazanie tych czynników, które mają największy wpływ na
rozwój turystyki wojennej. W artykule omówiono niektóre z aspektów decydujących
o coraz większej atrakcyjności tej formy turystyki, dającej nie tylko „niezapomniane”
przeżycia, ale i niosącej poważne zagrożenie zdrowia, a nawet życia. Poruszona została
także kwestia możliwości rozwoju tej formy turystyki – zarówno elementy sprzyjające
temu procesowi, jak i bariery, utrudniające rozwój turystyki wojennej.
Słowa kluczowe: mroczna turystyka, tanatoturystyka, turystyka kulturowa, turystyka
wojenna.

Summary
Military tourism – the most „dark” version of „dark” tourism
The stepping out form of dark tourism is the subject of study more and more often,
what is war tourism. The indication the having on development of war tourism the
largest influence factors is the aim of article. It some decisive about more and more
larger attractiveness this form of tourism aspects in article were have talked over was,
72. Turystyka wojenna, czyli wakacje z dużą ilością adrenaliny…, pobrano 31.12.2018 r.
73. A. Wittenberg, Wakacje…, pobrano 31.12.2018 r.
74. Turystyka wojenna, czyli wakacje z dużą ilością adrenaliny…, pobrano 31.12.2018 r.
75. Turystyka wojenna – wakacje mrożące krew w żyłach…, pobrano 31.12.2018 r.
76. A. Jakubowska, Jadą…, pobrano 31.12.2018 r.
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giving the not only unforgettable survivals, but and carrying the serious threat of
health, and even the life. It matter of possibility of development this form of tourism
was moved was also – both favourable this process elements, as and the barrier,
making difficult the development of war tourism
Keywords: dark tourism, tanatotourism, cultural tourism, war tourism.
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RECENZJE

Recenzja książki: Piotr Matysiak, Na marginesach
życia. Zapiski kuratora sądowego, NAKOM, Poznań
2014, ss. 325
Rafał Adamczewski1
Przynajmniej z dwóch powodów nie będzie to typowa, naukowa recenzja. Po pierwsze,
sam jej przedmiot, a więc recenzowana książka, nie należy do kanonu lektur pedagogicznych, socjologicznych bądź psychologicznych. W ogóle nie jest to publikacja
naukowa. Po drugie, pisana jest ona nie z perspektywy przedstawiciela świata nauki,
ale z punktu widzenia pedagoga praktyka znajdującego punkt porozumienia z Autorem recenzowanej publikacji.
Mimo tego, iż uważam, że książka Piotra Matysiaka, o nazwisku autora za chwilę,
nie jest publikacją naukową, to sądzę, że powinna być ona, obok „Gnoju” Kuczoka
czy „Bidula” Maślanki, obowiązkową lekturą studentów pierwszego roku pedagogiki,
którzy dopiero zapoznają się z omawianą w niej problematyką. Wydaje mi się również, że winni ją przeczytać także czynni pedagodzy, bez względu na stopień swojego
doświadczenia zawodowego oraz miejsca zatrudnienia. Dzięki temu będą oni mieli
okazję skonfrontować swoje poglądy i przemyślenia z poglądami i przemyśleniami
Autora. Będą mogli zauważyć, że to, co czują i myślą nie różni się w sposób zasadniczy
od tego, co czują i myślą inni „pomagacze”. I wreszcie jestem przekonany, iż książka
„Na marginesach życia” okazać się może ciekawą lekturą także dla pracowników
naukowo-dydaktycznych, szczególnie tych, którzy na swoich wykładach – z uporem
godnym pozazdroszczenia – z mozołem przedstawiają studentom świat społeczny
takim, jaki powinien być, a nie takim, jaki jest. Nie wiem, czy zapominają oni, czy też
nie są tego świadomi, że założony obraz świata społecznego różni się od obrazu rzeczywistego. Ujmując to nieco inaczej można powiedzieć, że otaczająca nas społeczna
rzeczywistość jest diametralnie inna niż ta, idealna, którą przedstawiamy studentom.
Zaznaczyłem powyżej, że wrócę do nazwiska Autora recenzowanej książki. Otóż
publikacja ta wydana została pod literackim pseudonimem. Autor wyraża w niej swoje
emocje, przemyślenia, żale, wściekłości i inne negatywne uczucia, nie przestając być
oczywiście urzędnikiem państwowym. Nie jest to zatem fikcja literacka, ale raczej
coś na wzór pamiętnika lub, jak chce tego sam Autor, zapisków z pracy kuratora.
1. Dr Rafał Adamczewski, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Filia w Sieradzu.
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Można się zastanawiać, dlaczego Autor nie podpisał się swoim własnym nazwiskiem,
skoro zdobył się na odwagę w taki sposób opowiedzieć o swojej pracy. Przeczytawszy
publikację jestem przekonany, że postawa taka nie wynikała z tchórzostwa Autora,
choć oczywiście można domniemywać, że chodziło Mu także o ochronę swojej osoby.
Na myśl przychodzi mi wydarzenie z jednym kuratorem, prawdopodobnie też zawodowym, który postanowił wziąć udział w projekcji filmowej. I oczywiście nie byłoby
w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że w filmie, o wielce wymownym tytule „Golasy”,
wszyscy, w tym również rzeczony kurator, występowali… zupełnie nago. Młodsi
i starsi, dzieci i dorośli całkowicie rozebrani. I wśród aktorów amatorów również nasz
kurator. Kiedy wieść o filmie dotarła do przełożonych kuratora, ten za karę został –
mówiąc wprost i nieco kolokwialnie – wywalony z roboty. Oczywiście z pracy zwolniono go nie z uwagi na zainteresowania aktorskie, ale po prostu dlatego, że zachował
się niezgodnie z zasadami odnoszącymi się do urzędników państwowych. Wszystko
wszystkim, ale nie wypada przecież, by kurator, zamiast dawać przykład swoim podopiecznym, paradował przed kamerą całkowicie rozebrany. Nie wiem, co wydarzyło
się dalej z naszym kuratorem-aktorem, uważam jednak, że w tym przypadku Autor
recenzowanej książki też mógł się obawiać konsekwencji swoich pisarskich zapędów.
Niezależnie jednak od tego sądzę, że w pierwszym rzędzie za tym, by wydać książkę
pod pseudonimem przemawiała przede wszystkim troska jej Autora o tych, którzy
w książce tej zostali opisani. Przemawia za tym prolog, w którym Autor w punkcie
„lokalizacja” pisze: Miasteczko. Popeegerowskie. Gdzieś. Nie wiadomo gdzie. Polland”2. To zaznaczenie pokazuje, że dla Autora książki nie jest ważne wskazanie, gdzie
dzieją się opisane wydarzenia i kto w nich, z imienia i nazwiska, bierze udział. Nie
idzie bowiem o tanią sensację z cyklu: „jedna pani drugiej pani”, ale o przedstawienie
wycinka społecznej rzeczywistości, który – z różnorakich powodów – nas interesuje.
W podobny sposób postąpił Marek Andrzejewski, autor znakomitej książki „Domy
na piasku”, w której opisane zostały losy dzieci osieroconych umieszczonych w pieczy
zastępczej. W jednym z podrozdziałów zatytułowanych „Żadnego plotkarstwa, czyli
z szacunkiem dla prywatności wychowanków”, M. Andrzejewski tak wyjaśnia tę
kwestię: „Ta moja pisanina byłaby zapewne atrakcyjniejsza marketingowo, gdybym
szczegółowo opisał losy znanych mi dzieci. Nie uczyniłem tego, gdyż kieruję tę książkę
do ludzi wrażliwych, a nie szukających sensacji. W moim przekonaniu Czytelnicy,
do których się zwracam i na których mi zależy, nisko oceniliby kupczenie przeze
2. P. Matysiak, Na marginesach życia. Zapiski kuratora sądowego, Poznań 2014, s. 7.
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mnie losem moich wychowanków. Nie po to poznałem ich prywatność – często
w stopniu daleko większym niż chciałem czy potrafiłem ogarnąć – by teraz czynić
z tego pisarski użytek”3.
Zarówno M. Andrzejewski jak i Autor recenzowanej książki zastosowali zabieg, który
nosi nazwę fikcjonalizacji. Znana jest ona szczególnie badaczom jakościowym starającym się celowo dokonywać zmian poznanych faktów, by zminimalizować możliwość
rozpoznania przedstawianych w badaniach osób. Fikcjonalizacja – jak podaje Dariusz
Kubinowski – polegać może na „[…] zmianie danych osobowych badanych czy podaniu
innego niż faktyczny miejsca udokumentowanych zdarzeń, a nawet wprowadzaniu opisów opartych na zebranych danych, jednak celowo zmodyfikowanych, aby w ten sposób
chronić ludzi i instytucje przed ewentualnymi negatywnymi dla nich konsekwencjami”4.
O tym, że w książce Na marginesach życia. Zapiski kuratora sądowego zastosowano
zasygnalizowany tu zabieg świadczy krótka notka na czwartej stronie książki: „Postacie i wydarzenia przedstawione w tej książce są fikcyjne. Wszelkie podobieństwo do
rzeczywistych osób jest przypadkowe i niezamierzone przez autora. Zamiarem autora
nie jest przedstawienie osób objętych postępowaniem sądowym w sposób negatywny,
a w pracy zawodowej kieruje się ogólnie pojętym dobrem każdej jednostki”5.
Wypowiedź powyższa jest ważna z dwóch powodów. Po pierwsze, wskazuje na
profesjonalizm pisarski i zawodowy Autora publikacji, z uwagi na zastosowaną przez
Niego fikcjonalizację. Po drugie, ukazuje, że mimo wszystko szanuje on ludzi, o których
napisana przez niego książka traktuje. Jest to istotne, ponieważ potencjalny Czytelnik
może zostać zaskoczony lub nawet zniesmaczony z uwagi na język, jakiego używa
Autor. Patol, patolka, menel, menelinda itp. Takimi słowami określani są przez Autora bohaterowie książki, którzy – dodajmy tu jeszcze – są jednocześnie jego podopiecznymi. Z tego też powodu przeczytawszy książkę można dojść do wniosku, że
postępowanie jej Autora jest nieetyczne, nieprofesjonalne i niehumanistyczne. Zanim
jednak – przepełnieni humanizmem, profesjonalizmem i wszelkimi innymi „izmami”
– postanowimy podnieść kamień, by rzucić nim w tego nieprofesjonalnego „pomagacza”, zastanówmy się, czy aby nam samym nigdy nie zdarzyło się postąpić podobnie.
3.	M. Andrzejewski, Domy na pisaku. Domy dziecka. od opieki nad dzieckiem do wspierania rodziny,
Poznań 2007, s. 10-11.
4.	D. Kubinowski, Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia – metodyka – ewaluacja, Lublin 2010,
s. 350.
5. P. Matysiak, Na marginesach…, s. 4.
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Sadzę, że niejeden z Czytelników, świadomie bądź nie, w taki sposób nazwał drugiego człowieka. „Pomagacze” nie stanowią w tym wyjątku, aczkolwiek przyjęło się, że
ludzie zajmujący się pomaganiem innym powinni być niemal kryształowi w swoim
postępowaniu. Być może powinni, ale jak pokazuje rzeczywistość, nie są. I chyba nigdy
nie będą. Zachowania, o których tu mowa związane są z przeżywanym negatywnym
napięciem nagromadzonym w związku z wykonywaną profesją. Kurator sądowy, obok
pracownika socjalnego, pedagoga, wychowawcy, pielęgniarki, lekarza i wielu innych,
należy do grupy tzw. zawodów niemożliwych, „[…] gdzie obowiązki wobec wartości,
a zatem powinności normatywne mają taki charakter i wzajemne odniesienie do siebie,
że wymagają uznania ich jednocześnie za konieczne do zrealizowania i niemożliwe do
ostatecznego spełnienia”6. Mówiąc inaczej, ktoś, kto podjął się zadania zawodowego
w postaci pomagania innym narażony jest na dyskomfort psychiczny wynikający z tego,
że nie może w pełni zrealizować zadań, do których został powołany.
Początkujący „pomagacze” pełni przeświadczenia o możliwości zmieniania, wręcz
zbawiania, świata stosunkowo szybko przekonują się, że w rzeczywistości mają bardzo
ograniczone możliwości. Z jednej strony system pomocy, którego – czy tego chcą czy
nie – stanowią część okazuje się niewydolny i uniemożliwia pomoc szeregu podopiecznym. Z drugiej natomiast to sami podopieczni nie widzą potrzeby dokonania
zmian w swoim życiu. Wiodą oni życie, które – ku naszemu zdziwieniu – odpowiada
im, a bez ich współudziału zmiany nie są możliwe. To wszystko sprawia, że pomagając
innym „szarpią” nami różne, często przeciwstawne emocje, które muszą znaleźć gdzieś
ujście. Myślę, że przekleństwa, którymi nasycona jest recenzowana książka, stanowią
właśnie próbę rozładowania wspomnianego napięcia.
Sam kontakt z podopiecznymi nie jest sprawą prostą, o czym przekonujemy się
czytając niniejszą publikację. Również rola, jaką pełnimy wobec nich nie jest jednoznaczna. Jak mówi Piotr Matysiak: „taplam się w ludzkim bagnie. W ekskrementach
ludzkiego życia. W gnoju. W patologii. W ludzkim syfie. Codziennie bywam na
marginesie życia. Jestem księdzem. Powiernikiem. Katem. Osobą znienawidzoną
i jedyną szansą wielu. Jestem kuratorem sądowym, zawodowym do spraw rodzinnych
i nieletnich”7. Zjawisko to ukazuje również L. Witkowski przywołując Roberta K.
Mertona. Wprawdzie R. Merton odnosił się do zawodu lekarza a L. Witkowski opisuje
pracownika socjalnego, uważam jednak, iż można w ten sposób scharakteryzować
6. L. Witkowski, Praca socjalna i profesjonalizm pedagogiczny, Łódź 2010, s. 34.
7. P. Matysiak, Na marginesach…, s. 7.
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praktycznie wszystkich „pomagaczy”, a każdy z nich „[…] musi umieć oscylować
między bliskością, troskliwością i empatią a dystansem, niezaangażowaniem i zdolnością uprzedmiotowienia, a ideał z jego rolą związany wymaga paradoksalnie formuły:
„zdystansowanej troskliwości’’, lub troskliwego zdystansowania […]”8. Myślę, że w recenzowanej publikacji daje się zauważyć jak jej Autor próbuje formułę tę zrealizować.
Dzięki książce, którą recenzuję możemy poznać z bliska świat osób dozorowanych
(objętych opieką sądu rodzinnego) oraz poznać meandry pracy kuratora zawodowego.
Autor publikacji wpuszcza nas w zakamarki swojej duszy pozwalając nam przeżywać
razem z nim jego uczucia. Publikacja pisana jest językiem barwnym, miejscami nieco
przejaskrawionym. Nie jest to jednak jej wada, a raczej zaleta. Dzięki temu czyta się ją
łatwo i szybko. Sądzę, że powinna być, jak już sygnalizowałem, lekturą obowiązkową
studentów pedagogiki, omawianą na pierwszym roku studiów. Pozwala ona zbliżyć
się do pracy kuratora zawodowego, a w moim przekonaniu każdego „pomagacza”
i spojrzeć na tę pracę jego oczyma. Jest to niewątpliwy walor recenzowanej publikacji.
Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie studentów w zakresie mówienia o praktyce
a nie tylko wykładania teorii. Jest warta (prze)czytania.
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Recenzja książki: Andrzej Gołębiowski, Gerard
Paweł Maj (red.), Lokalna polityka społeczna wobec
osób niepełnosprawnych i niedostosowanych
społecznie – wybrane zagadnienia teoretyczne
i rozwiązania praktyczne, Radom 2015, ss. 378
Alina Maria Basak1
Człowiek jest istotą bardzo złożoną. Stanowi zintegrowaną całość, na którą składają
się sfery: psychiczna, fizyczna i społeczna. Poprawne funkcjonowanie wszystkich
aspektów tej całości świadczy o pełnosprawności jednostki. Zdarza się jednak, że pod
wpływem niekorzystnych czynników może wystąpić zaburzenie działania wzajemnie
uwarunkowanych elementów tej całości. Pojawia się wtedy choroba lub niepełnosprawność, która ogranicza, a nawet uniemożliwia człowiekowi funkcjonowanie.
Człowiek jednak zawsze pozostaje człowiekiem. Jak mawiał Jan Paweł II: „Istotna
wartość i osobowa godność każdego człowieka nie ulegają zmianie nigdy, niezależnie
od konkretnych okoliczności jego życia”. Niestety, osoby niepełnosprawne i niedostosowanie społecznie mają problemy z zaspokajaniem swoich podstawowych potrzeb,
dlatego konieczna jest pomoc skierowana do nich i ich rodzin. Wyrazem odpowiedzialności państwa wobec osób potrzebujących pomocy w trudnych okolicznościach
ich życia jest polityka społeczna. Szczególnie skuteczne są zadania realizowane na
szczeblu lokalnym i instrumenty stosowane w celu pomocy socjalnej osobom niepełnosprawnym i niedostosowanym społecznie.
W tę aktualną wciąż problematykę wpisuje się monografia zatytułowana „Lokalna
polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie –
wybrane zagadnienia teoretyczne i rozwiązania praktyczne”, pod redakcją naukową
Andrzeja Gołębiowskiego i Gerarda Pawła Maja.
Prezentowaną publikację otwiera wprowadzenie, przygotowane przez jej Redaktorów, a zakończeniem są noty o autorach. Autorzy artykułów zamieszczonych w publikacji reprezentują wiele ośrodków naukowych i edukacyjnych, tj. Wyższa Szkoła
Handlowa w Radomiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet
Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Gór1. Dr inż. Alina Maria Basak, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu.
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niczej, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Ekonomii,
Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny
w Radomiu, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie, Zakład Aktywności
Zawodowej Misericordia w Lublinie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Uniwersytet Rzeszowski.
Recenzowana praca zbiorowa składa się z dwóch części. Część pierwsza, pod tytułem „Niedostosowanie społeczne w teorii i praktyce polityki społecznej”, obejmuje
czternaście artykułów. Poszczególni autorzy prezentują problematykę niedostosowania społecznego, analizując uwarunkowania, przebieg i skutki poszczególnych
przejawów patologii społecznych. Wskazują na zagrożenie bezpieczeństwa dziecka,
będące efektem osamotnienia w rodzinie. Nie zapominają też o praktycznych rozwiązaniach, podając dobre rady, jak pomagać młodzieży, aby nie sięgała po alkohol,
prezentując cele i typy biblioterapii jako metody psychoterapii w odniesieniu do
osób niedostosowanych społecznie oraz opisując profilaktykę niepełnosprawności
i niedostosowania społecznego z perspektywy geoekologa. Dużo uwagi poświęcają
resocjalizacji osób skazanych i jej skutkom, zarówno w aspekcie pozytywnym (twórcza
resocjalizacja), jak i w aspekcie negatywnym (dehumanizacja). Ukazują System Dozoru Elektronicznego jako element wspomagający proces resocjalizacji wolnościowej
i sposoby oddziaływań wychowawczych kuratorów sądowych w Polsce.
W drugiej części recenzowanej publikacji, zatytułowanej „Podmiotowy charakter polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych”, znalazło się 19 artykułów.
Autorzy tekstów przedstawili akty prawne dotyczące funkcjonowania osób niepełnosprawnych i formy ich integracji ze społeczeństwem przez środowisko lokalne
oraz zadania samorządu terytorialnego wobec osób niepełnosprawnych.Autorzy
uwzględnili też problemy w sferze edukacji i rynku pracy, prezentując w swoich
tekstach m.in. zalety oraz trudności związane z integracją dzieci niepełnosprawnych
w szkole, warsztaty terapii zajęciowej jako formę przeciwdziałania alienacji społecznej
przedstawicieli pokolenia trzeciego wieku oraz odpowiedzialność biznesu wobec
osób niepełnosprawnych. Opisane zostały również programy celowe Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są szansą dla osób niepełnosprawnych na zdobycie wykształcenia i znalezienie pracy.
Zaprezentowane w monografii artykuły prezentują zróżnicowane treści, jednak
wspólną ich cechą jest bogaty materiał źródłowy. Autorzy wykazali się dobrą znajomością prezentowanych zagadnień. Analizy teoretyczne i materiały badawcze po186
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przedzone zostały wprowadzeniem, a zakończone podsumowaniem i wnioskami
wynikającymi z przeprowadzonych analiz, co znacznie ułatwi Czytelnikowi poznanie
prezentowanych zagadnień.
Redaktorzy publikacji Andrzej Gołębiowski i Gerard Paweł Maj zadbali o bardzo dobre
przygotowanie merytoryczne całości pracy, układając poszczególne artykuły w spójną
i logiczną całość. Uważam, że przedmiotowa monografia stanowi cenny wkład w dorobek polskiej nauki oraz bogate źródło wiedzy dla Czytelników.

KARPACKI PRZEGLĄD NAUKOWY
WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW ARTYKUŁÓW PROPONOWANYCH
DO PUBLIKACJI
WYMOGI REDAKCYJNE
Warunkiem zakwalifikowania artykułu do druku jest uzyskanie pozytywnej recenzji
oraz spełnienie poniższych wymogów redakcyjnych:
– objętość artykułu problemowego nie powinna przekraczać 40 tysięcy znaków
ze spacjami, zaś informacje o konferencjach i recenzje książek do 3 stron;
– format Word doc, czcionka 12 Times New Roman, odstęp 1,5 wiersza, tekst
wyjustowany, marginesy 2,5 cm;
– układ pracy powinien być następujący: imię i nazwisko autora, tytuł pracy,
wprowadzenie, treść główna podzielona na części z nagłówkami, streszczenia
i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (wraz z przetłumaczonym
tytułem), wykaz literatury zatytułowany bibliografia i wykaz aktów prawnych
(jeśli były w pracy wykorzystane);
– dopuszcza się prace w języku obcym, szczególnie z obszaru Euroregionu Karpackiego, wówczas wymagane jest dodatkowo streszczenie w języku polskim.
– przypisy według standardu europejskiego (na dole każdej strony) według
wzoru:
• Czasopisma i pozycje zwarte:
1. K. Olechnicki, P. Załęcki, Słownik socjologiczny, Toruń 1999, s 23.
2. L. Pytka, Resocjalizacja – anachronizm, utopia czy nowe wyzwanie socjopedagogiczne?, [w:] B. Urban (red.), Dewiacje wśród młodzieży, Kraków 2001, s. 34.
3. W. Sikorski, Psychoterapia jako czynnik wspomagający w praktyce wychowawczej, „Opieka – Wychowanie – Terapia” 1995, nr 3, s. 21-22.

– w tekście przy autorach podajemy inicjały imienia i nazwisko konsekwentnie
za każdym razem;
– przy powtórnych cytowaniach stosujemy: K. Olechnicki, P. Załęcki,
Słownik…, s. 23;

– bibliografia powinna być przygotowana w układzie alfabetycznym bez podziału na rodzaje publikacji;
–b
 ibliografia powinna obejmować wyłącznie pozycje cytowane w artykule.
• Akty prawne
– w tekście: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi;
– w przypisie i w wykazie tak samo: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. nr 153, poz. 1270
z późniejszymi zmianami;
– jeśli tekst jednolity: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi, tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 153, poz.
1270 z późniejszymi zmianami;
– jeśli ustawa wielokrotnie cytowana to: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.
prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. nr 153, poz.
1270 z późniejszymi zmianami, zwana dalej w skrócie: p.p.s.a.
Wykaz aktów prawnych ułożony według hierarchii ważności: najpierw ustawy,
następnie rozporządzenia i chronologicznie od najmłodszej.
Strony WEB – muszą być dołączone do wersji elektronicznej pracy, jako kompletne strony sieci WEB, według wzoru:
J. Kowalski, Nafta Polska chce przygotować rekomendację co do prywatyzacji
PKN Orlen do czerwca, http://www.rzeczpospolita.pl/ekonomia/index.html?of=4&al, pobrano 20.12.2004 r.
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Autorzy tekstów proszeni są o przesyłanie prac podpisanych własnym nazwiskiem,
opatrzonych wyraźną prośbą o wykorzystanie materiału na łamach czasopisma.
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Teksty nie zamawiane nie są zwracane.
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