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PRZEDMOWA

Monografia naukowa Nauki humanistyczne i społeczne w pespektywie 
interdyscyplinarnej składa się z sześciu autorskich rozdziałów, które dotyczą 
istotnych problemów współczesnego świata. Autorzy zaprezentowali nie tylko 
ogólne problemy naukowe, lecz także swoje osobiste zainteresowania badaw-
cze. Publikacja powstała w wyniku współpracy badaczy z różnych ośrodków 
akademickich znajdujących się w Polsce. W niniejszym tomie możemy zna-
leźć opracowania przedstawicieli: Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  
w Lublinie, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Uniwersytetu Warszaw-
skiego oraz Bydgoskiej Szkoły Wyższej. 

Głównym celem przygotowania niniejszej publikacji było stworzenie 
młodym badaczom przestrzeni do prezentacji swoich kierunków badawczych. 
Tak sformułowany, wielowymiarowy oraz szeroki temat umożliwił zgroma-
dzenie w jednym miejscu młodych naukowców, reprezentujących różne dys-
cypliny naukowe. 

W imieniu komitetu redakcyjnego chciałbym przekazać szczególne słowa 
uznania recenzentom artykułów i podziękować za poświęcony czas i wszystkie 
cenne uwagi, które wpłynęły na wysoką wartość merytoryczną tomu. Mamy 
nadzieję, że publikacja ta stanie się motywacją i inspiracją dla młodych na-
ukowców do dalszej pracy naukowej.

Dawid Kobylański
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EWELINA TYBURSKA
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

HOMO LOQUENS  
W JĘZYKOZNAWSTWIE.  

JĘZYKOWE I SPOŁECZNO-
PSYCHOLOGICZNE POJĘCIA EMPATII 

NA GRUNCIE JĘZYKOZNAWSTWA 
POLSKIEGO I ANGIELSKIEGO

Streszczenie: Niniejsze opracowanie porusza problematykę relacji pomię-
dzy empatią a językiem. Pojęcie empatii jest wieloznaczne: oznacza przede 
wszystkim empatię emocjonalną oraz empatię kognitywną, które polegają na 
umiejętności rozumienia i doświadczania emocjonalnej rzeczywistości innych. 
Empatia językowa, która obecna jest w wielu językach, w tym angielskim, jest 
pojęciem z dziedziny językoznawstwa teoretycznego, pokazuje postawę i iden-
tyfikację mówiącego z osobą lub wydarzeniem w wypowiedzi. Empatia języ-
kowa określa zdolność jednostki do wychwytywania i oceniania zdań, które są 
poprawne gramatycznie, ale zawierają nienaturalne naruszenia zjawiska em-
patii językowej. W niniejszym rozdziale dokonano analizy związku pomiędzy 
empatią w znaczeniu psychologicznym a empatią lingwistyczną.

Słowa kluczowe: empatia językowa, językoznawstwo, komunikacja językowa, 
kompetencja językowa

WPROWADZENIE

Język jako system semiotyczny jest zbiorem znaków. Słowa w języku są 
skończone, natomiast zdania nie. Znajomość języka jest warunkowana po-
przez znajomość jego reguł m.in.: fonologii, morfologii, budowy słów, skład-
ni, semantyki czy sposobów wiązania dźwięków i ich znaczeń. Każdy człowiek 
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zna przynajmniej jeden język, mówiony lub migowy. Jako homo loquens czło-
wiek istnieje w języku i wyraża się poprzez język. Język towarzyszy człowie-
kowi od narodzin, umożliwia poznawanie świata, porządkowanie doświad-
czeń, definiowanie samego siebie i osadzanie swojej osobowości w ramach 
poznanej rzeczywistości. Poprzez język, który jest twórczy, elastyczny i zmie-
niający się wraz ze świadomością ludzi, człowiek tworzy własną tożsamość  
i buduje kulturę. Ludwig Wittgenstein, słynny filozof zajmujący się badaniem 
języka w traktacie logiczno-filozoficznym stwierdził: „Granice mojego języka 
wyznaczają granice mojego świata”. To język jest środkiem, za pomocą któ-
rego człowiek może wpływać na otaczającą go rzeczywistość i zmieniać świat, 
jak również dzielić się swoimi emocjami i doświadczeniami z innymi ludź-
mi. Język jest zatem głównym środkiem komunikacji międzyludzkiej. Jego 
twórczy aspekt wyraża się w możliwości tworzenia nieograniczonej ilości zdań, 
przez co możliwa jest komunikacja językowa, która stanowi szczególną formę 
przekazywania informacji za pomocą języka. Mówiąc o języku, należy pod-
kreślić, iż język jest zawsze charakterystyczny dla danego człowieka, nie zaś 
tylko dla całej grupy społecznej. Na język ma wpływ wiele czynników, przede 
wszystkim pochodzenie człowieka, środowisko, wiek, przeżyte doświadczenia, 
zdobyta wiedza czy podejmowanie pewnych ról społecznych. Język zmienia 
się w trakcie całego życia człowieka, jest więc elastyczny. Będąc otoczonym 
przez język od chwili narodzin, człowiek „wrasta” w język. To język definiuje 
konkretne postawy społeczne i kreuje systemy wartości. Celem niniejszego 
opracowania jest analiza relacji pomiędzy empatią a językiem jako środkiem 
umożliwiającym zachodzenie komunikacji werbalnej między ludźmi. 

EMPATIA

Człowiek w swej naturze jest podmiotem twórczym, dynamicznym 
i świadomie aktywnym w różnych wymiarach życia społecznego. Jedynym 
partnerem, z którym mógłby prowadzić równorzędny dialog jest tylko drugi 
człowiek. Kategoria empatii, która odgrywa znaczącą rolę w procesie komuni-
kacji międzyludzkiej, na gruncie psychologii społecznej jest związana z czło-
wieczeństwem, sumieniem i godnością osoby. 

Problematyka pojęcia empatii jest podejmowana w różnym znaczeniu  
i w ramach różnych teorii, w wielu dziedzinach ludzkiego poznania. Zajmo-
wali się nią filozofowie, teologowie, socjologowie, pedagodzy, psycholodzy 
czy językoznawcy. Kwestia ta budzi również szerokie zainteresowanie społecz-
ne. W okresie wielu przemian ekonomicznych, kulturowych i społecznych, 
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kryzysu moralnego i ekologicznego, dominacji życia konsumpcyjnego – liczni 
autorzy prac naukowych odwołują się w analizie egzystencjalnej sytuacji czło-
wieka do analizy pojęcia empatii. „Zainteresowanie zjawiskiem empatii zosta-
ło zainspirowane psychologią humanistyczną, która podkreśla terapeutyczną 
możliwość zjawiska empatii w kształtowaniu dojrzałej osobowości” (Zimbar-
do 1988, s. 379). Zanim pojawiło się słowo empatia, w psychologii funkcjo-
nował odpowiednik tego słowa na gruncie estetyki jako Einfühlung. Pierwot-
nie termin ten oznaczał skłonność obserwatora do utożsamiania się w jakimś 
stopniu z obserwowanym przedmiotem, zazwyczaj fizycznym obiektem po-
wodującym przeżycie piękna. Theodor Lipps przystosował termin i przeniósł 
w obręb kontekstów bardziej psychologicznych, po raz pierwszy stosując go 
w badaniach nad złudzeniami optycznymi, a następnie nad procesami, dzięki 
którym poznajemy innych ludzi.

Angielski termin empathy został faktycznie zapoczątkowany przez Tit-
chenera w 1909 roku jako tłumaczenie zastosowanego przez Lippsa pojęcia 
Einfühlung. Zarówno Lipps jak i Titchener uważali, że mechanizm, dzięki 
któremu mamy do czynienia ze zjawiskiem empatii, był wewnętrzną imitacją 
obserwowanej osoby lub obiektu – procesem, który dzisiaj określamy jest jako 
naśladowanie motoryczne. Lipps dowodził, że obserwator będąc świadkiem 
cudzego stanu emocjonalnego, otrzymuje wskazówki, które nakłaniają go do 
ukrytego, wewnętrznego imitowania oznak obserwowanego stanu. „Rezulta-
tem tego procesu jest powstanie u obserwatora podobnych, chociaż słabszych 
reakcji. Uważano między innymi, że takie dzielenie się emocjami przez ob-
serwującego i obserwowanego wzmacnia zdolność rozumienia aktora” (Davis 
2001, s. 15).

Wyżej wspomniana psychologia społeczna oraz językoznawstwo dzielą 
wspólny termin empatia, który oznacza dwa odrębne pojęcia – empatię psycho-
logiczną oraz empatię językową. Empatia psychologiczna oznacza umiejętność 
emocjonalnego rozumienia stanów, uczuć i doświadczeń innych ludzi lub też 
umiejętność patrzenia na świat oczami innych, podczas gdy „empatia języ-
kowa opiera się na umiejętności uchwycenia stosunku mówiącego do ludzi  
i rzeczy, do których odnosi się dana wypowiedź” (Kann 2017, s. 1)1. Pojęcie 
empatii w ujęciu językowym ma zatem inne znaczenie niż to wynikające z psy-
chologicznego punktu widzenia. Elżbieta Tabakowska zwraca na to uwagę:

1 “Linguistic Empathy is a notion based on perspectives in linguistic structure that capture a 
speaker’s attitude toward people and things that are referenced in an utterance”.
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[...] podczas gdy w psychologii chodzi o zdolność pojmowania per-
spektywy innej osoby, językoznawcę interesuje przede wszystkim 
umiejętność językowego wyrażania tej umiejętności. Tak więc empatia 
w ujęciu językoznawcy jest niejako wstępnym etapem prowadzącym 
do badania empatii tak jak ją rozumie psycholog (Tabakowska 2012, 
s. 154).

EMPATIA W UJĘCIU PSYCHOLOGICZNYM

„Empatia – to uczuciowe utożsamianie się z inną osobą i wzbudzanie  
w sobie uczuć przez tę osobę przeżywanych, wczuwanie się w przeżycia innej 
osoby” (Okoń 2007, s. 99). Empatia (w języku greckim empátheia – cierpienie) 
oznacza zdolność odczuwania stanów psychicznych innych ludzi (empatia emo-
cjonalna), a także umiejętność przyjęcia ich sposobu myślenia, spojrzenia z ich 
perspektywy na rzeczywistość (empatia poznawcza). „Jest to pojęcie wprowa-
dzone na oznaczenie zdolności wczuwania się i współodczuwania, będącej pod-
stawą identyfikacji i psychicznego zrozumienia innych” (Pilch 2003, s. 1036). 

Według Simona Blackburna termin empatia to:

bycie emocjonalnie i poznawczo „na tej samej fali”, co druga osoba; 
w szczególności chodzi tu o zrozumienie sytuacji tej osoby niejako od 
środka, z jej punktu widzenia; zdolność empatii rozwija się w proce-
sach wychowania i samowychowania, a osoby o zdolnościach empa-
tycznych są dobrymi rodzicami, nauczycielami, wychowawcami i psy-
choterapeutami (Pilch 2003, s. 1037). 

Theodor Lipps z empatii uczynił podstawę niemal wszystkich procesów 
psychicznych i społecznych, wyróżniając kilka jej rodzajów: 

1. empatia nastrojowa;
2. empatia estetyczna;
3. empatia wspomnieniowa;
4. empatia percepcyjna;
5. empatia intelektualna;
6. empatia etyczna.

Ponadto wyróżnił pozytywną i negatywną postać empatii. Przez odmia-
nę pozytywną rozumiał duże podobieństwo między stanami psychicznymi 
empatyzera i obiektu, co powinno objawiać się skutecznym działaniem pro-
społecznym. Negatywna z kolei polega na występowaniu odmiennych stanów 
psychicznych przedmiotu i podmiotu, zaistniałych w wyniku empatii. 
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Empatia może dotyczyć całej postawy człowieka, bądź niektórych jej ele-
mentów strukturalnych, dlatego też można wyróżnić empatię: 

• emocjonalną;
• intelektualną;
• dążeniową. 

Zdolność empatii jest pozytywnym czynnikiem rozwoju osobowości, 
wpływa bowiem na kształtowanie się pozytywnych cech charakteru takich jak: 

• życzliwość;
• serdeczność;
• zainteresowanie sprawami drugiego człowieka;
• umiejętność nawiązywania poprawnych kontaktów interpersonalnych. 

Na zachowania empatyczne wpływa:

• dziedziczenie – czynniki genetyczne mają znaczący wpływ na różni-
ce indywidualne zakresie empatycznej troski;

• temperament emocjonalny – w większym stopniu jest on wyni-
kiem działania czynników genetycznych niż środowiskowych;  
w temperamencie zawierają się prawdopodobieństwo reakcji oraz jej 
intensywność;

• wpływy środowiska – szczególnie dotyczy to relacji uczuciowej mię-
dzy dzieckiem, a rodziną (rodzicami); przyjmuje się założenie, że sto-
sunki rodzinne, stwarzają większe poczucie bezpieczeństwa i bardziej 
przyczyniają się do wzrostu empatii.

EMPATIA W ZNACZENIU LINGWISTYCZNYM

W przeciwieństwie do pojęcia empatii w znaczeniu psychologicznym, 
które jest szeroko znane i rozumiane, termin empatii językowej jest wciąż mało 
znany poza dyscypliną językoznawczą, przez co bywa problematyczny. Empa-
tia językowa to zdolność rozumienia wiadomości zawartych w słowach pisa-
nych lub przekazywanych ustnie, wykraczających poza ich zwykłe znaczenie 
literackie i zawsze, mając na uwadze, że każdy język jest środkiem komuni-
kacji, za pomocą którego dana osoba wyraża swoje przekonania, emocje oraz 
punkt widzenia i stopień identyfikacji z osobą/rzeczą, do której się odnosi. 
Definicja ta pokrywa się z lingwistyczną definicją pojęcia empathy, opraco-
waną przez Susumu Kuno, profesora lingwistyki, który w pracy Functional 
Syntax: Anaphora, Discourse, and Empathy zdefiniował empatię w następujący 
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sposób: „Empathy is the speaker's identification, which may vary in degree, 
with a person/thing that participates in the event or state that he describes  
in a sentence” (Kuno 1986, s. 206)2. Według Kuno nadawca wypowiedzi 
ma predyspozycję do identyfikowania się z uczestnikiem opisywanej sytuacji 
zamiast z pozostałymi postaciami. Na przykład, po zdaniu “Cathy went to 
the cinema and an interesting event happened to her” spodziewamy się kon-
tynuacji wypowiedzi w postaci obsadzenia Cathy jako centralnego punktu 
kolejnego zdania. W tym przypadku kolejne zdanie będzie brzmieć “She met 
her friend” nie natomiast “Her friend met Cathy”.

Definicja Kuno znajduje wyraz w wielu innych teoriach opracowanych 
przez późniejszych badaczy z dziedziny językoznawstwa. Langacker, posłu-
gując się pojęciem empathy naświetlił problematykę konstrukcji dzierżawczej, 
wyrażającej relację „possessor-possessum”, a także doprecyzował pojęcie hie-
rarchii empatii.

Podczas analizy zachowania językowego empatia językowa uwzględ-
nia strukturę językową, poszczególne okoliczności oraz subiektywne reak-
cje emocjonalne. Na przykład, dwie osoby mają różne reakcje emocjonalne  
w sytuacji, gdy dowiadują się, że ktoś trafił do szpitala. „Jednym z aspektów 
empatii językowej jest to, że wyjaśnia ona pewne materiały językowe, które są 
sprzeczne ze standardowym wyjaśnieniem składniowym” (Kann 2017, s. 16)3.  
W sytuacji, kiedy ojciec pyta swojego ośmioletniego syna: “Did mommy call?” 
zamiast “Did Claire call?” albo “Did my wife call?”, ojciec podziela perspekty-
wę syna, który myśli o matce jako o mamie, nie zaś o Claire albo żonie swego 
ojca. Samo pojęcie perspektywy jest kluczowe dla zrozumienia istoty empatii 
językowej, której podstawową ideą jest to, iż poszczególne zdania mogą do-
starczać informacji o punkcie widzenia osoby mówiącej. W języku angielskim 
sformułowanie “then Michael hit his sister” jest bardziej akceptowalne niż 

“then Michael’s sister was hit by him”. Pierwszy przykład ilustruje to, iż em-
patia mówiącego w stosunku do Michaela jest większa niż w stosunku do jego 
siostry, podczas gdy w drugim zdaniu to siostra Michaela jest podmiotem, 
a Michael pośrednikiem. Tak więc, ponieważ empatia mówiącego z siostrą 
Michaela jest mniejsza niż z Michaelem, to “Michael’s sister was hit by him” 
jest do przyjęcia w mniejszym stopniu niż poprzednie zdanie. Znajduje to 
odzwierciedlenie w definicji empatii w ujęciu Kuno, według którego „funkcją 

2 „Empatia to identyfikacja mówiącego, która może różnić się stopniem, z osobą/rzeczą uczest-
niczącą w zdarzeniu lub stanem, który opisuje w zdaniu”.
3 “One facet of Linguistic Empathy is that it explains certain linguistic data that defy standard 
syntactic explanation”.
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empatii jest sygnalizowanie stopnia, w jakim nadawca utożsamia się z którymś 
z uczestników opisywanej sytuacji” (Falkowska 2016, s. 7). 

ZWIĄZEK MIĘDZY EMPATIĄ LINGWISTYCZNĄ 
A EMPATIĄ PSYCHOLOGICZNĄ W PROCESIE 
KOMUNIKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ

Analizując język, należy wskazać, iż nie jest on jedynie zbiorem znaków  
i powiązań między nimi, ale także stanowi ekspresję kultury, przywołuje uczu-
cia, określa emocje, wpływa na stany umysłu i nawyki. Język jest związany  
z całym ludzkim doświadczeniem.

Proces komunikacji językowej, jako zbiór działań podejmowanych ce-
lem sprawnej wymiany informacji pomiędzy jedną lub wieloma osobami, jest 
niezwykle złożony. Empatia odgrywa znaczącą rolę w podczas pokonywania 
przeszkód w komunikacji międzykulturowej jak również stanowi jeden z ele-
mentów skutecznej kompetencji komunikacyjnej. Sam termin kompetencji 
komunikacyjnych jest koncepcją nową. Został on wprowadzony przez Noama 
Chomsky’ego, współtwórcę gramatyki transformacyjno-generatywnej, na 
określenie mechanizmu, który występuje u osób posługujących się danym 
językiem i umożliwia tworzenie poprawnych gramatycznie zdań. Według 
Chomsky'ego kompetencje komunikacyjne można zdefiniować jako: „zdol-
ność idealnego native speakera do konstruowania i rozpoznawania grama-
tycznych i tylko gramatycznych zdań w jego języku” (Chomsky 1965, s. 25). 
W świetle tej koncepcji kompetencja językowa stanowi jedną ze zdolności 
poznawczych ludzkiego mózgu, człowiek jest zatem predysponowany do po-
sługiwania się językiem. Należy podkreślić, iż Chomsky uznawał kompetencje 
językową za zdolność ludzkiego umysłu, nie zaś „umiejętność (skill), którą 
można nabyć na gruncie behawiorystycznego modelu uczenia się, polegają-
cego na przyswajaniu nawyków metodą prób i błędów” (Żurek, 2006, s.53). 

Oczywiście każdy użytkownik jakiegoś języka opanował i przyswoił 
sobie gramatykę generatywną, która wyraża jego wiedzę językową. Nie 
znaczy to bynajmniej, iż jest on świadomy reguł gramatycznych czy 
nawet że jego sądy o swej intuicyjnej znajomości języka są konieczne 
trafne. [...] Ponadto jest rzeczą zupełnie oczywistą, że relacje i opinie 
użytkowników języka na temat jego zachowania i kompetencji mogą 
być błędne. Tak więc gramatyka generatywna usiłuje wyznaczyć to, 
co użytkownik faktycznie wie, a nie to, co może zrelacjonować o swej 
wiedzy (Chomsky 1965: pol. 1982, s. 21-22).
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Pojęcie kompetencji językowej w ujęciu Chomsky’ego obejmuje nastę-
pujące idee:

• kreatywności; 
• gramatyczności; 
• akceptabilności;
• interioryzacji. 

We współczesnym świecie, w którym język obcy zaczyna odgrywać prio-
rytetową rolę w procesie komunikacji międzykulturowej, skuteczność komu-
nikacji ma kluczowe znaczenie dla osób porozumiewających się. Skuteczność 
komunikacji z nieznajomymi jest zależna od umiejętności posługiwania się 
danym językiem, jak również wiedzy o obcej kulturze. Dlatego empatia sta-
nowi jedną z potrzeb skutecznej komunikacji. „Gudykunst (1984) twierdzi, 
że ludzie, którzy skutecznie komunikują się z obcymi nie wykorzystują per-
spektywy własnej kultury przy interpretacji zachowań osób z innych kultur” 
(Chen 2013, s. 2269)4.

We can say that people who have highly developed this perspective 
can be characterized as follows: (1) they are open-minded toward new 
ideas and experiences, (2) they are empathic toward people from other 
cultures, (3) they accurately perceive differences and similarities be-
tween the host culture and their own, (4) they tend to describe beha-
vior they don’t understand rather than evaluating unfamiliar behavior 
as bad, nonsensical, or meaningless [...] (Chen 2013, s. 2270)5.

Według J. M. Bennetta (2014), aby rozwinąć kompetencje międzykultu-
rowe, jednostka musi posiadać trzy szczególne kompetencje: 

• kompetencje poznawcze, takie jak samoświadomość kulturowa; 
• kompetencje afektywne, takie jak ciekawość i wrażliwość 

międzykulturowa;
• kompetencje behawioralne, takie jak empatia, u podstaw której leży 

rozumienie postaw i sposobów zachowania się ludzi innych kultur 
oraz otwartość na odmienność, w tym tolerancja. 

4 “Gudykunst (1984) argue that people who are effective in communicating with strangers 
do not use the perspective of their own culture when interpreting the behavior of people from 
other cultures”.
5 „Można powiedzieć, że osoby, które wysoko rozwinęły tę perspektywę, można scharakteryzo-
wać następująco: (1) są otwarci na nowe idee i doświadczenia, (2) są empatyczne wobec ludzi z 
innych kultur, (3) trafnie dostrzegają różnice i podobieństwa między kulturą gospodarza a ich 
własną, (4) mają tendencję do opisywania zachowań, których nie rozumieją, zamiast oceniać 
nieznane zachowanie jako złe, bezsensowne lub bezsensowne [...]”.



17

HOMO LOQUENS W JĘZYKOZNAWSTWIE...

W procesie rozwoju kompetencji międzykulturowych istotne znaczenie 
ma świadomość kulturowa danej jednostki, jak również umiejętność zgod-
nego współżycia w społeczeństwie razem z przedstawicielami innych kultur. 
Świadomość kulturowa opiera się na uznaniu swego własnego pochodzenia 
kulturowego i jego wpływu na postrzeganie rzeczywistości przez daną jednost-
kę. Empatia, która charakteryzuje się wrażliwością na podobieństwa i różnice 
istniejące pomiędzy dwiema odrębnymi kulturami, umożliwia efektywne ko-
munikowanie się pomiędzy członkami różnych grup społecznych. 

PODSUMOWANIE

Kategoria empatii jest pojęciem wielowymiarowym i trudnym do jed-
noznacznego oraz całościowego opisania. Termin ten występuje na gruncie 
psychologii społecznej oraz językoznawstwa, mając zastosowanie w składni, 
pragmatyce jak również szeroko pojętej komunikacji międzykulturowej i to 
na tym polu stanowi znaczącą wartość praktyczną. Istnieje wielu badaczy, 
którzy wskazują na związek pomiędzy zdolnością jednostki do prowadzenia 
efektywnej komunikacji a jej zdolnością do prawidłowego funkcjonowania  
w społeczeństwie. 

Empatia, której cechą właściwą jest wysoki poziom samoświadomości 
uczuciowej, stanowi fundament umiejętności obcowania z drugim człowie-
kiem. Okazywanie empatii odgrywa kluczową rolę w procesie komunikacji 
werbalnej, a zwłaszcza w procesie komunikacji międzykulturowej, ponieważ 
jest próbą zrozumienia pozycji drugiej strony, jej uczuć, przeżyć i odręb-
nego punktu widzenia. Bez wątpienia wrażliwość na empatię językową jest 
miarą segmentu nieodłącznie związanego z praktyką rozumienia i przyjmo-
wania odrębnych perspektyw, a komponent ten jest niezbędny dla empatii 
psychologicznej.
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HOMO LOQUENS IN LINGUISTICS. LINGUISTIC  
AND SOCIO-PSYCHOLOGICAL CONCEPTS  

OF EMPATHY IN POLISH AND ENGLISH LINGUISTICS

Summary: This study explores the relationship between empathy and langu-
age. The concept of empathy is ambiguous: it primarily denotes emotional 
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empathy and cognitive empathy, which involve the ability to understand and 
experience the emotional reality of other people. Linguistic empathy, which 
is present in many languages, including English, is a concept in theoretical 
linguistics and shows the speaker's attitude and identification with a person 
or event in an utterance. Linguistic empathy describes an individual's ability 
to pick up and evaluate sentences that are grammatically correct but contain 
unnatural violations of the phenomenon of linguistic empathy. This chapter 
analyses the relationship between empathy in the psychological sense and lin-
guistic empathy.

Keywords: linguistic empathy, linguistics, linguistic communication, lin-
guistic competence
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LINGUISTIC RELATIVISM AND 
LINGUISTIC UNIVERSALISM. 

ANALYSIS OF THE SAPIR-WHORF 
HYPOTHESIS IN RELATION  

TO THE INNATENESS HYPOTHESIS 
ACCORDING TO THE VIEWS 

OF NOAM CHOMSKY

Summary: The aim of this article is to briefly describe two concepts – lin-
guistic relativism and linguistic universalism. The Sapir-Whorf hypothesis sta-
tes that the language used by man influences his way of thinking. Linguistic 
relativism, which is one of the main assumptions of this concept, states that 
individuals from different backgrounds perceive the world in different ways. 
This hypothesis excludes, inter alia, the possibility of linguistic translation.  
It is opposed by Noam Chomsky's theory of the innate ability to acquire lin-
guistic knowledge, as well as his view that there are universal concepts that are 
common to all languages in the world. Noam Chomsky developed a theory 
about universal grammar, which is a set of general grammatical rules that are 
found in all languages. This study describes and analyzes the concepts of lin-
guistic universalism and relativism.

Keywords: linguistic universalism, linguistic relativism, innateness hypothe-
sis, Sapir-Whorf theory, language acquisition

INTRODUCTION

Language as a social fact and cultural phenomenon is the subject of 
research in linguistics, social and cultural studies. Linguists and anthro-
pologists, studying the differences and similarities between the languages  
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of the world, try to find a common ground between them. Various theories 
have developed over the centuries about the origin of language. Religious 
theories pointed to the divine origin of language, claiming that language  
is a gift from God. Evolutionary theories emphasized that humans, being en-
dowed with certain distinctive physical features supporting speech production, 
are biologically predisposed to use language. On the other hand, civilization 
theories stated that language was the product of early human groups seeking 
to organize themselves into larger social groups. Many language researchers 
ask the question: Could it be that language ability is genetically determined 
in a newborn child? The critical period hypothesis, formulated by linguist and 
psychologist Eric Lenneberg, applies to this matter. Lenneberg recognized 
that there is a specific period within which a person is capable of acquiring  
a language. This indicates that "if language acquisition begins after adolescen-
ce, it will not be able to be successful" (Foster-Cohen 1999, p. 127)1. Noam 
Chomsky, an American linguist, referred to Lenneberg's hypothesis, claiming 
that language acquisition is possible thanks to “the language acquisition de-
vice”, which is active in the critical period and which contains the principles 
of universal grammar. 

Moreover, Chomsky postulated that man, being biologically predispo-
sed to use language, is endowed with linguistic competence, which is one of 
the cognitive abilities of the human brain. A controversial issue that arouses 
disputes among linguists is the question of linguistic relativism and universa-
lism. Linguistic universalism assumes that any word that exists in a given lan-
guage can be successfully translated into another language, even despite the 
differences between the two languages. According to the theory of linguistic 
universalism, there are universal concepts that are common to all the langu-
ages of the world. The embodiment of this concept is the universal grammar 
theory, developed by Noam Chomsky, who claims that grammar is the com-
mon ground of all languages. Referring to his theory, Noam Chomsky stated: 

“In fact, by universal grammar I mean just that system of principles and struc-
tures that are the prerequisites for acquisition of language, and to which every 
language necessarily conforms” (Chomsky 2003, p. 61). 

In opposition to the theory of linguistic universalism, some linguists 
support the concept of linguistic relativism, according to which the multipli-
city of languages means the multidimensionality of the ways of thinking and 
perceiving the world. The hypothesis implying that the inhabitants of each 

1 „Jeżeli proces akwizycji języka rozpocznie się po okresie dojrzewania, nie będzie on w stanie 
zakończyć się sukcesem”.
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language community perceive reality in a separate and unique way is called 
the Sapir-Whorf hypothesis. The name of the hypothesis comes from linguists 

– Edward Sapir and Benjamin Lee Whorf, who studied the native languages 
of the Americas. The aim of this article is to discuss both concepts – linguistic 
relativism and linguistic universalism, taking into account the evolution  
of scientific thought and the cultural context.

THE THEORY OF LINGUISTIC UNIVERSALISM

Chomsky found that every child is born endowed with the skills and 
structural knowledge that enable him to acquire any language. According 
to Chomsky, people's minds are equipped with a special grammar program, 
similar to a computer program, that makes it possible to learn a language. 
Thanks to the operation of this program, young children are able to master 
certain syntactic rules of any language in a very short time. In line with this 
assumption, Chomsky argues:

Evidently, development of language in the individual must involve 
three factors: genetic endowment, which sets limits on the attaina-
ble languages, thereby making language acquisition possible; external 
data, converted to the experience that selects one or another language 
within a narrow range; [and] principles not specific to the Faculty of 
Language (Chomsky, 2007, p. 3).

According to Chomsky's postulate, an individual brought up in ap-
propriate conditions will always learn a language with specific properties. 

B.F. Skinner, a psychologist, one of the founders and most important 
representatives of behaviorism, believed that human behavior is the result of 
conditioning, not free will, because it is impossible to examine the contents 
of the human mind objectively. According to Skinner “language is a question 
about human behavior and hence a question to be answered with the con-
cepts and techniques of psychology as an experimental science of behavior” 
(Skinner, 1957, p. 5). The environment plays a key role in the process of 
language acquisition, especially parents, who are the main and most impor-
tant source of language stimuli for the child. The behavior of the parents 

“sets up a repertoire of responses in the child by reinforcing many instances  
of a response” (Skinner 1957, p. 29). The behavioral model, which is based 
on the stimulus-response pattern, provides an interesting explanation for lan-
guage acquisition process that is reflected in actuality. However, critics argue 
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that Skinner's concept of conditioning has many disadvantages. The beha-
vioral model is opposed by Chomsky's “innateness hypothesis. For Chomsky, 
the behaviorist model of language as a set of learned responses is unsatisfying, 
as it does not reflect how language actually works” (Christensen 2019, p. 13).

Innateness hypothesis would seem to point to something in human 
genetics, possibly a crucial mutation, as the source. [...] However,  
as we consider this hypothesis, we find our speculations about the 
origins of language moving away from fossil evidence or the physical 
source of basic human sounds toward analogies with how computers 
work (e.g being pre-programmed or hard-wired) and concepts taken 
from the study of genetics. (Yule 2006, p. 5).

Consistent with the innate hypothesis, Chomsky argues that there are 
some kind of innate ability that guides the language learning process. Chom-
sky introduced the concept of universal grammar (UG) to define general 
grammatical rules that are related to the innate ability to acquire language. 
The main argument for the existence of a universal linguistic grammar is to 
draw attention to the creative aspect of language, which is expressed in the 
possibility of creating an infinite number of sentences. A child acquiring  
a given language is able to spontaneously construct any statements that are 
grammatically correct.

UG constitutes the set of supposedly common properties for all langu-
ages –it is generally accepted that all languages distinguish nouns from verbs. 
Language as a social phenomenon is inseparable from human experience. 
Noam Chomsky said that “language is not just words. It’s a culture, a tra-
dition, a unification of a community, a whole history that creates what a com-
munity is. It’s all embodied in a language”. It is these universal properties of 
human languages that may be partly related to the common aspects of human 
experience as a whole – for example, all people in the world drink water, and 
thus in every language there is a term for water. In all natural languages one 
can find a set of universal concepts, which include words such as "to live", "to 
see", "good", "bad" or "a lot".

THE THEORY OF LINGUISTIC RELATIVISM

Some linguists support the theory that the multitude of languages is as-
sociated with a variety of ways of thinking. The perception of reality depends 
on the culture within which a person lives, which in turn is closely related to 
the specific language used by members of a given community. The hypothesis 
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according to which members of each linguistic community perceive the world 
differently is called the Sapir-Whorf hypothesis. 

Edward Sapir was in favor of the philosophy of relativism, proclaiming 
that there is no one objective truth, but there are many subjective perspectives. 
In light of this concept language is not a transparent medium, it shapes one’s 
individual perception of reality. In “The Status of Linguistics as a Science”, 
Saphir writes:

Human beings do not live in the objective world alone, nor alone in 
the world of social activity as ordinarily understood, but are very much 
at the mercy of the particular language which has become the medium 
of expression for their society. It is quite an illusion to imagine that 
one adjusts to reality essentially without the use of language and that 
language is merely an incidental means of solving particular problems 
of communication or reflection. The fact of the matter is that the ‘real 
world’ is to a large extent unconsciously built up on the language ha-
bits of the group. (Sapir 1985, p. 162).

Whorf stated that the human mind craves for comprehension and thus 
imposes these upon shapeless world. Science is an interpretation of the world 
around us, and language is the means by which this interpretation is possible. 
Reality is, in Whorf's opinion, "a kaleidoscopic flux of impressions". In his 
article Science and Linguistics Whorf states:

We dissect nature along lines laid down by our native languages. The 
categories and types that we isolate from the world of phenomena we 
do not find there because they stare every observer in the face; on the 
contrary, the world is presented in a kaleidoscopic flux of impressions 
which has to be organized by our minds-and this means largely by the 
linguistic systems in our minds. We cut nature up, organize it into 
concepts, and ascribe significances as we do, largely because we are par-
ties to an agreement to organize it in this way-an agreement that holds 
throughout our speech community and is codified in the patterns of 
our language […] (Whorf 1964, p. 214).

Following this line of thought, if two people speak different languages, 
they cannot experience reality in the same way. It can be said that they live in 
two separate worlds conditioned by the language they use, and more broadly 

– by the culture in which they live. Thus, such an approach to the subject 
excludes the possibility of the existence of linguistic universals in Chomsky's 
terms. The moderate form of the Sapir-Whorf hypothesis states that language 
only to some extent influences human thinking, while the extreme form of 
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this hypothesis states that language completely determines the perception of 
reality. 

ARGUMENTS AGAINST  
THE SAPIR-WHORF HYPOTHESIS

Opponents of the Sapir-Whorf hypothesis accuse it of making the en-
tire structure of cognition dependent on language, as well as the complete 
exclusion of linguistic translatability. However, this is not reflected in reali-
ty; both language translations and intercultural communication are of da-
ily occurrence (Hipoteza Sapira-Whorfa). Good translation, however, often 
requires not only excellent language skills, but also a thorough knowledge 
of the cultural and historical context of a given language community. There-
fore, there are various translation strategies in the field of translation studies.  
The concepts of “foreignization” and “domestication” were discussed  
by Schleiermacher in the early 19th century when he argued that there were 
two possible strategies for translation: “either the translator leaves the author 
in peace as much as possible and moves the reader toward him; or he leaves 
the reader in peace as much as possible and moves the writer toward him” 
(Lefevere 1997, p. 74). Particularly noteworthy is the concept of 'domestica-
tion', which “aims to reduce the impact of foreignness in the target text due to 
ethnocentric trends that stimulate the translator to elevate his own cultural re-
ferences and keep them intact from other alien ones” (Mansour 2014, p. 26).

Humboldt was the first to declare that different languages mean different 
ways of perceiving reality. His concept was developed by later researchers,  
the most famous of which are Boas, as well as Sapir and Whorf, after which 
the famous Sapir-Whorf hypothesis was created. According to Whorf, langu-
age is the means by which man orders the real world; defines it with the help 
of concepts and gives it a specific structure. Language and culture are interre-
lated. Boas, on the other hand, “rejected the notion that language dominated 
culture” (Coombs-Hoar 2022, p. 1). He stated:

It does not seem likely that there is any direct relationship between the 
culture of the tribe and the language they speak, except in so far as the 
form of the language will be moulded by the state of culture, but not 
in so far as a certain state of culture is conditioned by morphological 
traits of the language (in: Coombs-Hoar 2022, p. 20).
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One of the opponents of the Sapir-Whorf theory is the famous linguist 
Steven Pinker, who stated that human thinking is not dependent on culture, 
and language is not a cultural accretion, but a kind of biological equipment of 
the brain. In “The Language Instinct”, Pinker stated:

But it is wrong, all wrong. The idea that thought is the same thing as 
language is an example of what can be called a conventional absurdity: 
a statement that goes against all common sense but that everyone be-
lieves because they dimly recall having heard it somewhere and because 
it is so pregnant with implications. (Pinker 1994, p. 57)

According to Tomasz Nowak, the Sapir-Whorf hypothesis is true 
assuming that it proclaims cultural, not linguistic relativism (Nowak 2011,  
p. 315). Cultural relativism is the view according to which all beliefs and 
customs are relative to each person, depending on the values he professes and 
the culture in which he lives. Therefore, cultural relativism rejects universal 
moral principles, because the concepts of 'good' or 'bad' are not objective 
concepts, they are culturally conditioned.

Another argument against the Sapir-Whorf hypothesis is that the hypo-
thesis as such has never been formulated – it is a product of the views of both 
authors ascribed to them by their followers. Hence the term Sapir-Whorf 
hypothesis is imprecise.

CONCLUSIONS

The aim of the study was to discuss the relationship between the concept 
of universalism and linguistic relativism. The Sapir-Whorf concept makes the 
structure of cognition dependent on language, and excludes the possibility 
of linguistic translatability. The assumptions of the Sapir-Whorf hypothesis 
regarding, inter alia, untranslatability are in opposition to the concept of lin-
guistic universalism, which assumes that there is nothing in a given language 
that could not be successfully expressed in another language. The adoption  
of the concept of linguistic relativism also undermines the possibility of in-
tercultural communication, which can be described as a situation where there 
is interaction between people from different cultures. In the modern world 
where a foreign language begins to play a priority role in the process of in-
tercultural communication, the effectiveness of communication is of key im-
portance for people who communicate. The effectiveness of communication 
with strangers depends on the ability to use a given language, but also on 
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the knowledge of a foreign culture The validity of the Sapir-Whorf hypoth-
esis that language influences the way of thinking concerns mainly accepting  
a moderate version of this hypothesis. The extreme version of the Sapir-Whorf 
hypothesis, assuming that speakers of different languages understand the 
world differently seems impractical. Undoubtedly, language is inherent  
in culture. It should be emphasized that languages are malleable; they change 
and transform in accordance with the changes in consciousness of the people 
of the age. Languages are influenced by social changes, technological progress 
and intercultural contacts. In this context, it should rather be pointed out that 
language does not so much shape people's thinking as it is shaped by them. 
Language is an elastic matter.
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RELATYWIZM JĘZYKOWY A UNIWERSALIZM 
JĘZYKOWY. ANALIZA HIPOTEZY SAPIRA-WHORFA 
W ODNIESIENIU DO HIPOTEZY WRODZONOŚCI 

WEDŁUG POGLĄDÓW NOAMA CHOMSKY'EGO

Streszczenie: Celem opracowania jest charakterystyka dwóch pojęć – rela-
tywizmu językowego i uniwersalizmu językowego. Hipoteza Sapira-Whor-
fa głosi, że język, którym posługuje się człowiek, wpływa na jego sposób 
myślenia. Relatywizm językowy, będący jednym z głównych założeń tej 
koncepcji, stanowi, że jednostki pochodzące z różnych środowisk w różny 
sposób postrzegają świat. Hipoteza ta wyklucza m.in. możliwość tłumaczenia 
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językowego. Wychodzi temu na przeciw teoria Noama Chomsky'ego o 
wrodzonej zdolności przyswajania wiedzy językowej, a także jego pogląd, 
według którego istnieją pojęcia uniwersalne, wspólne dla wszystkich języków 
świata. Chomsky opracował teorię dotyczącą gramatyki uniwersalnej, będącej 
zbiorem ogólnych reguł gramatycznych, które można odnaleźć we wszystkich 
językach. 

Słowa kluczowe: uniwersalizm językowy, relatywizm językowy, hipoteza 
wrodzoności, teoria Sapira-Whorfa, akwizycja języka
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KONCEPCJA KOŃCA HISTORII 
FRANCISA FUKUYAMY – 

ANALIZA I INTERPRETACJA

Streszczenie: Celem tekstu jest analiza i interpretacja koncepcji końca hi-
storii Francisa Fukuyamy i udowodnienie tezy, że teoria jest błędna. Triumf 
demokracji liberalnej można zaobserwować jedynie w niektórych państwach 
Zachodu, co więcej określa się, że na skutek działania populistycznych par-
tii politycznych sama demokracja jest w kryzysie. W pracy zbadano źródła 
koncepcji, przytoczono argumentację Fukuyamy, krytykę i własne refleksje na 
temat przytoczonej koncepcji. Wybór tematu jest nieprzypadkowy. W trudnej 
sytuacji geopolitycznej bliżej przyjrzano się jednej z najważniejszej koncepcji 
politologicznej, która często jest przytaczana przez ekspertów z pominięciem 
jej kluczowych zagadnień.

Słowa kluczowe: Francis Fukuyama, koniec historii, demokracja liberalna, 
wolny rynek

WPROWADZENIE

Francis Fukuyama to jeden z najbardziej znanych politologów. Zasły-
nął z koncepcji „końca historii”, która to przetrwała do dzisiaj (chociaż sam 
jej autor ją zredefiniował). Fukuyama w swoim dziele stoi na stanowisku, że 
najlepszym z możliwych ustrojów politycznych jest demokracja liberalna,  
a gospodarczym – wolny rynek. Zdaniem politologa, nazywanego w nie-
których kręgach futurologiem (SJP PWN 2022), wszystkie narody w toku 
swojego rozwoju dążą do osiągnięcia i realizacji tych systemów. Celem ni-
niejszej pracy jest udowodnienie, że teza o końcu historii Francisa Fukuyamy 
jest błędna. Postawiona na łamach pracy hipoteza badawcza brzmi: „Triumf 
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demokracji liberalnej i wolnego rynku można zauważyć jedynie w większości 
państw europejskich oraz Kanady i Stanów Zjednoczonych Ameryki, które 
jednak stanowią niewielki wycinek całego świata”. Aby zweryfikować posta-
wioną tezę, wykorzystano techniki badawcze: technikę egzegezy (slownik.one 
2022) i analizy zawartości treści1. 

Przydatne w celu zrozumienia omawianych treści okazały się pytania 
badawcze: 

• Na czym polega koncepcja „końca historii” Francisa Fukuyamy? 
• Czy rzeczywiście ostatnim stadium rozwoju świata jest demokracja 

liberalna i wolny rynek? 
• Czy wszystkie państwa zmierzają do tego, aby wprowadzić demokra-

cję liberalną i wolny rynek? 

Pomocne w zgłębieniu wiedzy okazały się: książka Francisa Fukuyamy 
pt.: Koniec historii i ostatni człowiek, jego wywiady opublikowane na plat-
formie YouTube oraz liczne artykuły naukowców, którzy analizowali myśli 
zawarte w dziele Fukuyamy2. 

Podejmując tematykę ponadczasowego i najbardziej kontrowersyjnego 
założenia XX wieku, które przypominane jest do dzisiaj, starano się przed-
stawić argumentację przygotowaną przez badacza, w celu jej dokładnego 
zrozumienia. Przyjrzano się również krytykom Fukuyamy, zwracając uwagę 
na najczęściej stawiane przez nich kontrargumenty wobec „końca historii”. 
Zwieńczeniem pracy są autorskie przemyślenia dotyczące omawianych treści, 
będące jednak formą polemiki ze znanym politologiem. 

1 Najbardziej popularną definicję analizy zawartości mediów zaproponował Walery Pisarek, 
który określił ją jako zespół różnych technik systematycznego badania strumieni lub zbio-
rów przekazów, polegającą na możliwie obiektywnym (w praktyce zwykle: intersubiektywnie 
zgodnym) wyróżnianiu i identyfikowaniu ich możliwie jednoznacznie skonkretyzowanych, 
formalnych lub treściowych, elementów oraz na możliwie precyzyjnym (w praktyce: zwykle 
ilościowym) szacowaniu rozkładu występowania tych elementów i na głównie porównawczym 
wnioskowaniu (Pisarek 1983, s. 45). W intersujący sposób analiza zawartości mediów jest rów-
nież przedstawiona w książce Małgorzaty Lisowskiej-Magdziarz pt.: Analiza zawartości mediów. 
Poradnik dla studenta (2004).
2 Krytyki Fukuyamy dokonują przede wszystkim znani specjaliści od geopolityki. Jednym  
z nich jest dr Jacek Bartosiak, który dokonuję reinterpretacji „końca historii” (2020). Z tezą  
o końcu historii nie zgadza się też dr Leszek Sykulski (2020).
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Rysunek 1. Francis Fukuyama

Źródło: (Victor Nee 2021).

KONCEPCJA KOŃCA HISTORII

Francis Fukuyama jest autorem jednej z najbardziej krytykowanej kon-
cepcji filozofii politycznej „końca historii” z 1989 roku, która, jednak mimo 
swojej uzasadnionej krytyki, przetrwała w ludzkiej świadomości po dziś dzień. 
Amerykanin japońskiego pochodzenia, zainspirowany upadkiem komunizmu 
i ówczesnym triumfem demokracji liberalnej, opublikował w „The National 
Interest” słynny esej Koniec historii? (Fukuyama 1989). Fukuyama napisał 
wówczas, że demokracja liberalna jest najlepszym z możliwych ustrojów, do 
którego dążyć będą wszystkie państwa. Jego zdaniem nieunikniony jest więc 
triumf demokracji liberalnej na świecie, która jest „ostatnią formą rozwoju 
współczesnego świata”. Tytułowy „koniec historii” oznacza więc brak nowych 
form ustroju i stopniową ewolucję ustrojów zdegenerowanych (totalitaryzm, 
autorytaryzm i różne inne ich formy) w stronę ustroju demokratycznego (Fu-
kuyama 1989, s. 3-18). 
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Śmiała teza Fukuyamy spotkała się z krytyką innych specjalistów (między 
innymi Samuela Huntingtona)3, którzy wskazywali na brak prawdziwości po-
stawionej tezy. Huntington krytyki koncepcji Fukuyamy dokonał na łamach 
artykułu The Clash of Civilizations?, w której przeciwstawił się tezie Francisa 
Fukuyamy o „końcu historii”. Huntington ocenił, że w przyszłości dojdzie do 
starć między cywilizacjami (Huntington 1993, s. 22-49).

Wydawać by się mogło, że sam Fukuyama początkowo nie był przeko-
nany o zasadności sformułowanego twierdzenia, bo przecież w tytule postawił 
znak zapytania. Nie przejmując się jednak krytyką, już trzy lata później po-
szedł krok dalej, publikując książkę pod znamiennym tytułem Koniec historii 
i ostatni człowiek (Huntington 1996), w której pogłębił wcześniej przytaczaną 
tezę. Warto zwrócić uwagę na źródła koncepcji Fukuyamy. Wywodził on ją 
od koncepcji Hegla. Nie bez przyczyny w czasie swoich rozważań używał dia-
lektyki heglowskiej oraz odwoływał się do koncepcji duszy popędliwej, któ-
rej czołową cnotę stanowi męstwo i która także w koncepcji Hegla stanowi 
podstawową psychologiczną siłę napędzającą proces dziejowy (Wawrzonkow-
ski 2013, s. 131-133). Już na początku swojego dzieła wchodził w polemi-
kę z Marksem4 i bronił swojej tezy, podając przykład państw niemieckich.  
W duchu historii filozofii Fukuyama wskazywał na to, że każdy okres rozwoju 
posiada w sobie elementy, które go zniszczą. W czasach niewolnictwa byli 
to niewolnicy – chrześcijanie, w średniowieczu – mieszczanie. Tworzyli ten 
system a jednocześnie ich innowacje go zrujnowały i stworzyły nowy. Kiedy 
ludzie poznali demokrację liberalną – zaczęli dążyć do jej realizacji (Fukuy-
ama 1996, s. 15-26).

Pytany już po latach, czy nadal w wierzy w swoją tezę, odparł: „wierzę  
w to w następującej formie. Nie słyszałem nikogo, kto proponowałby alterna-
tywny model polityczno-ekonomiczny związany z gospodarką rynkową, który 
byłby w mojej ocenie wyższą formą ludzkiej cywilizacji, która stworzy wyż-
szy poziom bogactwa i wprowadzi więcej szczęścia dla ludzi w nim żyjących”. 
Według politologa historia jest więc tym, co można nazwać modernizacją lub 
rozwojem, a koniec nie oznacza zakończenia, ale coś docelowego (YouTube 
2020a). 

3 Amerykański politolog, który w latach 1977 i 1978, w okresie rządów administracji Jimmy 
Cartera, był koordynatorem planowania bezpieczeństwa w Narodowej Radzie Bezpieczeństwa 
Stanów Zjednoczonych (lubimyczytac.pl).
4 Fukuyama nie zgadza się z poglądem Marksa na temat tego, że najlepszym z możli-
wych ustrojów jest komunizm. Jego zdaniem, komunizm jest ustrojem totalitarnym, 
który odnosi sukcesy tylko wtedy, gdy zastrasza swoich obywateli (Fukuyama 1996).
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Zdaniem autora wojny nadal będą się pojawiać, a narody walczyć o prze-
trwanie, ale wszystkie państwa będą dążyć do demokracji liberalnej. Dodaje 
także, że świat jest blisko, żeby osiągnąć najlepszą z możliwych form rozwoju. 
Do demokracji liberalnej i kapitalizmu mają więc dążyć sami wolni i świado-
mi obywatele, bo do tego ma ich popychać natura człowieka. Ludzie, to jak 
zauważa Fukuyama, istoty racjonalne, które pragną w jak najlepszy sposób 
zaspokajać swoje potrzeby: jedne z nich polegają na realizacji pragnień mate-
rialnych (np.: polepszenie warunków swojego życia), a drugie na spełnieniu 
potrzeb duchowych (czyli chęć „uznania”, a dzisiaj można powiedzieć samore-
alizacji płynącej ze swoich osiągnięć). Człowiek ma więc potrzeby materialne, 
duchowe i rozum, który popycha jednostki do tworzenia najefektywniejszych 
warunków rozwoju. To sprawia, że wszyscy ludzie na całym świecie dążą do 
istnienia takiego ustroju, który będzie w jak najlepszy sposób spełniał ich po-
trzeby (Fukuyama 1996, s. 72-90).

Według politologa tym systemem nie bez pozoru jest właśnie demokra-
cja liberalna w sferze polityki i kapitalizm w sferze gospodarki. Do rozwo-
ju kapitalizmu prowadzą potrzeby materialne – wraz z rozwojem techniki  
i nauki wykształciła się produkcja masowa, która potrzebuje samoregulują-
cego się rynku umożliwiającego wymianę i konsumpcję stworzonych dóbr  
i usług. Zdaniem Fukuyamy najlepszą formą rozwoju gospodarki jest właśnie 
gospodarka wolnorynkowa, która umożliwia zaspokajanie ludzkich potrzeb 
oraz zapewnia ludziom życie na wysokim poziomie. Co istotne, gospodar-
ka wolnorynkowa daje również możliwość zaspokajania potrzeb duchowych. 
Taki system pozwala na tworzenie sytuacji, w której wszyscy się bogacą, a jed-
nostki wybitne są naprawdę docenione. To natomiast prowadzi do rosnącego 
poziomu życia i wykształcenia obywateli, którzy poszukują takiego systemu, 
który będzie im pomagał w dalszym rozwoju – takim ustrojem jest właśnie 
demokracja liberalna, pozwalająca na realizację potrzeb duchowych. Demo-
kracja liberalna wprowadza też równość obywateli wobec prawa, a więc reali-
zuje potrzebę „uznania”, której brak jest źródłem wszystkich konfliktów. Jest 
też zdania, iż jeśli wszyscy na świecie będą czuć się „uznani”, czyli spełnieni  
i zadowoleni, znacząco zmniejszy się ilość światowych konfliktów. Tylko de-
mokracja liberalna daje każdej jednostce takie same prawa i wolność działania 
i realizacji swoich aspiracji (czyli spełnienia potrzeby uznania). System ten 
jest więc najbardziej sprawiedliwy, czyli pozwalający każdemu na zaspokoje-
nie swoich potrzeb, zróżnicowanych w formach i nasileniu (Fukuyama 1996, 
s. 112-128). 
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Teza autora nie była bezzasadna. Warto bowiem zauważyć, że postawił 
ją w momencie upadku Związku Radzieckiego 26 grudnia 1991 roku, co 
sugerowało, że nawet Rosja zmierza w kierunku wprowadzenia ustroju demo-
kratycznego, bo komunizm okazał się nieskuteczny i zdegenerowany. W 1989 
roku w czasie tzw. „Jesieni Ludów”, którą poprzedziło odejście od doktryny 
Breżniewa i pieriestrojka, sześć państw porzuciło system komunistyczny. Były 
to Czechosłowacka Republika Socjalistyczna, Ludowa Republika Bułgarii, 
Niemiecka Republika Demokratyczna, Polska Rzeczpospolita Ludowa, Socja-
listyczna Republika Rumunii, Węgierska Republika Ludowa (Wegs, Ladrech 
2009, s. 65). 

Należy też zauważyć, że autor postawił przytoczoną tezę w momencie, 
gdy ład międzynarodowy opierał się na dominacji Stanów Zjednoczonych 
Ameryki. Zaistniała więc wtedy sytuacja, gdy paradoksalnie na terenie między 
innymi Europy (która była obiektem rywalizacji pomiędzy Stanami Zjedno-
czonymi Ameryki a Związkiem Radzieckim) nastąpił triumf demokracji libe-
ralnej i tzw. świata zachodniego. Abstrahując od aspektów stricte geopolitycz-
nych, podobną sytuację można było zauważyć także w gospodarce. To wolny 
rynek i kapitalizm okazały się „receptą na sukces”. W państwach demokra-
tycznych rzeczywiście można było zaobserwować znaczący rozwój i bogacenie 
się społeczeństw i chociaż na wiele lat zapanował Pax Americana5, dotyczył on 
jednak tylko tzw. Starego Kontynentu (Kostro, Wiścicki 2013). 

Nic więc dziwnego, że Fukuyama pod wpływem panującej wtedy sy-
tuacji geopolitycznej sformułował wydawać by się mogło kontrowersyjne 
tezy. Te spotkały się jednak ze zdecydowaną krytyką jego przeciwników. Po-
czątkowo błędnie mówiono, że Fukuyama mówił o „końcu historii”, jako 
końcu konfliktów na świecie (co jest błędem – mówił jedynie o zmierzaniu 
do ostatecznego punktu rozwoju systemu politycznego, jakim jest demokra-
cja liberalna i wolny rynek). Krytycy, którzy wnikliwiej wczytali się w jego 
dzieło, zarzucali mu, że nie wziął pod uwagę innych rozwiązań politycznych 
i ekonomicznych, które kształtują kulturę polityczną i ekonomiczną. Jednym  
z nich z pewnością jest krąg cywilizacyjny. Samuel Huntington, znany badacz 
i jeden z największych krytyków Fukuyamy, sformułował tezę, która stoi w 
sprzeczności z poglądami wyznawanymi przez autora „końca historii”. Jego 
zdaniem w przyszłości będzie dochodzić do konfliktów między cywilizacjami, 
które oparte są na innych sposobach wartości, historii i religii np. podstawą 

5 Jest to koncepcja pokoju w świecie zachodnim od końca II wojny światowej w 1945 roku, 
związana z dominującą pozycją Stanów Zjednoczonych w sferze militarnej i ekonomicznej 
(Mucha, Kąkol 2012, s. 154-163).



37

KONCEPCJA KOŃCA HISTORII FRANCISA FUKUYAMY...

dla cywilizacji europejskiej jest kultura grecka, religia chrześcijańska i prawo 
rzymskie, podczas gdy dla innych cywilizacji te charakterystyczne kryteria są 
zupełnie inne, co motywuje pojawienie się konfliktów np. na tle etnicznym 
czy religijno-kulturowym (Huntington 2007, s. 550-572). 

Zarzucano Fukuyamie, że nie wziął pod uwagę faktu, że wiele państw 
wcale nie zmierza ku demokracji liberalnej. Za przykład mogą posłużyć pań-
stwa afrykańskie, gdzie wprowadzana siłą przez Stany Zjednoczone Ameryki 
i ich sojuszników z Zachodu demokracja nie sprawdza się. Chociaż w teorii 
większość mieszkańców Afryki (68%) chce żyć w ustroju demokratycznym, 
to w praktyce wśród władz państw afrykańskich obserwuje się dążenia auto-
kratyczne oraz powstawanie tzw. „wadliwych demokracji” (Outriders 2019). 
Wydaje się, że wpływają na to plemienność, radykalizmy religijne i trwające 
od dziesięcioleci autorytaryzmy, które wykształciły określony punkt widze-
nia ludzi, którzy tak naprawdę nie są gotowi na przyjęcie demokratycznych 
ustrojów. Warto zauważyć, że w większości państwa w Afryce czy w Azji (wy-
jątkiem od reguły jest Tajwan, Korea Południowa i Japonia) społeczeństwa 
wyznają inne systemy wartości i w odmienny sposób postrzegają relacje jed-
nostki i społeczeństwa, co kształtuje zupełnie odmienny dyskurs postrzega-
nia rzeczywistości. Skoro więc ludzie są inni, mają inne potrzeby i wartości,  
to także rozum podpowiada im inne sposoby zaspokojenia tych potrzeb, niż 
te podane przez Fukuyamę (Dzugaj 2020).

Politolodzy zauważają, że Francis Fukuyama buduje swoją narrację  
o triumfie demokracji liberalnej i kapitalizmie na błędnych przesłankach.  
W jego wizji świata wszyscy ludzie to istoty racjonalne, które odczuwają takie 
same potrzeby i dążą do tego, aby odkryć, że najlepszymi systemami społecz-
nymi są dla nich liberalna demokracja i kapitalizm. Fukuyama mitologizuje 
więc i uniwersalizuje demokrację liberalną i kapitalizm oraz przypisuje im glo-
balne i ponadczasowe wartości, podczas gdy nie sposób zapomnieć, że są one 
jedynie charakterystyczne dla tzw. zachodniego świata, który jest jednak tylko 
częścią całego świata (Ślęczka 2001). Chociaż specjaliści twierdzą, że demo-
kracja jest ustrojem, który dominuje na świecie, to jednak nadal wiele państw 
jej nie przyjęło, a w wielu innych jest w kryzysie. Według raportu dotyczącego 
wskaźnika demokracji w 2020 roku 75 państw z 167 (ujętych w raporcie) na 
świecie jest demokracjami, a tylko kilka państw jest „demokracjami pełnymi”. 
Warto także zauważyć, że jakość demokracji w wielu państwach uznawanych 
za demokratyczne cały czas się pogarsza, co przeczy tezie, że wszystkie na-
rody dążą do wprowadzenia demokracji liberalnej i kapitalizmu (Economist 
Intelligence).
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Rysunek 2. Wskaźnik demokracji na świecie

Źródło: (Wikipedia 2021).

Odpowiadając na pojawiającą się krytykę, Fukuyama w 2020 roku na 
konferencji w Monachium stwierdził, że jeśli Chiny odniosą zwycięstwo  
w rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki i staną się najsilniejszym 
gospodarczo i politycznie państwem, to będzie znaczyło, że jego teza była 
błędna i to chiński system jest najlepszy z punktu widzenia społeczeństwa. 
Dodał również, że ogromnym wyzwaniem dla świata są populistyczne rządy, 
które doprowadzają demokrację liberalną do kryzysu, co jest jednym z naj-
większych wyzwań dla nowoczesnego świata. Populizm w jego mniemaniu 
powstaje dlatego, że ludzie nie czują się uznani, bo są wykorzystywani przez 
polityków. Wtedy pojawiają się populiści, którzy dają społeczeństwu fałszywe 
uczucie „docenienia”. Okazuje się, że ludzie chcą nie tylko pokoju i dobroby-
tu, ale także szacunku, a tego ten ustrój nie daje. Przyznał także, że nie docenił 
tego, że społeczeństwa mogą „cofać się w rozwoju”. Na końcu wyjaśnił jednak, 
że nadal podtrzymuje tezę o tym, że ludzie dążą do demokracji, co pokazuje 
przykład Sudanu czy Ukrainy, „lecz dotarcie do tego stanu rzeczy nie jest takie 
proste” (nawet w przypadku Polski twierdził, że jest to długi i żmudny proces) 
(YouTube 2020b).
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INTERPRETACJA KONCEPCJI KOŃCA HISTORII

Teza Francisa Fukuyamy wzbudza wiele kontrowersji, a jednak mimo 
to przysłowiowe 15 minut sławy tego politologa wcale nie przemija, a wręcz 
przeciwnie – jego słowa są przytaczane po dziś dzień. Wydaje się, że wynika 
to z tzw. „myślenia życzeniowego”. Chociaż wszyscy specjaliści od geopolityki 
zdają sobie sprawę, że teza o „końcu historii” jest chybiona, to jednak w świe-
cie Zachodu każdy chciałby, żeby była prawdziwa. Wydawać by się mogło, 
że rzeczywiście demokracja liberalna jest najlepszym ustrojem i prawdopodo-
bieństwo wymyślenia lepszego w państwie jest bardzo niskie. Warto jednak 
zauważyć, że jest to jednak tylko paradygmat rozwiniętego świata Zachodu. 
Gdyby demokracja liberalna rzeczywiście była najlepszym ustrojem, nie prze-
żywałaby takiego kryzysu na świecie – nie powstawałyby na przykład rządy 
populistyczne, które imitują rządy demokracji, w rezultacie prowadząc do jej 
powolnego rozkładu.

Warto też zauważyć, że państwach, w których sposób myślenia o rze-
czywistości jest inny i liczą się odmienne wartości, społeczeństwa nie chcą 
demokracji. Przeczy to kolejnej tezie Fukuyamy, który sugerował, że każde 
społeczeństwo dąży do demokracji, tylko państwa mają różny stopień roz-
woju, więc końcowy „etap” osiągną w stosunkowo różnym czasie. Wydaje się 
jednak, że właśnie w Afryce czy Azji wiele społeczeństw nie chce wprowadze-
nia ustroju demokratycznego, wiążącego się z samodzielnym podejmowaniem 
decyzji, których oni podejmować nie chcą. Fukuyama, pisząc o końcu historii, 
pozbawia ludzi wolności, każąc im zawsze postępować racjonalnie i kiero-
wać się ku własnemu rozwojowi, podczas gdy częściej kierują się emocjami  
i poczuciem przynależności. Politolog, formułując swoje tezy, wychodzi też  
z błędnego założenia, że ludzie chcą być „wolni”, podczas gdy nie zawsze jest 
to prawdą. Przykład Chin, które łączą wolny rynek z ustrojem autorytarnym, 
pokazuje, że w cywilizacji chińskiej znacznie efektywniejszy jest ustrój, w któ-
rym wszyscy pracują na rzecz państwa i dobro jednostki podporządkowane 
jest dobru ogółu (myślenie kolektywne, a nie indywidualne). W ostatnich kil-
kunastu latach Chiny rozwijają się w tempie wykładniczym, co oznacza, że już 
w niedalekiej przyszłości staną się najpotężniejszym państwem, łamiąc świat 
jednobiegunowy, co może prowadzić do światowej wojny, gdyż Amerykanie 
tak łatwo nie zaakceptują „nowego ładu”.

Najistotniejszym przykładem świadczącym o braku zasadności tezy Fu-
kuyamy jest Rosja, która, według doktryny Fukuyamy, po upadku Związku 
Radzieckiego powinna podążać przecież w stronę demokracji, tym bardziej, 
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że paradoksalnie jest to państwo kulturowo znacznie bardziej zbliżone do Za-
chodu niż wiele państw Azji. Rzeczywiście początkowo po upadku Związku 
Radzieckiego doszło do wyborów Rosji, w których wybrany został Borys Jel-
cyn. Wtedy wielu polityków wskazywało także na rozpoczęcie powolnej de-
mokratyzacji kraju. Wraz z wyborem Władimira Putina na prezydenta znów 
doszło do „dedemokratyzacji”, czyli zmierzania w przeciwnym kierunku,  
o czym świadczy również fakt, że społeczeństwu w Rosji wcale nie żyło się naj-
lepiej w czasie, gdy państwo było na drodze ku demokratycznym przemianom 
(co przeczy temu, że społeczeństwa tylko się rozwijają i nie cofają w rozwoju). 
Na przykładzie Rosji można obalić również kolejny mit Fukuyamy, dotyczący 
tego, że jeśli duchowa potrzeba „uznania” jest zaspokojona, to konflikty nie 
wybuchają. Władimir Putin miał przecież wszystko i wydawać by się mo-
gło, że jego ambicja jest zaspokojona, a mimo to wszedł na drogę imperialnej 
polityki. To pokazuje, że człowiek nie jest istotą racjonalną, a jego rządze są 
niepohamowane i pchają go w kierunku podejmowania emocjonalnych decy-
zji. Nie bez przyczyny w doktrynie polityki zagranicznej obecna jest przecież 
koncepcja ruskiego miru, która powstała już w średniowieczu i zakładała, że 
Moskwa będzie podbijać ziemie dawnej Rusi Kijowskiej. Moskwa jako jedno 
z księstw powstałych na gruzach Rusi Kijowskiej uznała, że ma prawo i obo-
wiązek, by wszystkie ziemie zjednoczyć pod swoją władzą. Koncepcja, zgod-
nie z którą Rosja jest największym ośrodkiem słowiańszczyzny, uzasadniała  
i nadal uzasadnia jej nieustanne dążenia do politycznej i kulturalnej ekspansji 
(Miastowska 2022).

PODSUMOWANIE

Na podstawie niniejszego opracowania udowodniono hipotezę badaw-
czą, która brzmiała: „Triumf demokracji liberalnej i wolnego rynku można 
zauważyć jedynie w większości państw europejskich oraz Kanady i Stanów 
Zjednoczonych Ameryki, które jednak stanowią niewielki wycinek całego 
świata”. Wykorzystano przywołane techniki badawcze oraz odpowiedziano 
na pytania badawcze: „na czym polega koncepcja końca historii Francisa  
Fukuyamy?”, „Czy świat rzeczywiście osiągnął ostatnie stadium rozwoju wraz 
z powstaniem demokracji liberalnej?”, „Czy wszystkie państwa zmierzają do 
tego, aby wprowadzić demokrację liberalną i wolny rynek?”. Przeprowadzona 
analiza pokazała, że teza Fukuyamy o „końcu historii” jest błędna. Świat skła-
da się z indywidualnych państw, w których funkcjonują i będą funkcjonowały 
zróżnicowane i swoiste systemy polityczno-gospodarcze, odpowiadające na 
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potrzeby konkretnych elit lub społeczeństw. Nie zawsze te potrzeby są speł-
niane przez demokrację liberalną i wolny rynek. Wojny na świecie nadal będą 
się pojawiać, a państwa rywalizować (także militarnie), bo wszystkie dążą do 
maksymalizacji swojej potęgi i wywierania wpływu na światowy ład.
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CONCEPT OF „THE END OF THE STORY  
OF FRANCIS FUKUYAMA” – INTERPRETATION

Summary: The aim of this text is to analyse and interpret Francis Fukuyama's 
concept of the end of history and to prove the theory wrong. The triumph of 
liberal democracy can only be observed in certain Western countries; moreo-
ver, it is determined that democracy itself is in crisis as a result of populist po-
litical parties. The paper examines the origins of the concept, cites Fukuyama's 
arguments, critiques and own reflections on the concept cited. The choice of 
topic is not accidental. It takes a closer look at one of the most important po-
litical science concepts in a difficult geopolitical situation, which is often cited 
by experts with its key issues overlooked.

Keywords: Francis Fukuyama, end of history, liberal democracy, free market
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WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS W SOSNOWCU

NADZÓR PEDAGOGICZNY  
W ŚWIETLE NAUKI PRAWA 

OŚWIATOWEGO  
I ADMINISTRACYJNEGO

Streszczenie: W niniejszym rozdziale omówiono kwestię nadzoru pedagogicz-
nego w relacji do prawa oświatowego oraz administracyjnego. Autor przedsta-
wił uprawnienia i obowiązki jakie spoczywają zarówno na organach nadzoru-
jących jak również na jednostkach podlegających nadzorowi. W opracowaniu 
podjęto próbę zdefiniowania nadzoru i złożonych aspektów jego funkcjono-
wania w administracji państwowej a także w jednostkach samorządu teryto-
rialnego jako całości. Wskazano na wielość i częstotliwość zmian dotyczących 
nadzoru pedagogicznego. Autor poddał analizie istotną kwestię centralizacji i 
decentralizacji, szczególnie w odniesieniu do kompetencji organów nadzorują-
cych oraz wskazał na płynność tych relacji.

Słowa kluczowe: szkolnictwo, nadzór pedagogiczny, decentralizacja władzy, 
system oświaty, karta nauczyciela, organy jednostek samorządu terytorialnego, 

edukacja, prawo oświatowe, prawo administracyjne.

WPROWADZENIE

W demokratycznym państwie prawa, zgodnie z zapisami Konstytucji 
(Konst, art. 15), administracja publiczna funkcjonować powinna w struk-
turze zdecentralizowanej a jej organy w oparciu o zasadę samodzielności.  
W praktyce, jednak należy zauważyć, że nie istnieje układ w pełni scentrali-
zowany jak i zdecentralizowany. Są do jedynie modele, z których pierwszy 
oznacza podporządkowanie podmiotu niższego szczebla podmiotowi wyższe-
mu (przy uwzględnieniu zasady kompetencyjności), a drugi odwrotnie pełną 
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niezależność jednego podmiotu od drugiego (przy uwzględnieniu faktu braku 
autonomii w strukturach państwa). Funkcjonuje natomiast zbiór rozwiązań 
prawnych, które zbliżają daną część administracji publicznej do jednego lub 
do drugiego modelu (Zimmermann 2014, s.176). „Przyjęcie przez ustawo-
dawcę takiego sposobu sprawowania administracji sprawiło, że nieodłącz-
nym elementem jej działalności stała się kontrola podmiotów odpowiedzial-
nych za wykonanie zadań o charakterze publicznym” (Kamiński 2015). Nie 
sposób nie zgodzić się z J. Jagielskim, iż kontrola stała się „niezastąpiona w 
szczególności w odniesieniu do różnych właściwych administracji procesów 
decyzyjnych przebiegających w ramach realizacji zadań. Brak kontroli prze-
biegu realizacji zadań, spycha administrację jako wykonawcę, na drogę dzia-
łania pogorszonego i niemożności utrzymania się w zamierzonych rygorach”  
(Jagielski 2004, s. 13). Celem opracowania jest przedstawienie zależności oraz 
funkcjonowanie nadzoru pedagogicznego w świetle nauki prawa oświatowego 
i administracyjnego.

POJĘCIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Mimo że regulacje prawne – Prawo oświatowe – wielokrotnie posługują 
się pojęciem nadzoru, daje się odczuć zauważalny brak jego definicji norma-
tywnej. Lukę tę stara się wypełnić doktryna, definiując nadzór jako uprawnie-
nie organu nadrzędnego do wywierania wpływu na działalność organu podpo-
rządkowanego (Jędrzejewski, Nowicki 1995, s. 52).

W tym kontekście warto wskazać, że np. nadzór nad samorządem teryto-
rialnym gwarantuje Konstytucja RP w art. 171, ustala jednak kryterium jakim 
jest legalność. Dla ustawodawcy oznacza to połączenie decentralizacji samo-
rządu jako jednostki samodzielnej z realizacją zadań zlecanych przez państwo, 
którą może nadzorować jedynie pod względem jego prawidłowości działania. 
Koniecznym jest zastosowanie zasady unitaryzmu, czyli, z jednej strony po-
szanowania decentralizacji w państwie prawa, a z drugiej wyznaczania celów  
i obowiązków, nie wykraczając poza zasadę legalizmu (Izdebski 2014, s. 435). 
Pojęcie to stosowane jest w kilku aspektach – do zawieranej współpracy or-
ganów administracyjnych z podmiotami spoza aparatu władzy publicznej,  
w badaniu decyzji indywidualnych wydawanych przez organy administracyj-
ne oraz na nadzorowaniu zależności mających miejsce w szerokiej działalności 
administracji publicznej (Chmielnicki 2006, s. 15). W związku z tym można 
by przyjąć, iż decentralizacja przyczyniła się do powstania i ewolucji nadzoru 
(Dolnicki, Starościak 1960, s. 8). 
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Mówiąc o nadzorze, możemy rozważać go w dwóch aspektach, jeden 
stanowią podmioty i ich samodzielność w wykonywaniu zadań administracji 
publicznej, a drugi jako zsynchronizowanie działalności jednostki zdecentra-
lizowanej z funkcjonowaniem administracji państwowej, czyli relacje przeło-
żonych i podwładnych, tak aby ich działania tworzyły jedną całość względem 
jedności jaką jest państwo polskie. Nie jest to łatwe, gdy zadania wykonywane 
są zarówno przez jednostkę samorządową i administrację rządową. Funkcją 
nadzoru jest zatem podtrzymywanie relacji między obiema administracjami, 
tak aby zachować proporcjonalność, a jednocześnie nie ograniczać samorzą-
dowi należnej mu dozy samodzielności (Niewiadomski 1988, s. 101). 

Drugi rodzaj kryteriów opiera się na konieczności utworzenia integra-
cji działań wszystkich podmiotów zajmujących się kwestiami administracji 
publicznej, pomimo, iż te podmioty często reprezentują sprzeczne lub nie 
do końca spójne interesy (Dolnicki 1960, s. 388). Najczęściej odbywa się to 
poprzez perspektywę administracji rządowej. Przedstawiciele tej teorii stoją na 
stanowisku, że instytucje nadzoru stworzone są po to, aby państwo mogło ste-
rować jednostkami samorządu lokalnego. Nie są to jedyne poglądy, lecz chcąc 
je porównać, można zauważyć, iż dla każdej ze stron, cel jest inny. Pierwsi 
skupiają się na samodzielności jednostek nadzorowanych, drudzy kładą nacisk 
na ujednolicenie wszystkich działań administracji publicznej. Jedno jest pew-
ne, samodzielność samorządu jest zagwarantowana ustawą, jest uzależniona 
od zadań i ich podziału pomiędzy państwo a jednostkę oraz z relacji panują-
cych pomiędzy wszelkimi podmiotami. Do osiągnięcia tych celów jednostka 
nadzorowana powinna mieć określony zakres dowolności w działaniu (Dol-
nicki 1960, s. 388). 

Relacje obu administracji możemy zatem analizować dwojako, w pierw-
szym występuje między nimi zależność służbowa i osobowa, powiemy wte-
dy, że mamy do czynienia z nadzorem hierarchicznym o charakterze bardziej 
ogólnym niż dotyczyło by to kierownictwa, gdzie ingerencja dotyka również 
spraw indywidualnych, a w nadzorze takiej możliwości nie ma. Organy le-
gislacyjne bardzo swobodnie posługują się pojęciami nadzoru, kierownictwa  
i zwierzchnictwa w zależności od kierunku rozumowania w danym momencie. 
Nie zwraca się również większej uwagi na rozróżnienie funkcji nadzoru od 
kontroli samoistnej (Chmielnicki 2006, s. 21). Jednak w literaturze może-
my zaobserwować jeszcze jeden pogląd, bardzo szeroko ujmujący celowość 
nadzoru, który to znacznie wybiega poza relacje zachodzące pomiędzy jed-
nostką samorządową a państwem. Oprócz funkcji kontrolnej, nadzór pole-
ga na ochronie organów zdecentralizowanych przed popełnianiem błędów, 
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zaniedbaniami oraz nieprawości ze strony reprezentantów jednostek oraz 
ochroną państwa przed nieuczciwym działaniem organów jednostek (Dol-
nicki 1993, s. 86). Pojęcie nadzoru przestaje być traktowane jako instytucja 
stworzona wyłącznie dla administracji zewnętrznej, ale i wpisuje się w sferę 
wewnętrzną (Dolnicki 1960, s. 388). Nadzór w jednostkach samorządowych 
nie ma się opierać wyłącznie na aspekcie prawa, ale ma wspomagać realizację 
celów i zadań powierzonych przez administrację państwową, jak również ba-
dać działania od strony ich poprawnego wykonania. E. Ochendowski wyznaje 
pogląd, iż trzeba uznać za uprawnienie szczególne prawo do kontrolowania, 
oceniania jednostek samorządowych pod względem poprawności wykonywa-
nia zadań (Ochendowski 1999, s. 235). 

Istotą nadzoru, występującą najczęściej w praktyce, jest wyciąganie kon-
sekwencji z realizacji zadań organu podporządkowanego. Obserwacja a w jej 
wyniku wydawana ocena przez organ nadzorczy realizowana jest z określone-
go punktu widzenia, wybranego kryterium nadzoru, czyli wzorca, z którym 
porównuje się dane zachowanie – kryterium tym jest najczęściej legalność,  
a także celowość, gospodarność, słuszność (Ochendowski 1999, s. 150). Nad-
zór państwowy nad samorządem określano jako funkcję państwową, mającą 
swój tytuł w ustawie, a zmierzającą w sposób władczy do uzgodnienia czyn-
ności prywatnych i publicznych z wymogami prawa przedmiotowego w inte-
resie porządku i dobra publicznego (Chróścielewski, Kmieciak 1995, s. 11). 
Współcześnie w nauce prawa administracyjnego podkreśla się, że instytucja 
nadzoru nad samorządem terytorialnym ukształtowała się z powodu koniecz-
ności skoordynowania bądź zintegrowania działań wszystkich podmiotów 
prawa publicznego działających na zasadzie decentralizacji, jak i tworzących 
strukturę administracji państwowej (Celarek 2015, s. 45). W doktrynie, jak 
już wspomniano, można wyodrębnić trzy kierunki różniące się między sobą 
odmiennym ujęciem celów nadzoru. Przedstawiciele pierwszego z nich wią-
żą nadzór z problematyką samodzielności podmiotów wykonujących admi-
nistrację publiczną. Reprezentanci drugiej grupy uznają za istotę nadzoru 
uzgadnianie działalności administracji zdecentralizowanej z działalnością ad-
ministracji państwowej. Zwolennicy trzeciego nurtu badawczego wykazują, że 
celem nadzoru jest ochrona jednostek samorządowych przed błędami, zanie-
dbaniem i nadużyciami reprezentantów tych jednostek, jak również ochrona 
samego państwa oraz poszczególnych jednostek przed działaniami organów 
zdecentralizowanych (Koniuszewska 2009, s. 196).

Nadzór zatem w uproszczeniu jest oddziaływaniem organu nadzorują-
cego – w sposób określony w prawie – na podmiot nadzorowany. Sposoby 
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tego oddziaływania mogą być jednak różne i tym samym mogą przynosić od-
mienne efekty dla jakości funkcjonowania państwa. Mechanizmy nadzorcze 
i kontrolne są ustanawiane przez państwo przede wszystkim w celu skoordy-
nowania działań podmiotów prawa publicznego. Decentralizacja władzy i ad-
ministracji publicznej nie zwalnia państwa z odpowiedzialności za realizację 
zadań publicznych; co więcej, rozwój nadzoru nad jednostkami samorządu 
terytorialnego powinien być procesem równoległym do decentralizacji władzy 
i administracji publicznej (Wiewióra 2010, s. 36).

Według innej definicji nadzór to oddziaływanie jednego podmiotu (nad-
zorującego) na inny podmiot (nadzorowany), które opiera się na szczegółowej 
kompetencji podmiotu nadzorującego uprawniającej go do władczego ingero-
wania w sferę praw i obowiązków podmiotu nadzorowanego (Knosala 1998,  
s. 49). Istotną sprawą są zaś przywołane środki nadzoru, ponieważ one de-
cydują o jego intensywności, o której, co do zasady, decyduje ustawodawca 
(Ochendowski 1999, s. 400).

Według teorii prawa administracyjnego nadzór zawiera element kontroli, 
a zarazem polega na czymś więcej. Nadzorujący bowiem nie tylko dokonuje 
porównania stanu stwierdzonego z wyznaczonym oraz wynikającej stąd oceny 
(pozytywnej bądź negatywnej) co do działalności nadzorowanego, lecz po-
nadto przysługują mu w stosunku do nadzorowanego kompetencje władcze, 
pozwalające wywierać wpływ na prawidłowe funkcjonowanie jednostek pod-
porządkowanych (Dutka-Mucha, Suckiel 2019, s. 14).

Istotną kwestią jest także rozróżnienie pojęcia nadzoru od kontroli. Kon-
trola jest nieodzowną składową administracji, niezależnie od okresu histo-
rycznego, typu ustroju politycznego i gospodarczego oraz organizacji struktur 
państwowych. W każdym bowiem ustroju i w każdej strukturze administracji 
poszukiwano optymalnych i odpowiadających epoce form i metod kontroli 
(Ura 2010, s. 59). Kontrola w sektorze publicznym polega na sprawdzeniu 
określonej działalności i jej ocenie z punktu widzenia wymagań obowiązują-
cego prawa celem ustalenia rzeczywistego stanu i udokumentowania podstaw 
do ewentualnej odpowiedzialności za uchybienia (Jagielski 2006, s. 4-6).

Przyjmuje się, że kontrola to porównywanie tego, co jest, z tym co być 
powinno. Celem kontroli jest więc ustalenie czy przewidziany stan został 
urzeczywistniony. Konieczne jest więc zbadanie stanu istniejącego oraz po-
znanie stanu postulowanego. Tam, gdzie kontrola będzie elementem szerzej 
rozumianego działania (kierowania, nadzoru), będzie ponadto polegać na wy-
jaśnieniu przyczyn nieurzeczywistnienia stanu postulowanego oraz podania 
sposobu jego urzeczywistniania, a także środków zapewniających realizację 
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stanu postulowanego w przyszłości. Kontrola administracji polega na badaniu 
stanu organizacyjnego tej ostatniej oraz zachowania się (działania lub nie) ze 
względu na określone kryteria (Sługocki 2012, s. 400).

Mimo iż wielu wybitnych przedstawicieli nauki prawa administracyj-
nego podejmowało się badania kontroli administracji, to nie wykształcił się 
powszechnie przyjęty schemat klasyfikacji kontroli do celów dydaktycznych. 
W każdym niemal podręczniku wygląda on obecnie inaczej. W polskiej nauce 
prawa administracyjnego przyjmuje się, że kontrola może występować odręb-
nie albo może być elementem nadzoru, gdy towarzyszą jej możliwości wład-
czej ingerencji podmiotu kontrolującego zmieniającej zachowania podmiotu 
kontrolowanego. Nadzór definiuje się jako badanie działalności podmiotu 
organizacyjnego połączone z możliwością modyfikacji tej działalności doko-
nywane przez organ zwierzchni organizacyjnie lub funkcjonalnie w celu za-
pewnienia zgodności tej działalności z prawem, a w określonych przypadkach 
zgodności z konkretnymi wartościami określonymi w prawie (Niewiadomski 
2011, s. 290-291).

Najogólniej przez kontrolę rozumiemy:

1. badanie zgodności stanu istniejącego ze stanem postulowanym;
2. ustalenie zasiągu i przyczyn rozbieżności;
3. przekazanie wyników tego ustalenia, a czasem i wynikających stąd 

dyspozycji zarówno podmiotowi kontrolowanemu, jak i podmioto-
wi organizacyjnie zwierzchniemu (Boć 2007, s. 376).

Kontrolę traktuje się zatem jako ciąg działań mających na celu ograni-
czenie ryzyka zagrażającego organizacji. Kontrola ma sprawić, aby organiza-
cja osiągała cele przez nią postawione, przy czym cele wskazują zwykle na 
pożądaną zmianę w pewnym obszarze rzeczywistości lub niedopuszczenie do 
niepożądanej zmiany, którą mogą wywołać różne czynniki (Jastrzębska 2013, 
s. 81-82).

W odróżnieniu od kontrolującego, nadzorujący ponosi prawną odpowie-
dzialność za funkcjonowanie nadzorowanych. Nadzór ma zwykle charakter 
systemowy (np. nadzór bankowy, nadzór ubezpieczeń), to znaczy obejmuje 
większą grupę organizacji, które działają w określonym celu i w sposób wza-
jemnie powiązany, a ponadto jest sprawowany przez instytucje, które są we-
wnątrz tego systemu. Odnosi się do całokształtu działalności nadzorowanych 
jednostek lub grupy jednostek (Daniluk 1996, s. 12).
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ISTOTA I CHARAKTER PRAWNY NADZORU 
PEDAGOGICZNEGO

Jednym z głównych obszarów, w których realizowana jest polityka pań-
stwa w zakresie kształcenia, wychowania i opieki jest nadzór pedagogiczny, 
który ma charakter państwowy. Instytucja ta ma w naszym kraju długą hi-
storię (Smołalski 1999, s. 72). W literaturze zwraca się uwagę na początkowe 
wzorowanie go na szkolnictwie zakonnym. Na tradycjach tych wyrosła Ko-
misja Edukacji Narodowej, która w XVIII w. utworzyła na ziemiach polskich 
pierwszy system nadzoru pedagogicznego. W okresie Księstwa Warszawskie-
go instytucje nadzorcze zostały znacznie rozbudowane o dodatkowe formy 
(Bednarek 2001, s. 10). Nadzór pedagogiczny z okresu zaborów cechowało 
zbiurokratyzowanie i scentralizowanie, służył on zaborcom do rusyfikacji  
i germanizacji. W Polsce niepodległej został on wyłącznie przejęty przez admi-
nistrację państwową (Smołalski 1999, s. 74). Po II wojnie światowej jednym 
z głównych celów nadzoru określono dążenia polityczne, polegające na indok-
trynacji społeczeństwa. Nowoczesny model nadzoru pedagogicznego, wiązany 
z dbaniem o jakość kształcenia, zaczął pojawiać się dopiero pod koniec lat 
dziewięćdziesiątych. poprzedniego wieku (Kurzyna-Chmiel 2013, s. 87).

Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nadzór pe-
dagogiczny sprowadza się do stałego i systematycznego badania przez powoła-
ne do tego osoby lub organy, stanu, warunków i efektów prowadzonej przez 
szkoły i placówki działalności statutowej oraz do wywierania przez te osoby 
lub organy wpływu na nadzorowane jednostki w celu zapewnienia właściwego 
poziomu kształcenia i wychowania. W ramach tego nadzoru mieści się ba-
danie poprawnego zakwalifikowania uczniów niepełnosprawnych do kształ-
cenia specjalnego, finansowanego z oświatowej subwencji ogólnej. Nadzór 
pedagogiczny stanowi bez wątpienia instrument realizacji polityki oświatowej 
państwa i można go podzielić na wewnątrzszkolny i zewnętrzny. Pierwszy ro-
dzaj nadzoru jest wykonywany przez dyrektora szkoły oraz przez innych na-
uczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkole lub placówce. Nadzór 
zewnętrzny wykonują głównie kuratorzy oświaty bądź właściwi ministrowie 
(por. WSA, 25.01.2021 r., V SA/Wa 1268/11).

Nadzór pedagogiczny polega zatem na:

1. obserwowaniu, analizowaniu i ocenianiu przebiegu procesów kształce-
nia i wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowaw-
czej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;
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2. ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowaw-
czej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;

3. udzielaniu pomocy szkołom i placówkom, a także nauczycie-
lom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych  
i opiekuńczych;

4. inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycz-
nych i organizacyjnych.

Warto zauważyć, że nadzorowi pedagogicznemu podlega działalność 
szkoły w zakresie działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej (Py-
ter 2017, s. 118).

Nadzór pedagogiczny jest szczególną formą nadzoru nad działalnością 
dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkół oraz placówek oświatowych, 
sprawowanego przez wyspecjalizowane organy państwowe oraz dyrektorów 
szkół i placówek. Celem tego nadzoru jest podnoszenie jakości kształcenia, 
wychowania i opieki w szkołach oraz placówkach poprzez działalność diagno-
styczno-oceniającą i wspomagającą (Barański, Rozwadowska-Skrzeczyńska 
2018, s. 28).

Nadzór pedagogiczny sprowadza się do stałego i systematycznego bada-
nia przez powołane do tego osoby lub organy stanu, warunków i efektów pro-
wadzonej przez szkoły i placówki działalności statutowej oraz do wywierania 
wpływu przez te osoby lub organy na nadzorowane jednostki w celu zapew-
nienia prawidłowej realizacji zadań ustawowych i statutowych tych ostatnich 
(Kurzyna-Chmiel 2009, s. 111).

W ramach szerszego pojęcia nadzoru pedagogicznego możliwe jest do-
konywanie różnych podziałów pojęciowych. Ze względu na relację nadzoru-
jącego do podlegającej nadzorowi szkoły lub placówki można zatem mówić 
o podziale nadzoru pedagogicznego na wewnętrzny (wewnątrzszkolny) i ze-
wnętrzny. Nadzór wewnątrzszkolny jest wykonywany przez dyrektora szkoły 
oraz innych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkole lub pla-
cówce. Nadzór zewnętrzny wykonują zaś przede wszystkim kuratorzy oświaty 
bądź właściwi ministrowie (Pilich 2021, s. 154).

Potocznie określenia nadzór pedagogiczny używa się również w znacze-
niu podmiotu, organu państwowego czy wręcz określonej osoby, która ten 
nadzór sprawuje: na przykład właściwego kuratora oświaty czy nawet wizy-
tatora sprawującego nadzór nad daną szkołą. Takie podmiotowe pojmowa-
nie terminu nadzór pedagogiczny jest oczywiście nieprecyzyjne – w rzeczywi-
stości chodzi bowiem o organ sprawujący nadzór pedagogiczny, to znaczy 
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o zewnętrzny w stosunku do szkoły i jej organów podmiot, który bada sposób 
jej działania, porównuje go z założonymi kryteriami oraz dysponuje kompe-
tencjami umożliwiającymi wymuszenie lub skorygowania przez organy szko-
ły ewentualnych nieprawidłowości. Prawidłowe natomiast wydaje się użycie 
tego sformułowania w znaczeniu funkcjonalnym to jest w celu zaznaczenia, 
że pełnienie nadzoru pedagogicznego jest czyjąś stałą funkcją, przypisaną do 
piastowanego stanowiska (Pilich 2002, s. 8).

Nadzór pedagogiczny składa się z trzech form, które zostały wskazane  
w ramach przepisów, czyli: ewaluacji, kontroli i wspomagania. Ostatnia z nich 
została ujęta w nadzorze, choć jej znaczenie odbiega od definicji słownikowej 
słowa nadzór, która określa kontrolowanie lub pilnowanie kogoś bądź cze-
goś. Ustawodawca jako wspomaganie w zakresie zadań organów sprawujących 
nadzór pedagogiczny, wskazał także dbanie o zapewnienie doskonalenia syste-
mu, który podlega kontroli czy ocenie (Cyrulska 2017, s. 86). 

Kompetencje nadzorcze organów go sprawujących podlegają licznym 
zmianom, choć cały czas najszersze leżą w gestii kuratora oświaty, a dokład-
niej wojewody (Kurzyna-Chmiel 2013, s. 95). Kurator oświaty działa bowiem  
w imieniu wojewody. Zadania kuratora, poczynając od 1999 roku, ulegają 
stałemu ograniczaniu na rzecz samorządu terytorialnego. Właśnie w 1999 
roku utworzono nowe struktury kuratoriów oświaty i przekazano prowadze-
nie szkół i placówek oświatowych samorządowi terytorialnemu. W noweli 
ustawy o systemie oświaty z 2003 roku postawiono na koncepcję centralistycz-
ną, przykładowo kompetencje kuratora poszerzono o sprawdzanie warunków 
nauki i wychowania (ZmOświatU03). W 2006 roku w przepisach oświato-
wych zrezygnowano z mierzenia jakości pracy szkoły, zakładając, że nadzór 
powinien realizować się przez działalność diagnostyczno-oceniającą i wspo-
magającą w procesie planowej i systematycznej współpracy organów sprawu-
jących nadzór, prowadzących, dyrektorów szkół i placówek oraz nauczycieli. 
Kolejna nowelizacja ustawy o systemie oświaty z 2009 roku. to znaczący po-
wrót do rozwiązań decentralistycznych (ZmOświatU09). Wówczas bowiem 
wydano już czwarte, licząc od 1999 roku, rozporządzenie dotyczące nadzoru 
pedagogicznego. Ograniczono wówczas kompetencje kuratora o charakterze 
organizacyjnym i poszerzono o odnoszące się bezpośrednio do zapewnienia 
jakości kształcenia. Obecnie ogólny podział kompetencji pomiędzy kuratora 
a samorząd przedstawia się w taki sposób, że samorząd dysponuje narzędziami 
do bieżącego zarządzania większością szkół publicznych, zaś kurator czuwa 
nad jakością nauczania i sprawuje nadzór pedagogiczny (Osiecka-Chojnac-
ka 2010, s. 14). Kurator, realizując politykę oświatową państwa, współdziała  
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z jednostkami samorządu terytorialnego w tworzeniu i realizacji regionalnej 
oraz lokalnej polityki oświatowej zgodnie z polityką oświatową państwa, jak 
stanowi art. 31 ust. 1 pkt 6 ustawy o systemie oświaty. Owo współdziałanie 
nie ma jasno określonych granic. Wydaje się więc, że mogą to być bardzo róż-
ne formy społeczno-organizatorskie, zaś jego granicą jest polityka oświatowa 
państwa.

Nadzór pedagogiczny na obecnym etapie jego ewolucji odznacza się 
głównie w dbałości o wymagany poziom kształcenia, wychowania i opieki 
w szkołach i placówkach oświatowych. Państwowe organy sprawujące ten 
nadzór wyposażone są już tylko w niewielkie kompetencje mające charak-
ter uzgodnień w procesie zarządzania szkołami i realizacji zadań oświatowych 
przez jednostki samorządu terytorialnego. Niewątpliwie czynione przymiarki 
odebrania nadzorowi pedagogicznemu jego państwowego charakteru należy 
ocenić negatywnie. Doprowadziłoby to do zdjęcia z administracji rządowej 
faktycznej odpowiedzialności za poziom kształcenia, opieki i wychowania  
w szkołach i placówkach oświatowych (Kurzyna-Chmiel 2013, s. 97).

PRZEPISY PRAWA OŚWIATOWEGO  
I ADMINISTRACYJNEGO A NADZÓR PEDAGOGICZNY

Podstawowe przepisy prawne w zakresie nadzoru pedagogicznego zostały 
zawarte w ramach przepisów ustawy Prawo oświatowe (PrOśwObw). Przepis 
art. 53 wskazuje na organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad publicznymi  
i niepublicznymi szkołami i placówkami artystycznymi, placówkami zapew-
niającymi opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza 
miejscem stałego zamieszkania oraz placówkami doskonalenia nauczycieli 
szkół artystycznych. Organem nadzoru pedagogicznego jest minister właści-
wy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Nad wymienionymi 
powyżej szkołami, w zakresie przedmiotów ogólnokształcących, nadzór peda-
gogiczny sprawuje kurator oświaty (Pyter 2017, s. 105).

Na podstawie tego przepisu, począwszy od 1 stycznia 2019 r., doszło do 
obowiązkowego przekazania specjalistycznej jednostce nadzoru obowiązków 
ministra w zakresie zarówno sprawowania nadzoru pedagogicznego, jak i obo-
wiązków organu prowadzącego. Posługując się parabolą cywilistyczną, można 
powiedzieć, że jednostka taka działa w imieniu własnym, jednak na rachunek 
ministra. Upoważnienie zawarte w art. 53 ust. 1 wykonuje rozporządzenie  
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 27 marca 2019 roku w sprawie 
specjalistycznej jednostki nadzoru (SpecJednNadzR).
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Tworzy ono jednostkę nadzoru pod nazwą Centrum Edukacji Artystycz-
nej z siedzibą w Warszawie (dalej: Centrum), wykonującą zadania:

1. związane ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego nad publicz-
nymi i niepublicznymi szkołami i placówkami artystycznymi oraz 
placówkami zapewniającymi opiekę i wychowanie uczniom szkół 
artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego 
zamieszkania;

2. organu prowadzącego w stosunku do szkół i placówek, których pro-
wadzenie należy do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego;

3. placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych (Pyter 2017, 
s. 124).

W celu realizacji zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru pedago-
gicznego w przytoczonych wyżej szkołach i placówkach, Centrum podejmuje 
następujące działania:

1. sporządza roczne sprawozdania z realizacji nadzoru pedagogicznego 
wraz z wnioskami i przedstawia je ministrowi;

2. gromadzi informacje o pracy dyrektorów i dokonuje oceny ich pracy;
3. współdziała z innymi organami sprawującymi nadzór pedagogiczny, 

a także z organami prowadzącymi szkoły i placówki;
4. 4. współdziała ze szkołami i placówkami oraz organami prowa-

dzącymi szkoły i placówki na rzecz podnoszenia poziomu kształcenia 
artystycznego, a także organizuje i prowadzi sprawy związane z uzy-
skiwaniem stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;

5. współdziała w organizowaniu konkursów, przesłuchań, plenerów, 
wystaw i innych imprez prezentujących osiągnięcia artystyczne 
uczniów;

6. współdziała w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
7. gromadzi literaturę krajową i zagraniczną oraz inne materiały,  

w szczególności materiały nutowe, kasety, płyty, filmy, a także wy-
daje materiały dydaktyczne dla nauczycieli i uczniów (§ 3 przywoła-
nego rozporządzenia).

W celu realizacji zadań organu prowadzącego w stosunku do wymienio-
nych powyżej szkół i placówek, Centrum:

1. zapewnia obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną szkół 
i placówek;
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2. diagnozuje potrzeby w zakresie tworzenia warunków do realizacji 
zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

3. planuje i opiniuje wysokość środków przeznaczonych na bieżące za-
pewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wycho-
wania i opieki;

4. organizuje i ocenia realizację zadań inwestycyjnych zmierzających do 
poprawy warunków działania szkół i placówek (§ 4 rozporządzenia).

Zakres szczególnego (specjalistycznego) nadzoru pedagogicznego nad 
szkołami i placówkami prowadzonymi przez pozostałych ministrów ogólnie 
ogranicza się tylko do szkół lub placówek mieszczących się w zakresie ich 
właściwości (np. artystycznych – w przypadku ministra właściwego do spraw 
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; rolniczych – ministra właściwego 
do spraw rolnictwa; dotyczących gospodarki leśnej – gdy chodzi o ministra 
właściwego do spraw środowiska). 

W zakresie Ministra Zdrowia nadzór ten sprawowany jest wyłącznie 
nad publiczną placówką doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych  
o zasięgu ogólnokrajowym. Jednakże należy podkreślić, że również w przy-
padku tak zwanych szkół resortowych (artystycznych, rolniczych i leśnych) 
kurator oświaty w dalszym ciągu zachowuje prawo wglądu do działalności 
tych szkół i placówek, gdy chodzi o realizację ich statutowych zadań w zakre-
sie nauczania przedmiotów ogólnokształcących, tzn. tych przedmiotów, które 
są objęte podstawą programową kształcenia ogólnego. Daje to właściwemu 
miejscowo kuratorowi oraz pracownikom kuratorium oświaty prawo do wy-
konywania – w celu sprawowania nadzoru określonego w komentowanym 
przepisie – wszystkich środków wynikających z art. 55 i 56, w tym prawa 
wstępu do szkoły lub placówki oraz kontroli jej działalności (Pyter 2017,  
s. 124-125).

Wątpliwości budzi sformułowanie zawarte w art. 63 ust. 12 prawa oświa-
towego, zgodnie z którym, opisując tryb pozakonkursowy wyboru dyrektora 
szkoły, ustawodawca określa kuratora oświaty mianem organu sprawującego 
nadzór pedagogiczny. Zadania kuratora oświaty wymienione w art. 51 przy-
woływanej ustawy nie polegają jedynie na sprawowaniu nadzoru pedagogicz-
nego. Zakres uprawnień objętych nadzorem pedagogicznym został określony 
w art. 55 ust. 1 i 2 prawa oświatowego i nie obejmuje on kompetencji do 
uzgadniania propozycji co do obsady stanowiska dyrektora szkoły (Banda-
rzewski 2021, s. 87).
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Postępowanie przed organem sprawującym nadzór pedagogiczny nie 
może zostać zakończone wydaniem decyzji administracyjnej, która mogłyby 
uzasadniać żądanie wykreślenia placówki. Likwidacja placówki niepublicznej 
w przypadkach określonych w art. 169 ustawy z 2016 roku Prawo oświato-
we może nastąpić w drodze decyzji organu prowadzącego ewidencję. Zatem 
stwierdzenie w trybie nadzoru pedagogicznego, że niepubliczna placówka 
prowadzi działalność sprzeczną z prawem lub statutem, nie wymaga wydania 
decyzji, gdyż następuje to dopiero w razie wykreślania odpowiedniego wpisu 
z ewidencji. Wszczęcie zaś na skutek informacji organów nadzoru pedagogicz-
nego postępowania w przedmiocie wykreślenia placówki z ewidencji, zgodnie 
z art. 169 Prawa oświatowego, należy do organów prowadzących ewidencję 
(por. WSA, 15.12.2020 r., II SA/Ol 694/21).

Konieczność zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warun-
ków nauki pozostaje istotną z punktu widzenia ich prawidłowego rozwoju 
psychicznego i fizycznego oraz wychowania. Nie ulega przy tym wątpliwości, 
że wyżej przywołane kwestie mieszczą się w zakresie nadzoru pedagogicznego, 
o którym mowa w art. 55 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 2016 roku – Prawo oświa-
towe (por. WSA, 29.01.2019 r., II SA/Wa 1214/18).

Wymienione w art. 55 ust. 1 wyliczenie obszarów nadzoru pedagogicz-
nego jest wyczerpujące. Nadzorowi pedagogicznemu nie podlega zatem na 
przykład ocena stanu i warunków działalności innej niż dydaktyczna, opie-
kuńcza i wychowawcza. Podlegają mu szkoły i placówki działające według 
przepisów komentowanej ustawy, wymienione w art. 2 (Pilich 2021, s. 167).

Nadzór pedagogiczny w ścisłym tego słowa znaczeniu nie obejmuje 
natomiast działalności organów prowadzących szkoły lub placówki. W sto-
sunku do tych ostatnich organy sprawujące nadzór pedagogiczny wykonują 
tylko przypisane im funkcje z zakresu administracji publicznej (por. NSA, 
5.12.2006 r., I OSK 1377/06). W praktyce sądowej nie brakuje daleko idą-
cych uproszczeń w tej kwestii (por. WSA, 25.01.2012 r., V SA/Wa 1268/11). 
Należy jednak zaznaczyć, że nie wpływa to na prawnoprocesową klasyfikację 
opinii kuratora oświaty, wydawanych w sprawach określonych w komento-
wanej ustawie (na przykład na podstawie art. 9 ust. 1), jako aktów nadzoru 
w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 7 prawa o postępowaniu przed sądami admini-
stracyjnymi. Przez akty nadzoru należy bowiem rozumieć wszelkiego rodzaju 
akty organów państwa, którym prawo przyznaje kompetencję do stosowania 
wobec organów samorządu terytorialnego jakiegokolwiek środka prawnego, 
a nie tylko akty organów nadzoru w rozumieniu art. 171 Konstytucji RP 
(Kmieciak, Stahl 2001, s. 92).
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Na tle komentowanego przepisu wyraźnie zarysowuje się podział na 
dwie sfery nadzoru pedagogicznego: kontrolno-oceniającą – w obowiązują-
cym obecnie rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierp-
nia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego określaną mianem „diagno-
styczno-oceniającej”, oraz „doradczo-wspierającą” (pkt 3 i 4) (Olejniczak, 
Pielachowski 2005, s. 10-11). W sferze kontrolno-oceniającej nadzorowi 
pedagogicznemu podlega głównie wykonywanie przez szkoły przepisów 
prawa dotyczących stanu i warunków działalności statutowej oraz efektów 
tej działalności. Głównie w tym obszarze (z którym wyraźnie korespondu-
je ust. 2 komentowanego przepisu) organy sprawujące nadzór pedagogiczny  
(a także osoby sprawujące tak zwany nadzór wewnątrzszkolny – uzupełnienie 
autora), mają prawo i obowiązek ingerowania w działalność szkół i placówek 

– a odpowiednio także osób – oraz stosowania wobec stwierdzonych uchybień 
odpowiednich środków prawnych (Pilich 2021, s. 171-172).

Komentując dwa pierwsze punkty art. 55 ust. 1, warto zauważyć, że 
mowa w nich z jednej strony o „obserwowaniu, analizowaniu i ocenianiu” 
przebiegu procesów kształcenia i wychowania oraz efektów działalności dy-
daktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej 
szkół i placówek (pkt 1), z drugiej zaś o „ocenianiu” stanu i warunków działal-
ności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statu-
towej szkół i placówek (pkt 2). Różnica jest zatem istotna, gdyż „obserwowa-
nie, analizowanie i ocenianie przebiegu procesów” dotyczy tylko podstawowej 
działalności szkół i placówek, która niejako wynika wprost z ustawy, nato-
miast „ocenianie stanu i warunków” odnosi się do każdej działalności miesz-
czącej się w zakresie zadań statutowych szkoły lub placówki, niezależnie od 
tego, czy mieści się ona w pojęciu „działalności dydaktycznej, wychowawczej 
i opiekuńczej”. Mimo pewnego uszczegółowienia obszarów podlegających 
nadzorowi pedagogicznemu w art. 55 ust. 2 konsekwencji tego rozróżnienia 
ustawodawca nie wyjaśnia precyzyjnie. Wydaje się, że bardziej spójne byłoby 
określenie, że analizie i ocenie podlegają „stan, warunki i efekty działalności 
szkół i placówek” (Pilich 2021, s. 172).

Natomiast w sferze doradczo-wspierającej nadzór pedagogiczny polega 
na działaniach w dużej mierze prawnie nieopisanych. Chodzi tu o zadania 
i kompetencje, które właściwie nie polegają na sprawowaniu nadzoru w ści-
słym tego słowa znaczeniu, lecz raczej oznaczają nałożenie na organy i oso-
by sprawujące nadzór pedagogiczny obowiązku wspomagania działalności 
nadzorowanych szkół, placówek i nauczycieli (Robak 1995, s. 25). Istotnym 
mankamentem komentowanego przepisu jest także to, że w ust. 1 nie zostały 
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wyraźnie określone cele sprawowania nadzoru pedagogicznego. Nie ma zatem 
pewności, czy jest nim zapewnienie przestrzegania przepisów prawa, czy też 
raczej zapewnienie wysokiej jakości kształcenia i wychowania (Pilich 2021,  
s. 178).

Przepis art. 55 ust. 2 dotyczy tylko kontrolno-oceniającej sfery nadzoru 
pedagogicznego. Stanowi on rozwinięcie i uszczegółowienie przepisu ust. 1 
pkt 1 i 2. Użyte przez ustawodawcę sformułowanie „w szczególności” wska-
zuje, że kryteria oceny wymienione w tym przepisie są wskazane jedynie przy-
kładowo i nie stanowią zamkniętego katalogu. Określenia zagadnień podlega-
jących nadzorowi pedagogicznemu należy jednak dokonywać ostrożnie, tak 
aby nie zniekształcić jego istoty i nie przekroczyć granicy kompetencji organu 
prowadzącego. Przykładami kwestii, których nie wymieniono wprost w prze-
pisie, choć niewątpliwie stanowią one przedmiot zainteresowania organów 
sprawujących nadzór pedagogiczny, są zwłaszcza sposób prowadzenia przez 
szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania oraz prawidłowość wy-
konywania przepisów o świadectwach i dyplomach szkolnych.

Zapewnienie zgodności zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwali-
fikacjami jest obowiązkiem zarówno szkół publicznych (art. 14 ust. 1 pkt 3), 
jak i niepublicznych (art. 14 ust. 3 pkt 6), przy czym w odniesieniu do tych 
ostatnich wymaganie to jest ograniczone tylko do nauczycieli obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych, a znaczenie pojęcia obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
należy określić w oparciu o ramowy plan nauczania dla danego etapu eduka-
cyjnego, ustalony dla szkoły określonego typu i rodzaju.

Komentowana ustawa nie wyjaśnia, co rozumie przez pojęcie wyma-
ganych kwalifikacji. W tym celu należy odwołać się do art. 9 ustawy Karta 
Nauczyciela (KartaNauczU), w myśl którego stanowisko nauczyciela (pomi-
jając szczególne przepisy dotyczące publicznych i niepublicznych placówek 
opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych działa-
jących na podstawie przepisów o pomocy społecznej – uzupełnienie autora), 
może zajmować osoba, która między innymi posiada wyższe wykształcenie  
z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształ-
cenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystar-
czające kwalifikacje. Wyjątki od tej zasady mogą wynikać jedynie z przepisów 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 i 3 ustawy Karta Nauczy-
ciela przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz w od-
niesieniu do szkół artystycznych, przez ministra właściwego do spraw kultury  
i ochrony dziedzictwa narodowego. Są to:
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1. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 
2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od 
nauczycieli;

2. rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 
20 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaga-
nych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia arty-
stycznego i placówek doskonalenia nauczycieli (NauczKwalifArtR).

Odrębne przepisy określają kwalifikacje wymagane od nauczycieli reli-
gii (zob. § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwiet-
nia1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w pu-
blicznych przedszkolach i szkołach) (ReligiaSzkolRObw).

W odniesieniu do art. 55 ust. 2 pkt 3 ustawy prawo oświatowe – kwestie 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz ich egzaminowania ze-
wnętrznego reguluje art. 44a i następne ustawy o systemie oświaty (OświatU). 
Kontroli podlega oczywiście nie tylko realizacja norm powszechnie obowiązu-
jących, lecz także sposób ustalenia i wykonywania w danej szkole szczegóło-
wych warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego (wewnątrzszkolnego 
systemu oceniania – uzupełnienie autora), jak również zaangażowanie dyrek-
tora i pracowników w realizację przepisów nakładających na szkoły obowiązek 
uczestniczenia w procedurze przeprowadzania egzaminów zewnętrznych ta-
kich jak egzamin ósmoklasisty, egzamin maturalny oraz egzaminy zawodowe.

Istotnym z punktu widzenia nadzoru pedagogicznego jawią się przepi-
sy dotyczące obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Należy interpretować 
je szerzej niż jako proste odesłanie do art. 31-42 ustawy o systemie oświa-
ty. Przepis ten wskazuje na objęcie nadzorem pedagogicznym przestrzega-
nia wszystkich przepisów regulujących realizację obowiązków edukacyjnych,  
w tym również obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. Z punk-
tu widzenia obowiązków szkoły istotne jest oczywiście nie to, czy dzieci i mło-
dzież realizują obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, szkolny 
lub nauki (leży to bowiem poza kontrolą dyrektora szkoły), lecz to, czy dy-
rektor szkoły kontroluje wykonywanie danego obowiązku w zakresie, w jakim 
jest do tego obowiązany z mocy ustawy. Organ sprawujący nadzór pedago-
giczny może zatem żądać wglądu i dokonać sprawdzenia:

1. prawidłowość zapisów w prowadzonej przez obwodową szkołę pu-
bliczną księdze ewidencji dzieci i młodzieży;

2. terminowość i rzetelność informowania przez dyrektora przedszko-
la lub szkoły innej niż obwodowa (publicznej lub niepublicznej) o 
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przyjęciu dziecka podlegającego obowiązkowi przygotowania przed-
szkolnego lub obowiązkowi szkolnemu;

3. terminowość i rzetelność wystawiania i przesyłania rodzicom dzieci 
uchylających się od realizacji obowiązków edukacyjnych upomnień 
w trybie przepisów o egzekucji administracyjnej.

Proces odnoszący się do usamorządowienia oświaty napotykał na licz-
ne trudności (także związane z kryzysem gospodarczym oraz trudną sytu-
acją materialną oświaty a także samorządów), formalnie dokonał się jednak 
w pełni wraz z regulacjami przyjętymi w 1999 roku, związanymi zarówno  
z przeprowadzoną reformą edukacji, jak również reformą samorządową. Sa-
morządy lokalne wówczas stały się podstawowymi organami prowadzącymi 
dla wszystkich szkół oraz placówek oświatowych, natomiast prowadzenie 
szkół stało się ich zadaniem własnym. Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz 
kuratoria oświaty pełniły przede wszystkim nadzór merytoryczny nad szko-
łami oraz placówkami oświatowymi. Decentralizacja w zakresie zarządzania 
oświatą związana była z podziałem kompetencji samorządów oraz admini-
stracji rządowej przy podejmowaniu decyzji w wielu kwestiach szczegóło-
wych, takich jak przykładowo – wybór dyrektorów szkół. Określono także 
pola koniecznego współdziałania oraz uzgodnień, konsultacji przykładowo  
w kwestii kształtowania szkolnej sieci. Ten podział kompetencji był oraz jest 
przedmiotem sporów oraz, co jednocześnie za tym idzie, zmian (w 2003 roku 
zwiększono kompetencje kuratorów, natomiast w 2009 roku je zmniejszono) 
(Gęsicki 2001, s. 142).

Ogólne podstawowe zadania samorządu lokalnego w zakresie realizacji 
polityki oświatowej sprowadzają się do: 

1. samodzielnego określania sieci publicznych przedszkoli, a także 
szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, jak również granic ich 
obwodów;

2. nadzoru nad kontrolą spełniania obowiązku szkolnego dzieci oraz 
młodzieży znajdującej się w wieku 3–18 lat;

3. współpracy z organami działającymi w ramach nadzoru pedagogicz-
nego w zakresie ustalonym ustawą o systemie oświaty oraz wykony-
wania zaleceń kuratora oświaty;

4. prowadzenia odpowiedniej polityki kadrowej wobec dyrektorów 
szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych, a także przedszkoli 
oraz placówek oświatowych;

5. zatwierdzania projektów corocznych arkuszy organizacyjnych szkół 
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podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych, a także przedszkoli oraz 
placówek oświatowych;

6. opracowania wniosków w przedmiocie utrzymywania przedszkoli, 
szkół oraz placówek oświatowych jak również zapewnienia im loka-
lowych oraz materialnych warunków dla realizacji ich zadań statuto-
wych, również likwidacja tych jednostek;

7. wykonywania prac odnoszących się do realizacji kompetencji organu 
wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego w przedmiocie 
przygotowywania projektu budżetu, a także nadzoru nad jego re-
alizacją oraz przestrzegania w jednostkach oświatowych dyscypliny 
budżetowej (Przyszczypkowski 2010, s. 44).

Polityka oświatowa, odnosząca się do samorządów lokalnych, polega 
przede wszystkim na określeniu lokalnych priorytetów oświatowych oraz 
opracowaniu zgodnego z nimi wieloletniego planu działań oraz decyzji finan-
sowych. Bardzo istotnym jej przedmiotem jest konstruowanie oraz moder-
nizacja sieci szkół oraz placówek oświatowych, jak również w pewnej mierze 
określenie modelu odnoszącego się do ich pracy (istnieją możliwości przykła-
dowo rozszerzania zakresu działania, w tym również budowanie szkoły otwar-
tej, zmiany profili kształcenia). Jest to zadanie, które niewątpliwie szczególnie 
w warunkach niżu demograficznego wymaga rozstrzygania wielu dylematów, 
które są związane z analizą zarówno finansowych skutków, jak również spo-
łecznych likwidacji szkół i placówek. Samorządy nie są zobowiązane do przy-
gotowywania dokumentów programowych określających długofalową polity-
kę oświatową, lecz część z nich to czyni. Wydaje się, że obecnie wymagane 
prawem sporządzanie informacji na temat stanu realizacji zadań oświatowych, 
w tym również o efektach kształcenia w jednostkach samorządu terytorialne-
go, pomocne może być w formułowaniu lokalnej polityki oświatowej oraz  
w monitorowaniu jej rezultatów (Przyszczypkowski 2010, s. 45).

W warunkach ciągłej ekonomicznej presji znaczącym problemem jawi 
się organizacja sieci szkół. Szczególnie w jednostkach mniejszych, ich odpo-
wiednie rozmieszczenie oraz skomunikowanie, przy brakach w infrastruktu-
rze drogowej oraz niewystarczającej ofercie transportu publicznego, stanowi 
ważny a także jednocześnie wrażliwy społecznie element planowania działań 
związanych z oświatą. Warto zauważyć przy tym, że prowadzone rozważania 
o kosztach edukacji zaczynają się często od dyskusji na temat możliwości mi-
nimalizowania różnicy pomiędzy wysokością subwencji oraz nakładami po-
noszonymi przez samorządy. Ocena przywołanych wyżej rozważań powinna 
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być raczej negatywna i nie stanowić bazowego wyjścia do planowania lokalnej 
polityki oświatowej (Herczyński 2012, s. 47).

Ustalane priorytety w ramach polityki oświatowej koncentrować mogą 
się na celach lokowanych w sferze dydaktyki, jak również mogą one obejmo-
wać zadania wychowawcze, które są stawiane przed szkołami. Pierwsze z nich 
realizowane są poprzez:

1. stałe podnoszenie jakości pracy szkół;
2. inwestowanie w rozwój kadry pedagogicznej;
3. ciągłe doposażanie i modernizację placówek pod kątem zaspokajania 

potrzeb uczniów i ich rodziców;
4. przystępowanie do nowych jak również kontynuacja już rozpoczę-

tych unijnych projektów, dzięki którym uczniowie zdobywają nowe 
umiejętności, a także poszerzają wiedzę, mają możliwość odbywa-
nia praktyk zagranicznych oraz doskonalenia znajomości języków 
obcych. 

Wychowawcza rola szkoły na ogół jest wzmacniana poprzez promowanie 
idei wolontariatu, a także współpracę z placówkami pomocy społecznej oraz 
organizacjami pozarządowymi, podejmowanie na rzecz lokalnej społeczności 
działań, promowanie inicjatyw służących integracji społecznej oraz budowa-
niu lokalnego kapitału społecznego. Cele są osiągane w tym obszarze w sposób 
pośredni oraz w perspektywie długofalowej, w myśl przekonania, że rolą szkół 
jest kształcenie ludzi młodych na świadomych obywateli, którzy będą w doro-
słym życiu w stanie oddziaływać pozytywnie na otoczenie oraz kształtować je 
według wpojonych im w młodości (między innymi w ramach edukacji szkol-
nej) zasad (Trutkowski 2015, s. 48).

Model funkcjonowania szkoły jako przede wszystkim placówki nasta-
wionej na realizację dydaktycznych zadań (na ogół głównie w zarysowanym 
wymiarze w podstawie programowej), zdaje się mieć dość szerokie grono zwo-
lenników. W jego ramach definiowanym minimalistycznie zadaniom szkoły 
towarzyszy powściągliwość samorządowych władz w podejmowaniu inicjatyw 
ingerujących w funkcjonowanie placówek edukacyjnych. Sukces wskazanej 
polityki z jednej strony jest mierzony wielkością wsparcia finansowego, prze-
kazywanego przez władze samorządowe szkołom, a z drugiej edukacyjnymi 
wynikami osiąganymi przez uczniów (oraz miejscem szkoły w rozmaitych 
rankingach czy też w konkursach – uzupełnienie autora). Oba kryteria przy-
bierają przy tym postać bardzo konkretnych, a także wymiernych wskaźników. 
Warto zauważyć jednak, że rozumiana tak lokalna polityka oświatowa jest nie 
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zawsze skuteczna: wnioski płynące bezpośrednio z badań relacji pomiędzy wy-
nikami edukacyjnymi oraz nakładami publicznymi na edukację nie pozwalają 
na stwierdzenie zależności pozytywnej tych dwóch elementów. W badaniach 
tych stwierdzono między innymi, że większy wpływ na edukacyjne wyniki 
dzieci ma poziom wykształcenia dorosłych na określonym obszarze (w danej 
jednostce samorządu terytorialnego) aniżeli nakłady, które przeznacza ta jed-
nostka na edukację w postaci dofinansowania poszczególnych szkół (Herbst 
2004, s. 142).

Istotą aspektu planistycznego polityki jest określenie lokalnych priory-
tetów oświatowych oraz opracowanie zgodnego z nimi wieloletniego planu 
działań a także decyzji finansowych. Cele polityki obejmować powinny: wizję 
lokalnej oświaty a także tak zwane cele szczegółowe. Wizja – to obraz anty-
cypowany przyszłości, spójny ze strategią lokalną rozwoju systemu oświaty, 
do którego dąży dana jednostka terytorialna. Cele szczegółowe to z kolei wy-
bór stanów rzeczy pożądanych, które – w określonym czasowym horyzoncie 

– są możliwe do zrealizowania. W zdefiniowaniu wizji oraz celów konkretyzują 
się priorytety. 

Cele polityki oświatowej uściślać mogą różne kwestie: od ogólnych – czy-
li ideologiczno-filozoficznych – po praktyczne, które ukierunkowują działania 
operacyjne. Syntetycznie cele lokalnych polityk nie powinny być sprzeczne 
z preambułą ustawy1. W większym albo w mniejszym stopniu odnoszą się 
do społecznej wartości, jaką jest wychowanie młodego pokolenia na ludzi 
wykształconych gruntownie, otwartych na poznanie świata, ludzi fizycznie 
zdrowych, emocjonalnie oraz moralnie. Programy edukacyjne krzewić powin-
ny wartości, które są związane bezpośrednio z poszanowaniem człowieka jak 
również jego naturalnego oraz kulturowego środowiska. Mają jednocześnie 
zachęcać do zrozumienia oraz do krzewienia harmonii życia na Ziemi. Przy-
gotowywać do egzystencji w otwartym, wielokulturowym oraz „sieciowym” 
społeczeństwie XXI wieku. Polityka oświatowa uwzględniać musi też zmia-
ny gospodarcze oraz technologiczne, wymagające ustawicznego kształcenia  

1 „Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje 
się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawarty-
mi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich 
i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie – respektując 
chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i 
wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz 
poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na war-
tości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne 
do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w 
oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności”.
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w zmieniającym się dynamicznie otoczeniu społecznym. J. Łuczyński propo-
nuje system odnoszący się do celów edukacji, który obejmuje: 

1. kształcenie;
2. przekazywanie wiedzy;
3. socjalizację;
4. proces przystosowania ucznia do życia w społeczeństwie;
5. rozwój indywidualny uczniów;
6. zmianę społeczną, określaną jako działanie podejmowane na rzecz 

rekonstrukcji stosunków społecznych (Łuszczyński 2009, s. 105).

Warunkiem skuteczności planistycznego aspektu polityki oświatowej 
jest skorelowanie jej z wieloletnimi programami finansowymi powiatu albo 
gminy w sferze planowania rozwoju (polityka inwestycyjna), jak również bie-
żącego funkcjonowania szkół oraz placówek. W związku z powyższym, dla za-
pewnienia bazy materialnej oświaty samorząd prowadzi inwestycyjną politykę 
instrumentami, do których należą: 

1. prowadzenie stałej analizy inwestycyjnych potrzeb na bazie prognoz 
demograficznych oraz planów zagospodarowania, określanie lokali-
zacyjnej struktury obiektów edukacji;

2. programowanie szkolnych obiektów w taki sposób, aby się dawały 
zaadaptować do wahań demograficznej struktury, tzn. się nadawa-
ły do pełnienia innych aniżeli ściśle dydaktyczne środowiskowych 
funkcji, powiązanych bezpośrednio z rozwojem społecznym, kulturą 
oraz sportem;

3. realizowanie inwestycji wykorzystujących rozwiązania proekologicz-
ne nowoczesne oraz pozwalające na eksploatację energooszczędną 
obiektów;

4. optymalizacja wykorzystania budynków oraz terenów placówek 
oświatowych;

5. tworzenie programów remontów oraz modernizacji obiektów 
szkolnych, z jednoczesnym uwzględnieniem wymagań osób 
niepełnosprawnych;

6. zapewnienie odpowiedniego poziomu w zakresie wyposażenia szkół, 
w szczególności w przedmiocie dostosowania do wymogów społe-
czeństwa informacyjnego a także potrzeb osób niepełnosprawnych 
(Noworól 2012, s. 144).
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Planistyczne aspekty odnoszące się do polityki oświatowej pozostają 
głównie w kompetencjach prowadzącego organu. W syntetycznym ujęciu 
więc one obejmują:

1. formułowanie lokalnych celów oraz zadań polityki;
2. formułowanie instrumentów w zakresie lokalnej polityki oświatowej, 

w tym przede wszystkim finansowo-inwestycyjnych programów;
3. koordynację polityki oświatowej z planistycznymi dokumentami 

dotyczącymi innych obszarów w zakresie aktywności samorządu 
lokalnego;

4. określenie lokalnych edukacyjnych standardów na poziomie wyż-
szym aniżeli wymagania obowiązujące (wynikające bezpośrednio z 
wytycznych krajowych);

5. zaplanowanie sieci publicznych szkół oraz placówek (Noworól 2012, 
s. 144).

Przepis art. 56 ustawy prawo oświatowe, daje de facto kuratorowi oświaty 
możliwość dokonania oceny działalności szkoły lub placówki bądź też organu 
prowadzącego. O ile organ sprawujący nadzór pedagogiczny uzna, że szko-
ła lub placówka albo organ prowadzący prowadzi swoją działalność z naru-
szeniem przepisów ustawy, może polecić w drodze decyzji administracyjnej 
usunięcie dostrzeżonych uchybień, w wyznaczonym przez siebie terminie. 
Ustawodawca nie doprecyzował terminu „prowadzenie działalności”. Można 
jednak uznać, że chodzi tutaj o całokształt działania szkoły, placówki lub or-
ganu prowadzącego. Wydaje się także, że w obliczu czekających je surowych 
konsekwencji naruszenie to powinno być istotne lub występujące periodycz-
nie (Pyter 2021, s. 129).

W art. 56 ust. 2 zaś, ustawodawca odnosi się do niedostatecznych efek-
tów kształcenia lub wychowania w szkole lub placówce. Mimo że problematy-
ka ta została wyodrębniona, można przyjąć, że stwierdzenie niedostatecznych 
efektów kształcenia lub wychowania stanowi część prowadzenia działalności 
z naruszeniem przepisów ustawy, o której jest mowa w ust. 1. W przypadku 
takiego stwierdzenia kurator oświaty poleca dyrektorowi szkoły opracowanie 
w uzgodnieniu z organem prowadzącym programu i harmonogramu popra-
wy efektywności kształcenia lub wychowania. Wdrożenie programu następuje  
w terminach określonych w harmonogramie, zaakceptowanych przez organ 
sprawujący nadzór pedagogiczny. Program musi uwzględnić uwagi i wnio-
ski zgłoszone przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Zarówno pro-
gram, jak i harmonogram poprawy efektywności mają wiele cech wspólnych. 
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Program zasadniczo powinien nawiązywać do tych obszarów kształcenia,  
w których miały miejsce niedostateczne efekty oraz przedstawić działania na-
prawcze. W harmonogramie natomiast określa się terminy, w których na-
stąpi wprowadzenie poszczególnych etapów programu naprawczego. Mimo 
iż ustawodawca nie precyzuje tego zagadnienia, wydaje się, że w związku  
z tym mogą, a nawet powinny stanowić jeden wspólny dokument (Pyter 2021,  
s. 129-130).

W art. 56 ust. 3 komentowanego artykułu przewidziane są sankcje dla 
dyrektora szkoły lub placówki w przypadku, jeśli dyrektor nie usunie w wy-
znaczonym terminie uchybień, o których mowa w ust. 1, nie opracuje lub nie 
wdroży w określonych w harmonogramie terminach programu poprawy efek-
tywności kształcenia lub wychowania albo nie uwzględni w tym programie 
zgłoszonych uwag i wniosków. Z wnioskiem o odwołanie dyrektora szkoły 
lub placówki występuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny do organu 
prowadzącego szkołę lub placówkę. Odwołanie następuje z końcem albo  
w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia. Wniosek złożony w tej sprawie 
przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest wiążący dla organu prowa-
dzącego szkołę lub placówkę. W szkole lub placówce prowadzonej przez mi-
nistra, w sytuacji określonej w ust. 4, to właściwy minister odwołuje dyrektora 
szkoły lub placówki z końcem albo w czasie roku szkolnego bez wypowiedze-
nia (Pyter 2021, s. 129-130).

Dotychczasowe przepisy art. 34 ust. 1, pozwalają organowi nadzoru pe-
dagogicznego wydać decyzję administracyjną dyrektorowi szkoły lub placów-
ki albo organowi prowadzącemu w przypadku naruszenia przepisów. Obo-
wiązujące od dnia 1 września 2017 roku przepisy ustawy prawo oświatowe  
w art. 56 ust. 1 rozszerzają tę kompetencję także o możliwość wydania decyzji 
administracyjnej w przypadku naruszenia przepisów rozporządzenia wyda-
nego na podstawie ustawy prawo oświatowe lub ustawy o systemie oświaty.  
W przypadku stwierdzenia, w ramach sprawowanego nadzoru, niedosta-
tecznych efektów kształcenia lub wychowania w szkole lub placówce, organ 
sprawujący ten nadzór pedagogiczny poleca dyrektorowi szkoły lub placówki 
opracowanie – w uzgodnieniu z organem prowadzącym – programu i har-
monogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania. Wdroże-
nie programu następuje w terminach określonych w harmonogramie, zaak-
ceptowanych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Program musi 
uwzględnić uwagi i wnioski zgłoszone przez organ sprawujący nadzór peda-
gogiczny. Skutkiem nieusunięcia lub niewdrożenia programu jest odwołanie 
dyrektora szkoły lub placówki z końcem lub w czasie roku szkolnego bez 
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wypowiedzenia. Wniosek złożony w tej sprawie przez organ sprawujący nad-
zór pedagogiczny jest wiążący dla organu prowadzącego szkołę lub placówkę. 
W przypadku szkoły niepublicznej lub szkoły publicznej, prowadzonej przez 
inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego, nieusunięcie uchybień 
lub niewdrożenie programu może skutkować cofnięciem, w drodze decyzji, 
zezwolenia na założenie danej szkoły, co jest równoznaczne z postawieniem 
jej w stan likwidacji (Balicki 2017, s. 76).

Jakkolwiek z art. 179 ust. 1 ustawy z 2016 roku Prawo oświatowe nie 
wynika, aby istniał obowiązek uprzedniego wydania przez organ sprawujący 
nadzór pedagogiczny decyzji administracyjnej na podstawie art. 56 ust. 1 tej 
ustawy, w której poleci on usunięcie uchybień w wyznaczonym terminie, tym 
niemniej minister wydając w trybie art. 179 ust. 1 ustawy decyzje zaskarżoną, 
jak również ją poprzedzającą, powinien, z uwagi na fakultatywność tej decyzji 
oraz jej skutki dla kontrolowanej szkoły wyjaśnić przesłanki, którymi kierował 
się stosując dotkliwy rodzaj swoistej sankcji. Norma ta, przez posłużenie się 
słowem może, pozostawia organowi nadzoru pedagogicznemu prawo wybo-
ru rodzaju zastosowanych działań nadzorczych (por. WSA, 6.08.2019 r., II 
SA/Wa 2030/18). Organ sprawujący nadzór pedagogiczny ma więc możli-
wość skorzystać z kompetencji przewidzianej w art. 179 ust. 1 ustawy prawo 
oświatowe, ale nie jest to jego obowiązek. Powinien przy tym działać zgodnie 
z obowiązującym prawem. Tym samym każdy wybór należy merytorycznie 
uzasadnić. Z tego też względu uzasadnienie decyzji nie może opierać się tylko 
na ogólnych stwierdzeniach.

Po złożeniu stosownego wniosku na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy  
z 2016 roku – Prawo oświatowe przez organ nadzoru pedagogicznego – bez 
którego procedowanie jest niemożliwe – organ prowadzący szkołę lub pla-
cówkę ma obowiązek przeprowadzić postępowanie wyjaśniające czy spełnione 
zostały przesłanki formalne wynikające ze wskazanej podstawy prawnej wnio-
sku. Jedynie bowiem wniosek spełniający warunki formalne określone w art. 
56 ust. 1 i 3 ustawy jest wiążący dla organu prowadzącego szkołę i placówkę  
i może stanowić podstawę do odwołania nauczyciela z kierowniczego sta-
nowiska na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy (por. WSA, 20.11. 
2018 r., III SA/Kr 911/18).

Przesłanką wydania decyzji, o której mowa, jest prowadzenie przez szkołę 
lub placówkę – albo przez jej organ prowadzący – działalności z naruszeniem 
przepisów ustawy. „Prowadzenie działalności” zakłada pewien stan ciągłości, 
powtarzalności pewnych czynności. Jakkolwiek zatem kurator oświaty może 
dyskrecjonalnie decydować o tym, czy w danym stanie faktycznym należy 
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wydać omawianą decyzję, to jednak nie jest to uzasadnione w przypadku in-
cydentalnego naruszenia prawa. Naruszenie powinno być istotne i trwać przez 
pewien czas; wydaje się także iż powinno być to konieczne świadome i upo-
rczywe przeciwstawianie się przez organy szkoły lub przez organ prowadzący 
powinności wynikającej z przepisów prawa (Pilich 2021, s. 187).

Zakres przedmiotowy omawianego przepisu jest bardzo szeroki i obej-
muje całą działalność prowadzoną przez szkołę lub placówkę (por. WSA, 
25.07.2014 r., II SA/Wa 97/14). Istotne znaczenie z punktu widzenia moż-
liwości decyzji ma natomiast brzmienie przepisu, którego naruszenie stanowi 
podstawę decyzji, a konkretnie to, czy nakłada on obowiązki lub ustanawia 
zakazy, których przestrzeganie jest obowiązkiem prawnym szkoły (placówki) 
lub jej organu prowadzącego. Jeżeli przepis posługuje się słowem powinien, 
oznacza to obowiązek, którego naruszenie może być egzekwowane w omawia-
nym trybie. Dotyczy to w szczególności niezapewniania standardów organiza-
cyjno-prawnych szkół przewidzianych w art. 103 i następnych ustawy prawo 
oświatowe (odpowiednik dotychczasowego art. 67 ustawy o systemie oświaty) 
(por. NSA, 12.03.2014 r., I OSK 3071/13).

Można mieć pewne wątpliwości co do zakresu pojęcia naruszenia przepi-
sów ustawy. Wydaje się, że nie chodzi tu o jakiekolwiek niepodporządkowa-
nie się dyspozycji norm wynikających z komentowanej ustawy, lecz o pojęcie 
bliskie „sprzeczności z ustawą”. Za taką wykładnią przemawiałoby zwłaszcza 
zastrzeżenie ust. 6-7 komentowanego przepisu, gdzie następuje odesłanie do 
przepisów o nadzorze nad samorządem terytorialnym, operujących takim 
właśnie pojęciem. Jeżeli przyjąć, że ustawa o systemie oświaty wymaga dla 
zastosowania art. 56 ust. 1 „sprzeczności z ustawą”, to pozwalałoby to w kon-
sekwencji na zastosowanie na jej gruncie orzecznictwa sądów administracyj-
nych, gdzie w dość restrykcyjny sposób ujmuje się rozstrzygnięcia nadzorcze 
wojewodów w sprawach uchwał samorządowych. W orzecznictwie zwrócono 
między innymi uwagę na to, że przesłanką orzeczenia nadzorczego wojewody 
jest wyraźna sprzeczność uchwały organu samorządu terytorialnego z określo-
nym przepisem prawnym, która wynika wprost z treści takiego przepisu (por. 
NSA, 22.09.1990 r., SA/Gd 796/90). Odpowiednio do tego, aby uzasadnić 
wydanie decyzji kuratora oświaty, polecającej usunięcie uchybień polegają-
cych na naruszeniu ustawy, szkoła, placówka lub organ prowadzący powinny 
postępować w sposób oczywisty wbrew konkretnie powołanym przepisom 
ustawy o systemie oświaty. Wykluczają jej wydanie zarówno ogólnikowość 
zarzutów (a więc niesprecyzowane „naruszanie ustawy” – uzupełnienie  
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autora), jak i zasadność dokonania odmiennej wykładni naruszonych prze-
pisów, która prowadzi do podważenia tylko pozornie skonkretyzowanego 
zarzutu.

Polecenie usunięcia uchybień kierować należy do tego podmiotu, który 
się ich dopuścił, a więc do szkoły (placówki) bądź jej organu prowadzącego. 
W tym ostatnim przypadku należy jednak podkreślić, iż decyzja wydana na 
podstawie art. 56 ust. 1, z uwagi na przepis art. 56 ust. 6, nie może objąć 
naruszenia ustawy w toku działalności uchwałodawczej organów jednostek 
samorządu terytorialnego (por. WSA, 23.09.2005 r., IV SA/Wr 565/05).

Decyzja na podstawie komentowanego przepisu może być wydana tyl-
ko w stosunku do szkoły (placówki) publicznej lub jej organu prowadzącego. 
W orzecznictwie utarło się stanowisko wykluczające jego rozciąganie na sy-
tuację prawną szkolnictwa niepublicznego (por. NSA, 19.12.2006 r., I OSK 
1469/06; NSA, 5.01.2010 r., I OSK 943/09). Nie zmienia to jednak faktu, że 
przepisy regulujące środki nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówka-
mi publicznymi zasługują na krytyczną ocenę. 

Wydając decyzję na podstawie komentowanego przepisu, organ spra-
wujący nadzór pedagogiczny ma obowiązek wyznaczyć termin na usunięcie 
uchybień. Ustawa nie wskazuje sposobu oznaczenia terminu, który w tej sy-
tuacji może być wskazany datą dzienną (na przykład 31 sierpnia 2017 roku), 
przez odniesienie do terminu ustawowego (na przykład „do końca bieżącego 
roku szkolnego”) lub przez określenie czasu, jaki adresat decyzji ma na jej 
wykonanie (na przykład „w ciągu 3 miesięcy od daty, w której decyzja stała 
się ostateczna”). 

Adresatem decyzji jest szkoła (placówka) publiczna. Co prawda ustawo-
dawca, tworząc komentowany przepis, nie wyraził się dość precyzyjnie, skoro 
raz mowa jest o „szkole albo placówce” (ust. 1), zaś drugi raz – o organie szko-
ły lub placówki, jakim jest dyrektor (ust. 3), w tej jednak sytuacji oznaczenie 
adresata mianem „dyrektor szkoły” nie powinno wywoływać żadnych wątpli-
wości, do kogo decyzja jest rzeczywiście skierowana (por. NSA, 2.03.2016 r., 
I OSK 2515/15).

Polecenie opracowania programu i harmonogramu poprawy efektywno-
ści kształcenia lub wychowania nie jest możliwe we wszystkich przypadkach 
stwierdzonych uchybień (w szczególności tych, które polegają na uchybie-
niach prawnych, jak na przykład prowadzenie działalności z naruszeniem usta-
wy), lecz tylko w takich, gdy nastąpiło stwierdzenie niedostatecznych efektów 
kształcenia lub wychowania. Ustalenie („stwierdzenie”) tego faktu, może 
wynikać z różnych źródeł, do których należy: wewnętrzne (przeprowadzane 
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przez same szkoły, często na polecenie organu sprawującego nadzór pedago-
giczny) lub zewnętrzne mierzenie jakości, kontrola działalności szkoły, a także 

– coraz częściej – wyniki oceniania zewnętrznego. Podstawa zastosowania ko-
mentowanego przepisu wynika przede wszystkim z niespełnienia standardów 
ustalonych w myśl art. 44 ustawy prawo oświatowe. (dawniej art. 21a ustawy 
o systemie oświaty).

Ustawa w sposób wyraźny określa cztery etapy opracowania tzw. progra-
mu naprawczego:

1. stwierdzenie niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania – 
poparte zwykle uprzednią ich analizą porównawczą przeprowadzoną 
przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, kończy się poleceniem 
opracowania programu i harmonogramu poprawy efektywności 
skierowanym przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny bezpo-
średnio do dyrektora szkoły lub placówki;

2. przygotowanie programu naprawczego – jest to obowiązek dyrek-
tora szkoły lub placówki, przy czym ustawa nakłada na niego obo-
wiązek opracowania programu „w uzgodnieniu” z organem prowa-
dzącym – innymi słowy, program musi uzyskać akceptację organu 
prowadzącego w formie albo aprobaty dokumentu przygotowanego 
przez szkołę, albo wspólnego przygotowania programu i harmono-
gramu przez szkołę i organ prowadzący, jeżeli ten ostatni wyrazi taką 
wolę i gotowość;

3. przedstawienie gotowego projektu programu naprawczego do zaopi-
niowania przez radę rodziców i ewentualne (choć niekonieczne z 
punktu widzenia prawnego) uwzględnienie zgłoszonych przez nią 
uwag i poprawek;

4. przedstawienie programu i harmonogramu do zatwierdzenia przez 
organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

PODSUMOWANIE

Nadzór pedagogiczny, funkcjonujący nieodłącznie z procesem kontroli 
organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe, dokonywany jest przez 
organ zwierzchni organizacyjnie bądź funkcjonalnie (Kamiński 2015). Sta-
nowi z całą pewnością niezbędny element właściwego funkcjonowania tych 
instytucji. Organy nadzoru ustawodawca wyposażył w szerokie uprawnie-
nia w tym możliwość nakładania sankcji. Oczywistym jest, iż każdy organ 
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nadzoru powinien kierować się w swoim działaniu zasadą proporcjonalności. 
Nie ulega wątpliwości, iż pomimo obowiązującej – a wynikającej wprost –  
z Konstytucji RP decentralizacji władzy, ważną rolę odgrywają w szeroko po-
jętym systemie oświaty siły polityczne, zarówno te szczebla centralnego jak  
i te, które zaliczamy do jednostek samorządu terytorialnego. 
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PEDAGOGICAL SUPERVISION BASED  
ON EDUCATIONAL LAW AND ADMINISTRATIVE LAW

Summary: This article discusses the issue of pedagogical supervision in rela-
tion to educational and administrative law. The author presents the powers 
and duties that rest on both the supervising authorities and the units subject to 
supervision. The paper attempts to define supervision and the complex aspects 
of its functioning in the state administration as well as in local government 
units as a whole. The multiplicity and frequency of changes concerning peda-
gogical supervision were indicated. The author analysed the important issue of 
centralisation and decentralisation, especially in relation to the competences of 
the supervising bodies and pointed out the fluidity of these relations.

Keywords: education, pedagogical supervision, decentralisation of authority, 
education system, teachers' charter, local government bodies, education, edu-
cation law, administrative law
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UNIWERSYTET WARSZAWSKI

ZAREJESTROWANE 
ZWIĄZKI PARTNERSKIE

Streszczenie: Celem rozdziału jest podjęcie tematu dotyczącego zarejestro-
wanych związków partnerskich oraz ich poszczególnych typów i przedstawie-
nie występowania tej instytucji w wybranych krajach europejskich. W wielu 
państwach związki niemałżeńskie mają swoje uregulowania prawne dotyczące 
zarówno procedury ich zawierania jak i przykładowo ustrojów majątkowych. 
W dalszym ciągu jednak w dużej liczbie krajów, w tym szczególnie w Polsce, 
zgodnie z obowiązującym brzmieniem Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, 
jedynym sformalizowanym związkiem jest małżeństwo. Temat został wybrany 
ze względu na jego złożoność, a także toczoną już od kilkunastu lat dyskusję 
nad pozytywnymi i negatywnymi aspektami wprowadzenia rejestrowanych 
związków partnerskich do pozostałych krajów oraz pojawiających się rozważa-
niach na temat przeszkód w ich funkcjonowaniu nie tylko wśród osób różnej 
płci.

Słowa kluczowe: rejestrowany, typy, związek, ustrój

WPROWADZENIE

Rejestrowane związki partnerskie (ang. registered partnerships) to uznany 
przez prawo związek dwóch osób, niebędący związkiem małżeńskim. Z po-
jęciem tym wiąże się określenie formalnego (rejestrowanego) charakteru de-
finiowanego związku. Zbieżnym znaczeniem można określić „sformalizowa-
ny związek partnerski” (Kleniewska 2008, s. 1). W zależności od jurysdykcji,  
w niektórych systemach prawnych związek ten jest dostępny zarówno dla 
dwóch osób różnej płci, które uzyskały prawo wyboru rodzaju zawieranego 
związku rejestrowanego, jak i dla osób tej samej płci, w krajach uznających 
związki homoseksualne. Głównie przez wzgląd na tę drugą grupę wiąże się 
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to z genezą potrzeby, a zarazem powstania tej instytucji, która jest uznawana 
przez coraz większą liczbę krajów na świecie, w tym w ponad dwudziestu  
w Europie. 

Jednakże z funkcjonowaniem tej instytucji wiąże się szereg problemów, 
spośród których głównym jest zatarcie wyraźnych dotychczas granic między 
związkami formalnymi a faktycznymi. W Polsce analizie poddawana jest za-
sadność oraz dopuszczalność zbliżenia kształtu normatywnego ewentualnego 
zarejestrowanego związku partnerskiego do krajowej regulacji małżeństwa, 
pomijając przy tym niezwykle istotny fakt, iż zarejestrowany związek jest in-
stytucją prawa cywilnego (Pawliczak 2014).

W niektórych państwach regulacje prawne honorują zawarte za grani-
cą związki partnerskie, rzadko jednak, poza nielicznymi wyjątkami, jest to 
akceptacja bezwarunkowa. Uznania związków partnerskich poza granicami 
państwa, w którym został zawarty, nie gwarantuje w jej krajach m.in. Unia 
Europejska. Mimo to większość państw, w tym Polska, zobowiązała się bez 
zastrzeżeń do akceptowania aktów prywatnego prawa międzynarodowego  
w kwestii związków partnerskich, które jej prawodawstwo nie przewiduje.  
Jak twierdzi prof. Ewa Łętowska, art. 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej stanowi, że małżeństwu jako związkowi kobiety i mężczyzny przyzna-
wana jest opieka i ochrona państwa. Takie stwierdzenie wcale nie oznacza, że 
innym związkom opieka i ochrona się nie należy, ani również, że nie można 
takich związków ustanowić (Siedlecka 2013).

POSZCZEGÓLNE TYPY ZAREJESTROWANYCH 
ZWIĄZKÓW PARTNERSKICH

Jakub Pawliczak w monografii pt. Zarejestrowany związek partnerski  
a małżeństwo wyróżnia trzy główne typy zarejestrowanych związków partner-
skich, klasyfikowanych ze względu na zakres podobieństw i różnic ich statu-
su prawnego oraz małżeństwa. Zaliczyć do nich można typ „kontraktowy”, 

„małżeństwo-minus” oraz „quasi-małżeństwo” (Pawliczak 2014). 
Typ „kontraktowy” jak sama nazwa wskazuje, ma charakter stricte 

umowny i jest wzorowany na modelu normatywnym charakterystycznym dla 
małżeństwa. Rodzaj ten spotykany jest m.in. we Francji oraz w Belgii. Za-
rejestrowany związek partnerski typu „małżeństwo-minus” dotyczy osób tej 
samej płci, co oznacza zapewnienie im jednocześnie części praw i obowiąz-
ków małżeńskich. Różnice pomiędzy tym typem a związkiem małżeńskim 
można odnaleźć w aspekcie stosunków pomiędzy rodzicami a dziećmi. Taki 



81

ZAREJESTROWANE ZWIĄZKI PARTNERSKIE

model został przyjęty w takich europejskich krajach jak Niemcy, Szwajcaria 
oraz Irlandia. Ostatni z typów nosi nazwę „quasi-małżeństwo” i ma na celu 
zapewnienie partnerom takich samych obowiązków jakie przysługują małżon-
kom z nielicznymi wyjątkami, takie jak np. w krajach nordyckich – prawo 
do wspólnego przysposobienia. Jeśli chodzi natomiast o kraje znajdujące się  
w systemie prawa brytyjskiego, to rozwiązania prawne dotyczące partnerów 
tej samej płci wyglądają identycznie jak w przypadku rozwiązań ustanowio-
nych dla związków małżeńskich.

ZAREJESTROWANE ZWIĄZKI PARTNERSKIE  
W WYBRANYCH PAŃSTWACH EUROPEJSKICH

W Europie instytucja zarejestrowanych związków małżeńskich występu-
je w większości krajów, z czego w Polsce uznawane jest wyłącznie małżeństwo 
jako zarejestrowany związek kobiety i mężczyzny. Problem związków part-
nerskich uregulowany został w unijnych traktatach, a także w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej. Wprost został sformułowany w niej zakaz 
dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. W samej Unii Europej-
skiej aż w pięciu krajach nie ma żadnego z wyżej wymienionych rozwiązań: 
w Polsce, Litwie, Łotwie, Słowacji, Bułgarii. Natomiast w Estonii i Czechach 
rejestracja związku partnerskiego jest możliwa, ale w bardzo zawężonej formie. 
Sytuacja taka wydaje się problematyczna w chwili, gdy przepisy tych krajów 
muszą poddać się orzecznictwu Trybunału Sprawiedliwości UE, który z kolei 
może nakazać uznanie np. związku tej samej płci zawartego w innym kraju 
Unii (Skuza 2020, s. 111).

W 2016 roku zostało wprowadzone Rozporządzenie Rady UE nr 216 
/1104, wdrażające wzmocnioną współpracę w dziedzinie jurysdykcji, prawa 
właściwego oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach dotyczących 
skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich. Jego stoso-
wanie ma obejmować aspekty majątkowe zarejestrowanych związków partner-
skich oraz m.in. partnerskie umowy majątkowe.

Francja

Jak już wyżej wspomniano, w Republice Francuskiej istnieje możliwość 
rejestracji związku partnerskiego według typu „kontraktowego”. Dnia 15 li-
stopada 1999 roku do francuskiego systemu prawnego została wprowadzona 
ustawa nr 99-994 dotycząca „cywilnego paktu solidarności” (pacte civil de 
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solidarité, PACS). PACS jest to umowa zawartą między dwiema pełnoletni-
mi osobami fizycznymi różnej lub tej samej płci w celu organizowania ich 
wspólnego życia (Pawliczak 2014). Ustawa zawiera jednak liczne przeszkody 
związane z zawarciem tego typu związku partnerskiego, takie jak: zawarcie 
paktu między osobami spokrewnionymi i spowinowaconymi w tej samej linii 
i stopniu, jak w przypadku zawarcia małżeństwa. Ponadto poza pewnymi wy-
jątkami, zgodnie z art. 145 oraz 164 kodeksu cywilnego francuskiego, nie jest 
możliwe zwolnienie z przeszkody wieku, powinowactwa oraz pokrewieństwa 
w trzecim stopniu linii bocznej. Zgodnie z art. 515-3 k.c.f., w celu zarejestro-
wania PACS, jednocześnie obecni partnerzy powinni przedstawić w kancela-
rii sądu pierwszej instancji, w okręgu, w którym ustalili miejsce wspólnego 
zamieszkania, deklarację zawarcia PACS (déclaration conjointe) oraz zawarty 
przez nich pakt. 

W niespełna półtora miesiąca po zalegalizowaniu prawa w całej Francji 
zostało zarejestrowanych 6211 „Obywatelskich Umów Solidarności”. W re-
gionie paryskim 75% umów podpisały pary homoseksualne (por. Amour Ru-
les in France but Weddings Don’t). Z kolei w 2006 roku 90% rejestrowanych 
związków partnerskich dotyczyło par heteroseksualnych. 

Przepisy o cywilnym pakcie solidarności nie przewidują obowiązku wier-
ności i wzajemnego szacunku, który znajduje zastosowanie między małżon-
kami na podstawie art. 212 k.c.f. Partnerzy nie mogą ponadto posługiwać się 
nazwiskiem drugiej strony. 

Jeśli chodzi o ustawowy ustrój małżeński osób w zarejestrowanym związ-
ku partnerskim, to zgodnie z nowelizacją, jest to obecnie rozdzielność ma-
jątkowa. Partnerzy na mocy tych przepisów mają prawo zdecydować o obo-
wiązywaniu między nimi tzw. ustroju wspólności nabytków. Dobra nabyte 
wspólnie przez partnerów lub przez jednego z nich po zarejestrowaniu paktu 
objęte są niepodzielną wspólnością. Każdemu z partnerów przysługuje równy 
udział we wspólności tych dóbr, niezależnie od stopnia (wkładu), w jakim 
przyczynił się do ich nabycia (Twardoch 2010, s. 97-98).

W prawie francuskim cywilny pakt solidarności całkowicie pozbawio-
ny jest wymiaru rodzicielskiego. Partner nie może nawet w ograniczonym 
stopniu nabyć uprawnień względem dziecka drugiej strony. Władza rodziciel-
ska przysługuje wspólnie zasadniczo tylko rodzicom dziecka. Wyjątkowo sąd 
może powierzyć partnerowi rodzica dziecka prawo do wykonywania władzy 
rodzicielskiej lub wykonywania jej w określonym zakresie. Partnerzy związani 
PACS, w przeciwieństwie do małżonków, w tym także od 2013 r. małżonków 
tej samej płci, nie mają prawa do wspólnego przysposobienia oraz wspólnego 
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sprawowania władzy rodzicielskiej w przypadku przysposobienia zwykłego 
dziecka drugiej strony (Pawliczak 2014).

Niemcy

Wymieniony kraj jest związany z drugim typem zarejestrowanego związ-
ku partnerskiego – „małżeństwo-minus”. Rejestrowany związek partnerki 
(Eingetragene Lebenspartnerschaft) został uregulowany ustawą z dnia 16 lute-
go 2001 r. o partnerstwie życiowym (Lebenspartnerschaftsgesetz), która weszła  
w życie dnia 1 sierpnia 2001 r. Wtedy, praktycznie od podstaw, została utwo-
rzona nowa instytucję prawna, określająca prawa i obowiązki osobiste oraz 
majątkowe partnerów, uprawnienia partnera względem dziecka drugiej stro-
ny, prawa spadkowe partnerów oraz przesłanki ustania związku. 

Mocą ustawy, która weszła w życie 1 października 2017 r., dopuszczono 
możliwość zawierania małżeństw przez osoby tej samej płci. Do małżeństw 
tych stosuje się takie same przepisy jak do małżeństw heteroseksualnych, co 
oznacza, że małżeństwa homoseksualne mogą również adoptować dzieci. 
Związki partnerskie, które zostały zarejestrowane przed ww. ustawą, pozostają 
w mocy, chyba że oboje partnerzy złożą oświadczenie przez kierownikiem 
urzędu cywilnego, że chcą zawrzeć związek małżeński na całe życie. Z chwilą 
wprowadzenia możliwości zawierania związków małżeńskich przez osoby tej 
samej płci, instytucja zarejestrowanego związku partnerskiego stała się zby-
teczna. W związku z tym obecnie nie można już zawierać zarejestrowanych 
związków partnerskich.

Szwajcaria

W związku z niedawnym wprowadzeniem możliwości zawarcia mał-
żeństwa przez osoby homoseksualne, należy pochylić się również nad krajem  
z innym typem rejestrowanego związku małżeńskiego, tj. „małżeństwo- 
minus”. Ustawa z dnia 18 czerwca 2004 r. reguluje zawarcie, skutki oraz roz-
wiązanie zarejestrowanego partnerstwa osób tej samej płci. Ten akt prawny 
nawiązuje do pierwotnej wersji niemieckiego odpowiednika. Partnerstwo 
mogą zawrzeć jedynie osoby tej samej płci, ponadto partnerzy muszą być peł-
noletni i zdolni do wyrażenia zgody (capables de discernement) na zawarcie 
związku. Dodatkowo żaden z partnerów nie może pozostawać w innym zare-
jestrowanym partnerstwie lub małżeństwie. Podobnie jak w przypadku mał-
żeństwa, formalizacja związków osób tej samej płci ma charakter publiczny. 
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Ceremonia zawarcia zarejestrowanego partnerstwa jest jednak uproszczona  
w porównaniu z rozwiązaniami prawa małżeńskiego. Zawarcie zarejestrowa-
nego partnerstwa powoduje powstanie obowiązku partnerów wspierania się  
i darzenia się szacunkiem (assistance et respect). 

Art. 18 u.z.p.sz. przewiduje, że zawarcie zarejestrowanego partnerstwa co 
do zasady nie ma wpływu na majątek stron nabyty przed i po zawarciu związ-
ku. Do zarejestrowanych partnerów zastosowanie znajduje ustawowy ustrój 
rozdzielności majątkowej (la séparation des biens). Każdy z nich samodzielnie 
rozporządza swoim mieniem i odpowiada za swoje długi (Twardoch 2010,  
s. 122-127). 

W przeciwieństwie do typu „kontraktowego” zostały przewidziane 
również regulacje dotyczące wspólnego mieszkania. Co do zasady żaden 
z partnerów nie może bez zgody drugiej strony wypowiedzieć umowy naj-
mu, rozporządzić nieruchomością lub ograniczyć praw do niej w drodze in-
nych czynności prawnych, jeżeli stanowi ona wspólne mieszkanie partnerów 
(por. Szwajcarska Ustawa Federalna z dnia 18 czerwca 2004 r. o zarejestrowa-
nym partnerstwie między u.z.p.sz. osobami tej samej płci, art. 14). 

W ustawie o zarejestrowanym partnerstwie przewidziana jest regulacja 
stosunków między partnerem a dzieckiem drugiego partnera. Partnerzy nie 
mają jednak prawa do wspólnego przysposobienia ani również prawa dostępu 
do medycznie wspomaganej prokreacji. 

Dania

To państwo nordyckie było pierwszym na świecie krajem wprowadzają-
cym zarejestrowane związki partnerskie do swojego porządku prawnego, do-
konano tego już w 1989 roku. Duńska ustawa z 1989 r. zaledwie po kilku 
latach obowiązywania stała się wzorem dla przyjmowanych w kolejnych pań-
stwach instytucji prawnych określanych mianem „zarejestrowanego związku 
partnerskiego”. Obowiązująca tam instytucja zalicza się, podobnie jak u reszty 
państw nordyckich, do typu „quasi-małżeństwa”. W modelu nordyckim za-
rejestrowane partnerstwo dostępne jest tylko dla dwóch osób tej samej płci. 

Model ten charakteryzuje przyznanie partnerom dokładnie takich sa-
mych praw i obowiązków osobistych oraz majątkowych, jakie znajdują za-
stosowanie w stosunkach między małżonkami. Dotyczy to między innymi 
obowiązku wspólnego życia i wierności, powinności alimentacyjnych, typo-
wego dla państw nordyckich ustawowego ustroju odroczonej wspólności ma-
jątkowej oraz praw spadkowych (Pawliczak 2014). W Danii przewidziana jest 
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możliwość przysposobienia dziecka partnera, z wyłączeniem jednak sytuacji, 
w której dziecko to wcześniej przysposobione było z zagranicy. 

Ustawodawstwa nordyckie przewidziały regulacje zarejestrowanego part-
nerstwa najbardziej zbliżone do rozwiązań krajowego prawa małżeńskiego. 
Model ten zakłada stworzenie zarejestrowanego partnerstwa jako „kopii” mał-
żeństwa. Jednakże zarazem podkreśla się, że są to formalnie odrębne instytucje 
prawne, a zarejestrowane partnerstwo pozbawione jest charakterystycznej dla 
małżeństwa „symboliki” (Pawliczak 2014). W 2012 r. w Danii weszła w życie 
ustawa o małżeństwie osób tej samej płci, czego skutkiem było uchylenie usta-
wy o zarejestrowanych związkach partnerskich. 

PERSPEKTYWA ZAREJESTROWANYCH ZWIĄZKÓW 
PARTNERSKICH W POLSCE 

W ustawodawstwie polskim instytucja małżeństwa rozumianego jako 
związku kobiety i mężczyzny objęta jest ochroną konstytucyjną na podstawie 
art. 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zdaniem Trybunału Konsty-
tucyjnego przepis ten stanowi dyrektywę interpretacyjną pozostałych norm 
konstytucyjnych i ustawowych. Z kolei art. 1 k.r.o. stanowi o prawnie zinsty-
tucjonalizowanym (formalnym) związku osobistym, czyli małżeństwie – wy-
łącznie dla dwóch osób różnej płci. Na przestrzeni lat pojawiło się wiele pro-
pozycji i projektów ustaw dotyczących wprowadzenia do polskiego systemu 
prawnego instytucji zarejestrowanych związków partnerskich, spośród któ-
rych ostatni pochodził z 2018 r. Szacuje się, że w Polsce ponad milion osób 
żyje w nieformalnych związkach jednopłciowych. W związku z powyższym 
projektowana ustawa stanowi ważny obszar eliminacji dyskryminacji pewnej 
grupy społecznej. Celem projektowanych przepisów jest między innymi za-
pewnienie bezpieczeństwa i ochrona dla dzieci, które już dziś wychowują się 
w związkach jednopłciowych (Zimna 2010, s. 34). 

W projekcie z 2018 roku poruszone zostały istotne zagadnienie dotyczące 
uwarunkowania społecznego, kulturowego, religijnego i politycznego. Projekt 
ustawy proponował pełną ceremonię zawarcia związku przed kierownikiem 
urzędu stanu cywilnego. Osoby, które zawarłyby związek partnerski, miałyby 
prawo do dziedziczenia po partnerze z uwagi na zaliczenie ich do pierwszego 
kręgu spadkowego, wspólności majątkowej, oświadczenia o nazwisku, które 
każdy z partnerów będzie nosił po zawarciu związku, korzystania z miesz-
kania partnera, przysposobienia biologicznych dzieci partnera lub partner-
ki. Zaproponowana zmiana w ustawie o związkach partnerskich, dotycząca 
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przysposobienia dzieci, umożliwiłaby około 50 tys. dzieci wychowującym się 
w rodzinach zakładanych przez pary jednopłciowe na prawidłowe funkcjono-
wanie w społeczeństwie (Skuza 2020, s. 110-122). 

Według prowadzonych statystyk, zgodnie ze stanem na rok 2015, obli-
czono, że w Polsce żyje ponad milion osób w nieformalnych związkach jedno-
płciowych (Mulak, Urbaniak 2015), dlatego niezwykle istotnym jest głębsze 
uregulowanie prawne dla tej instytucji w naszym kraju. 

PODSUMOWANIE

W dyskusjach nad wprowadzeniem zarejestrowanego związku partner-
skiego bardzo często pomija się, że związek ten stanowiłby instytucję prawa 
cywilnego, zostawiając tą tezę w tyle za przekonaniami ideologicznymi oraz 
interpretując zwężająco przepisy polskich ustaw, w tym m.in. art. 18 ustawy 
zasadniczej. Jego zawarcie poddałoby oddziaływaniu prawa nie tylko stosun-
ki osobiste i majątkowe między partnerami, lecz także ich relacje z osobami 
trzecimi.

Należy zauważyć, iż w państwach wymienionych w niniejszym opra-
cowaniu już od wielu lat funkcjonują instytucje zarejestrowanych związków 
partnerskich, których regulacje są zawarte w kodeksach cywilnych poszcze-
gólnych państw, a na których wiele krajów, m.in. Polska, opierały już swoje 
akty prawne w innych dziedzinach prawa, w tym w różnych aspektach prawa 
cywilnego. Uregulowania dotyczące tych związków, takie jak sposoby ich za-
wierania czy panujące pomiędzy partnerami ustroje majątkowe, bardzo często 
stanowią analogię do związków małżeńskich. 

Obecnie w Polsce jedynym związkiem prawnie zinstytucjonalizowanym 
jest tradycyjne małżeństwo, a regulacja nieformalnego pożycia ma charakter 
wyjątkowy i dotyczy wyłącznie nielicznych przepisów. W ostatnich latach, 
mimo coraz bardziej intensywnych dyskusji nad wprowadzeniem zarejestro-
wanego związku partnerskiego, temat jest odkładany i póki co brak jest per-
spektyw nad realnym wprowadzeniem go w życie. 

Wątpliwości powodowałoby wprowadzanie zarejestrowanego związku 
partnerskiego dostępnego dla osób różnej płci, który mógłby stanowić instytu-
cję konkurencyjną wobec małżeństwa, pomimo, iż jak wyżej wskazano, żadna 
kolizja by nie nastąpiła. Dla polskiego porządku prawnego zatem najbardziej 
korzystne byłoby wprowadzenie instytucji zarejestrowanego związku partner-
skiego wzorowanego na krajowego prawie małżeńskim i w jak największym  
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stopniu do niego zbliżone, ponieważ – jak twierdzi pierwsza rzeczniczka praw 
obywatelskich – „Konstytucja nie zakazuje związku partnerskiego”.
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REGISTERED PARTNERSHIPS

Summary: The aim of the chapter is to discuss registered partnerships and 
their different types and to present the occurrence of this institution in se-
lected European countries. In many countries, non-marital unions have the-
ir own legal regulations concerning both the procedure of their conclusion 
and, for example, property regimes. However, in a large number of countries, 
especially in Poland, in accordance with the current wording of the Polish 
Constitution, marriage is the only formalised union. The topic was chosen 
due to its complexity, as well as the discussion on the positive and negative 
aspects of the introduction of registered partnerships in other countries and 
the emerging reflections on the obstacles to their functioning not only among 
persons of different sexes.

Keywords: registered, types, relationship, system
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BYDGOSKA SZKOŁA WYŻSZA

PIERWSZE MIESIĄCE 1945 ROKU 
W BYDGOSZCZY W ŚWIETLE 

PUBLIKACJI „ZIEMI POMORSKIEJ”

Streszczenie: Pierwsze miesiące po zajęciu ziem polskich przez Armię 
Czerwoną były okresem z jednej strony radości z uwolnienia się spod 
okupacji niemieckiej, a z drugiej strony czasem pełnym niepokoju. 
Przybysze ze wschodu, w tym koncesjonowane i sterowane prze władze 
radzieckie administracyjne władze polskie, nie ukrywali zamiarów bu-
dowy „nowego ustroju”. Konieczna była więc daleko idąca propaganda 
połączona z indoktrynacją. Do tego celu wykorzystywano radio oraz 
wysokonakładową, traktowaną jako instrument władzy, prasę lokal-
ną. W regionie bydgoskim rolę taką spełniała w 1945 roku, sterowana 
przez Polską Partię Robotniczą, „Ziemia Pomorska”. Analiza treści 
tej gazety nie pozwala zrekonstruować najważniejszych faktów z tego 
okresu, ale daje za to ewidentne świadectwo procesu narastania „nowej 
rzeczywistości”.

Słowa kluczowe: prasa, okres powojenny, sowietyzacja, propaganda

WPROWADZENIE

Ziemie polskie i ziemie przyznane Polsce postanowieniami jałtańskimi 
zajmowane były przez Armię Czerwoną i Wojsko Polskie stopniowo. Konfe-
rencja w Jałcie odbywała się 4-11 lutego 1945 roku, kiedy część ziem II RP 
była już opanowana, a więc zatwierdzała ona tylko fakty dokonane. Radziec-
ka koncepcja przesunięcia geograficznego Polski na zachód była sceptycznie 
oceniana przez Amerykanów i Brytyjczyków, którzy obawiali się wielkich 
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problemów migracyjnych1. Niemniej wobec owych faktów dokonanych mu-
sieli się z nią pogodzić. 

Wraz z przesuwaniem się frontu władze radzieckie lokowały na zdoby-
tych terenach polskie władze komunistyczne2, które razem ze swoimi woj-
skowymi protektorami, oprócz działań organizacyjnych, w tym represyjnych, 
podjęły akcję propagandową mającą na celu wywołanie akceptacji dla tych 
faktów w społeczeństwie polskim. Głównymi instrumentami tej akcji były 
czasopisma i druki ulotne oraz pospiesznie instalowana w dużych miastach 
radiofonia przewodowa, a także imprezy zbiorowe (akademie, wieczornice) 
oraz masowe (manifestacje, pochody)3. Analizie wspomnianej akcji propagan-
dowej, prowadzonej głównie na łamach wychodzącej w Bydgoszczy gazety 

„Ziemia Pomorska”, poświęcone jest niniejsze studium.
Pierwszą gazetą w Bydgoszczy były, powstałe spontanicznie z inicjatywy 

Tymczasowego Komitetu Obywatelskiego, „Wiadomości Bydgoskie”. Pierw-
szy numer ukazał się już 4 dni po zajęciu centrum miasta przez Armię Czer-
woną, czyli 28 stycznia 1945 roku. Redaktorami byli Edmund Łabentowicz 
(1908-1998), Wiktor Mielnikow (1901-?) i Witold Szukszta, który od 24 
lutego do 31 sierpnia 1945 roku był także tymczasowym prezydentem mia-
sta. Ten pierwszy jako doświadczony dziennikarz, między innymi przedwo-
jennego „Kuriera Bydgoskiego”, w połowie lutego został zastępcą kierownika 
bydgoskiego oddziału agencji „Polpress”, scentralizowanej instytucji informa-
cyjno-propagandowej nowych władz.

W marcu gazetę tę, nie mieszczącą się w scentralizowanej sieci propa-
gandy, po 28 numerach drukowanych do 3 marca 1945 roku, zlikwidowano, 
a jej miejsce zajęła, zorganizowana przez prezesa Spółdzielni Wydawniczej 

„Czytelnik” Jerzego Borejszę (1905-1952) przy pomocy KW PPR, „Ziemia 
Pomorska” jako organ Demokracji Polskiej. Pierwszym redaktorem naczel-
nym był Stanisław Ziemak (SL, 1896-1986), jego zastępcą Stanisław Babisiak 
(PPR; 1913-1983), sekretarzem Aleksander Olęcki (KPP, PPR; 1911-?). Za-
stępca redaktora naczelnego, pracując dotąd w organie PKWN „Rzeczypo-
spolitej”, której edycja mieściła się w Lublinie, ale urodzony we Włocławku, 
był osobą pełnego zaufania. Nakład pierwszego numeru w wysokości 40 000 
egzemplarzy został sprzedany w ciągu zaledwie kilku godzin. Potem nakład, 

1 Ekspatriacja zwana oficjalnie repatriacją z polskich ziem wschodnich oraz migracje z Polski 
centralnej objęły prawie 3,5 miliona ludzi. 
2 Bezpośrednimi organizatorami ich byli pełnomocnicy PPR przy dowództwach wojsk 
radzieckich. 
3 Celebracje różnych wydarzeń była socjotechniczną operacją mającą na celu włączenie jak 
największej liczby ludzi w budowę nowej rzeczywistości. 
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rozprowadzony na całym Pomorzu, wynosił 2 500 egzemplarzy dziennie. 
Pierwszy numer ukazał się 4 marca 1945 roku, a ostatni, 2015 numer gazety 
ukazał się 31 grudnia 1951 roku.

SYTUACJA SPOŁECZNO-POLITYCZNA  
MIĘDZY STYCZNIEM A CZERWCEM 1945 ROKU

Wojska niemieckie zostały ostatecznie wyparte z Bydgoszczy 28 stycznia 
1945 roku4, a ich miejsce zajęły oddziały radzieckie i polskie. Powstała radziec-
ka Komendantura Wojenna5, która starała się sterować polskim garnizonem 
oraz przybyłymi z Lublina przedstawicielami PPR6 i administracji terenowej, 
którym przypisano funkcje pełnomocników Rządu Tymczasowego przy 2. 
Froncie Białoruskim. 

Obecność wojska i organów radzieckich w Bydgoszczy miała cztery fazy:

1. Od opanowania centralnych części miasta 24 stycznia 1945 roku do 
oddalenia się frontu (opanowanie Grudziądza 6 marca 1945 roku). 

2. Od oddalenia się frontu do kapitulacji III Rzeszy 8 maja 1945 roku.
3. Od kapitulacji III Rzeszy do likwidacji radzieckiej Komendantury 

Wojennej w marcu 1946 roku.
4. Od likwidacji radzieckiej Komendantury Wojennej do opuszczenia 

miasta przez przedstawicieli niektórych organów radzieckich pozo-
stałych jako doradcy-kontrolerzy.

W pierwszych dwóch fazach miasto potraktowano jako teren przyfron-
towy, na którym oprócz zwalczania przez NKWD polskiej konspiracji nie-
podległościowej, przeprowadzano deportacje do ZSRR (do kwietnia 1945 
roku) oraz wywożono wyposażenie niektórych przedsiębiorstw7. Rozprzężenie 
w szeregach Armii Czerwonej wzmogło przestępczość w formie rabunków, 
kradzieży i gwałtów. Czasem dochodziło do starć z polską milicją, która pró-
bowała chronić bydgoskie kobiety przed gwałtami (Szulc 2018, s. 196-197). 
Bardzo szybko większa część społeczeństwa miasta wręcz znienawidziła swo-
ich „wyzwolicieli”. Była jednak bezradna, bowiem tajna administracja rządu 

4 Za „dzień wyzwolenia” uznano dzień opanowania centrum miasta, czyli 24 stycznia 1945 
roku. 
5 Siedziba jej mieściła się w kamienicy przy ul. Gdańskiej 37.
6 Tak zwana pomorska grupa operacyjna KC PPR.
7 Dokumenty wskazują na co najmniej 30 ograbionych przedsiębiorstw; Archiwum Państwo-
we w Bydgoszczy, KW PPR, sygn. 1/VI/12. Oprócz wrogów ludu deportowano mężczyzn, któ-
rzy w ramach – akceptowanych przez aliantów reparacji wojennych – potrzebni byli do pracy 
w odbudowującym się Związku Radzieckim. 
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londyńskiego uznała, że jej rola jest skończona, a 6 sierpnia 1945 roku rozwią-
zano konspiracyjne dowództwo wojskowe. 

Radziecka Komendantura Wojenna dominowała nad powstałym 24 
stycznia 1945 roku polskim garnizonem wojskowym, tak więc w pierwszym 
okresie był on tylko transmisją radzieckich decyzji i koncepcji. Można nawet 
powiedzieć, że do marca 1946 roku radzieckie dowództwo wojskowe decydo-
wało o głównych kierunkach życia publicznego miasta. Wprawdzie polskim 
komendantem miasta został mjr Daniel Kulik, dowódca batalionu piechoty 
zmotoryzowanej WP, jednak zależność jego od władz radzieckich była bar-
dzo znacząca. Dużą, choć nie zawsze ujmowaną rolę, odgrywały jednostki 
NKWD.

Oficjalnie zadaniem radzieckiego garnizonu było 

zapewnienie: bezpieczeństwa na zapleczu frontu; sprawnego funkcjo-
nowania komunikacji drogowej i kolejowej w celu przegrupowania 
wojsk i zapatrzenia; wykorzystania istniejącej bazy kwaterunkowej 
na różne potrzeby zaplecza frontu (głównie szpitalnictwa wojskowe-
go); sprawnego działania administracji ośrodka cywilnego zgodnie  
z potrzebami Armii Czerwonej. Jednakże sowieckie służby na zapleczu 
frontu spełniały także inne zadania, które można by określić jako re-
presyjne i łupieżcze (…). 
Początki garnizonu polskiego sięgają 24 stycznia 1945 r., kiedy to usta-
nowiono polską Komendę Miasta. Polski garnizon w okresie wojny 
spełniał zasadniczo inne zadania niż sowiecki; jego główne zadania 
skupiały się na zapewnieniu efektywnego działania wojennego zaple-
cza 1 Armii WP, a zwłaszcza szpitali wojennych, oraz odtworzenia  
i uruchomienia systemu uzupełnienia i mobilizacji wojsk. Garnizon 
w strukturze wojennej istniał do końca sierpnia 1945 r., kiedy to roz-
począł się proces demobilizacji i kształtowania pokojowych struktur 
wojska (Sadowski 2017, s. 163).

Między obydwoma komendanturami zachodziło i współdziałanie, i kon-
kurencja zarazem, prowadząca do konfliktów, w których zazwyczaj górę brała 
strona radziecka. Sytuacja zaczęła się nieco normalizować z chwilą pojawienia 
się trzeciego elementu nowej władzy – cywilnego, choć na czele, powołanego 
24 stycznia, w porozumieniu z radzieckim władzami wojskowymi, Tymcza-
sowego Komitetu Obywatelskiego, stanął oficer WP Roman Borowski. Przy-
znano mu funkcję tymczasowego prezydenta miasta, którą pełnił do 23 lutego. 
Skład Komitetu okazał się nazbyt obywatelski a nie polityczny, więc dopro-
wadzono do wyłonienia miejskiego organu – wyznaczonej przez radzieckich 
zwycięzców do przejęcia władzy – Polskiej Partii Robotniczej. Prekursorem 
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tego organu stał się powołany 26 stycznia Tymczasowy Komitet Miejski PPR. 
Partia komunistyczna przygotowana do przejęcia władzy już od 1993 

roku. Związane z Biurem Informacji i Propagandy Komendy Głównej ZWZ-
-AK czasopismo „Rzeczpospolita Polska” pisało 22 grudnia 1943 roku: „Obli-
cze i cele Polskiej Partii Robotniczej są znane. Jej wyższość nad innymi grupa-
mi polega przede wszystkim na energicznej, konsekwentnej komendzie obcej 
oraz szybkości i bezwzględności działania”.

Na zebraniu założycielskim TKM PPR, podczas którego na przewod-
niczącego wybrano Józefa Powalisza, było obecnych zaledwie około 20 osób 
reprezentujących środowisko kolejarzy oraz pracownicy Fabryki Sygnałów 
Kolejowych i Zakładów Przemysłu Skórzanego „Leo” (Budka 2015, s. 21). 
Organizacja ta była słaba, mało liczna, nie mająca poparcia społecznego, gdyż 
w okresie międzywojennym w mieście dominowała chadecja i endecja, a poza 
tym grupa ta nie miała prerogatyw nadanych przez KC PPR, tak więc w isto-
cie odegrała, jedynie rolę oddolnego, prekursorskiego parawanu dla „właści-
wej władzy”. 

27 bądź 28 stycznia do Bydgoszczy przyjechała bowiem, po krótkim po-
bycie we Włocławku i Toruniu jako ważnych ośrodków przyszłego wojewódz-
twa, pomorska grupa operacyjna PPR z Antonim Alsterem (właśc. Nachum 
Alster) na czele. Był on równocześnie pełnomocnikiem Rządu Tymczasowego 
przy 2. Froncie Białoruskim. 

Od stycznia 1945 r. zakładał on struktury partii w regionie, mimo, że 
sam formalnie członkiem PPR został dopiero 7 maja 1945 r. Miał silną 
pozycję, co było efektem przyjaźni z Władysławem Gomułką, który  
w tamtym czasie był bardzo wpływową personą w kręgach komuni-
stycznych. O wpływach Alstera świadczyć może fakt, że udało mu się 
wywalczyć pozycję I sekretarza komitetu wojewódzkiego PPR pomi-
mo tego, że pierwotnie centrala wyznaczyła na to stanowisko kogoś in-
nego. Funkcję objął 23 czerwca 1945 r. i sprawował ją do maja 1947 r. 
Później został przeniesiony do Warszawy (Osiński 2018, s. 190-191). 

Wcześniej przewodniczącym TKM PPR został po J. Powaliszu, członek 
grupy operacyjnej PPR, Karol Bąkowski, działacz KPP z Warszawy.

Sytuacja społeczna w mieście była trudna, najpierw z uwagi na rygory 
strefy przyfrontowej, potem ze względu na chaos i tak zwaną wojskową pra-
worządność, która akceptowała różnego rodzaju gwałty i zabory, w tym zabór 
mienia przez żołnierzy radzieckich – indywidualny i grupowy, a także prze-
stępstwa przeciwko nietykalności osobistej. 
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W Bydgoszczy euforia wywołana przez wyparcie z miasta okupanta nie-
mieckiego8, co w oficjalnej nomenklaturze nazywano wyzwoleniem, bardzo 
szybko przerodziła się więc w zwątpienie co do „lepszej przyszłości” a na-
stępnie w pesymizm. Wynikało to przede wszystkim z braku bezpieczeństwa, 
co miało swój wymiar subiektywny w formie świadomości i emocji poszcze-
gólnych ludzi. Poczucie braku bezpieczeństwa miało wyraźne konsekwencje 
społeczne. Objawiało się falą pogłosek, paniką, różnymi formami przemocy. 
Szerzył się strach przed radzieckimi maruderami i napadami rodzimych ban-
dytów. Do tego dochodził strach przed głodem, tyfusem, niepewnością zwią-
zaną z zapewnieniem sobie dachu nad głową, bezrobociem. 

Z jednej strony miała miejsce erupcja zagrożeń różnego rodzaju oraz 
poczucie tymczasowości, a z drugiej strony osłabienie, zwłaszcza w po-
czątkowym okresie, kontroli społecznej, a z nim strachu przed karą. 
Poczucie bezkarności rosło z powodu braku nowych instytucji publicz-
nych potrafiących skutecznie wypełnić funkcję przedwojennej organi-
zacji państwowej (Zaremba 2017, s. 16). 

Ten instytucjonalny niedostatek potęgował chaos i anarchię. Wiele grup 
dotychczas uprzywilejowanych doświadczało ekonomicznej i społecznej de-
gradacji, a potem, wraz z zaprowadzeniem „nowego porządku” społeczno- 
politycznego, marginalizacji i represji. Zaczęła zmieniać się struktura społecz-
na miasta.

W powojennym krajobrazie jedyną instytucją ogólnopolską cieszącą 
się charyzmą i zaufaniem pozostawał Kościół rzymskokatolicki, który mimo 
znacznego osłabienia utrzymywał rząd dusz. Udział we wspólnotowym życiu 
religijnym był bardzo wysoki. Kościół odnosił się do nowych władz sceptycz-
nie, co potęgowało nieufność społeczeństwie rodzącą się pod wpływem nama-
calnych faktów o charakterze opresyjnym. Akcja propagandowa prowadzona 
przez nowe władze mająca na celu nie tylko wzbudzenie akceptacji dla nowej 
rzeczywistości, ale też przezwyciężenie poczucia owej opresji w zasadzie nie 
wiązała się z atakami na Kościół, a wręcz przeciwnie – wykorzystywała kler do 
tonowania nastrojów niezadowolenia. Uroczystości religijne miały towarzy-
szyć uroczystości świeckie. 

8 Mimo swoistej symbiozy bydgoskiego społeczeństwa z niemieckością, co objawiało się mię-
dzy innymi wysokim procentem mieszkańców wpisanych na Niemiecką Listę Narodowościo-
wą (około 66%), okupant był źle postrzegany, głownie z uwagi na pierwsze w czasie II wojny 
światowej masowe mordy ludności cywilnej, rozpoczęte już 10 września 1939 roku. Udręką 
był też pobór do wojska młodzieży z rodzin wpisanych na Niemiecką Listę Narodowościową. 
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NARRACJA PROPAGANDOWA

Analiza treści „Ziemi Bydgoskiej”, określającej się jako organ Demokracji 
Polskiej9, w okresie od stycznia do czerwca 1945 roku wskazuje na rozwojowy 
charakter propagandy, ale też na oparcie się już od samego początku na kilku 
z góry ustalonych filarach, budowanych przez scentralizowany a przynajmniej 
centralizujący się blok informacyjno-propagandowy kierowany a potem kon-
trolowany przez władze radzieckie, głównie NKWD oraz pion polityczny 
Armii Czerwonej (tak zwani politrucy). Bazował on na określonych, uparcie 
powtarzanych hasłach i sformułowaniach oraz standardowych konstrukcjach 
treściowo-werbalnych, które poprzez owo uparte powtarzanie nabierały cech 
sloganów, komunałów, choć dla „wierzących komunistów” nawet dogmatów. 

Narracja propagandowa opierała się na następujących fundamentach:

1. Wspólna walka ze wspólnym wrogiem.
2. Panslawizm.
3. Sojusz wieczysty z ZSRR.
4. Apologia ZSRR, narodów radzieckich i J.W. Stalina, wdzięczność 

za „wyzwolenie”.
5. Budowa „nowej rzeczywistości” w opozycji do „starej”.
6. Jedność narodu wokół bloku demokratycznego z Krajową Radą Naro-

dową i Rządem Tymczasowym na czele.
7. Sprawiedliwość społeczna i „demokracja”.
8. Osądzenie pokonanych faszystów, antyniemieckość.
9. Naprawianie błędów przeszłości (rozwarstwienie społeczne, eks-

pansja polska na wschód, antykomunizm) poprzez nowy układ 
polityczny.

10. Walka z reakcją (zwolennikami starego porządku).
11. Odbudowa kraju i organizacja demokratycznego państwa.
12. Zagospodarowanie ziem zachodnich i północnych. 
13. Uspołecznienie i upaństwowienie gospodarki. 

9 Demokracja Polska to nieformalna nazwa sojuszu 4 partii politycznych: PPR, PPS, SL i SD 
oraz organizacji CKZZ i CZ „Samopomoc Chłopska”. Poza tym sojuszem pozostawały PSL  
i SD, ale w pierwszej fazie „Ziemia Pomorska” informowała lojalnie o poczynaniach tych partii, 
choć informacje te umieszczała na mniej eksponowanych kolumnach. 
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EKSCYTACJA FRONTEM I ZWYCIĘSTWEM

Podstawowym filarem propagandy do 8-9 maja 1945 roku był zwycięski 
marsz Armii Czerwonej, mającej u swego boku Wojsko Polskie, na zachód. 
Z braterstwa broni rodziła się „przyjaźń i współpraca, głównie polityczna  
i gospodarcza, która miała mieć swoje historyczne korzenie w pokrewieństwie  
i solidarności słowiańskiej”. Lansowano demokrację jako rządy ludu, a konkret-
nie klasy robotniczej. To ta idea stanęła na czele wielkiego procesu odbudowy 
i przebudowy systemowej (reforma rolna bez rekompensaty, nacjonalizacja 
przemysłu) kraju. Podsycano ekscytację przesuwającym się frontem. Cały czas 
w propagandzie zapowiadano ostateczne zwycięstwo wojsk radzieckich i pol-
skich (Ziemak 1945d, s. 3), ale też cały czas zarządzano strachem, żądając 
między innymi zaciemnienia miasta w godzinach nocnych; obowiązek ten 
zniesiono dopiero 9 maja 1945 roku. 

24 kwietnia na bydgoskim Placu Wolności odbyła się „spontaniczna ma-
nifestacja10 już w kilka godzin po nadaniu komunikatu o „zwycięstwie”, któ-
rym było opanowanie centrum Berlina. „Zbliża się godzina czwarta. Tłumy 
rosną, potężnieją, zwierają się mocniej szeregi. Na balkonach i w oknach przy-
ległych do placu domów głowa przy głowie. Orkiestra gra marsza. Przybywa-
ją przedstawiciele władz i partii” – relacjonował Stanisław Babisiak (1945a,  
s. 6). Po wielu przemówieniach, w tym radzieckiego komendanta wojennego 
miasta płk. Wierchogliana, dwukrotnie odegrano hymny polski i radziecki, 
odczytano depesze do J.W. Stalina i B. Bieruta a na zakończenie odśpiewano 
Rotę.

S. Ziemak pisał z kolei o dniach zapłaty, o braku litości dla „służalców 
Hitlera”, choć „duszy polskiej na przestrzeni dziejów obca była zemsta i niena-
wiść” (Ziemak 1945c, s. 1). Powołując się na dowódców radzieckich, wyróż-
niał polskie oddziały „za ich bohaterski udział w walce”. Tego typu narracja, 
nie do końca odpowiadająca frontowym faktom, miała w świadomości pu-
blicznej nie tylko podbudować morale narodu polskiego, ale na trwale związać 
świadomość społeczną z ZSRR. Miała ukryć polityczne i militarne, ale też 
gospodarcze uzależnienie oraz rabunki, gdy – jak już wspomniano – radziec-
kie oddziały zaplecza wywoziły w tym czasie z Bydgoszczy maszyny i surowce, 
traktując je jako łup wojenny. Narracja ta miała wywołać wrażenie, że owe 
łupy są konieczną zapłatą za krwawy wysiłek wojenny. 

10 Frekwencję na manifestacji zapewniły zakłady pracy, których pracownicy po zakończeniu 
zmiany zostali przymuszeni do zorganizowanego marszu na Plac Wolności. 
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SOLIDARNOŚĆ SŁOWIAŃSKA, CZYLI NOWA WERSJA 
PANSLAWIZMU

Nieuniknione podporządkowanie Polski Związkowi Radzieckiemu usi-
łowano przykryć, a potem uzasadnić różnymi chwytami propagandowymi. 
Jeden z nich była doktryna „solidarności słowiańskiej”. 

21 kwietnia 1945 roku podpisano w Moskwie Układ polsko-radziecki  
o przyjaźni, pomocy wzajemnej i współpracy powojennej. „Ziemia Pomorska” 
zamieściła treść (tekst nieoficjalny) na pierwszej stronie obok okolicznościo-
wej mowy J.W. Stalina i premiera Edwarda Osóbki-Morawskiego. Redaktor 
naczelny gazety Stanisław Ziemak, zwrócił uwagę na fakt, że ów „historyczny 
akt” nastąpił w momencie, gdy „siły zbrojne ludów słowiańskich szturmują 
bramy Berlina”. Ów nowy panslawizm, będący wytrychem do bram świado-
mości społecznej, coraz bardziej niechętnej Związkowi Radzieckiemu, został 
poparty argumentem, że „narody słowiańskie w tej wojnie najbardziej ucier-
piały, a więc ta ofiara wytworzyła więź trwałą i nierozerwalną”. Efektem tej 
więzi jest przymierze Związku Radzieckiego z Polską i Polski ze Związkiem 
Radzieckim, a wspomniany układ jest dowodem „naprawy dawnych błędów11 
okupionych straszliwymi ofiarami i zniszczeniem wiekowego dorobku naro-
dów słowiańskich” (Ziemak 1945b, s. 2). Obok owego komunikatu pojawiła 
się informacja agencyjna („Polpress”) zatytułowana „Berlin w ogniu walki” 
(Ziemak 1945b, s. 2), a następnego dnia „Czołgi radzieckie na ulicach Berlina” 
(Ziemak 1945c, s. 1). 

Cały czas do 8 maja 1945 roku i przez następne miesiące wykuwano 
doktrynę panslawistycznych więzi braterskich, ale z narodem rosyjskim na 
czele. Fakty polityczne podpierano ideologią i to opartą na naturze społecznej, 
czyli pokrewieństwie antropologiczno-kulturowym. Z tego pokrewieństwa 
i podobieństwa wyprowadzano doktrynę solidarności słowiańskiej. „Sztandar 
Ludu” pisał, że: 

wszystkie narody słowiańskie są sobie równe, tak jak równe są dla nas 
jako demokratów wszystkie narody świata. Ale jeden naród spośród 
narodów słowiańskich niewątpliwe wysuwa się na czoło Słowiańszczy-
zny. Jest to naród rosyjski. To ten pierwszy wskazał światu nowe drogi 
ludowej, socjalistycznej demokracji (…) To on dziś gromi faszyzm hi-
tlerowski, wroga wolności całego świata (…) Podstawą nowego ruchu 
solidarności słowiańskiej jest ścisła współpraca wszystkich narodów 

11 Odniesienie głównie do odmowy w sierpniu 1939 roku zawarcia z ZSRR paktu o wzajemnej 
pomocy. 



100

STEFAN PASTUSZEWSKI 

z państwem socjalizmu, wielkim narodem rosyjskim (Przegląd prasy: 
Narody słowiańskie 1945, s. 2). 

W tego typu „nacjonalizmie pansłowiańskim” wiele było anachroni-
zmów, łącznie ze stwierdzeniem, że wojnę wygrał naród rosyjski, choć Armia 
Czerwona była przecież wielonarodowościowa. Dopiero później zaczęto sto-
sować pojęcie „narodu radzieckiego” jako narodu państwowego oraz mówić 
o narodach w łonie ZSRR. Od czasu do czasu zaprzeczano jednak demokra-
tyzmowi i równości, stawiając na czele Słowiańszczyzny „wielki naród rosyj-
ski”. W istocie chodziło nie o naród, tylko o zgodę na podporządkowanie się 

„wielkiemu państwu radzieckiemu”. 
Do lansowania solidarności słowiańskiej zaprzęgnięto kulturę. Przewodni-

czący Zarządu Wojewódzkiego Tymczasowej Rady Związków Zawodowych 
Ratajczyk, zapowiadając 13 marca 1945 roku w sali „Strzelnicy” przy ul. To-
ruńskiej 30 koncert pieśni i tańca w wykonaniu radzieckich artystów, „w sło-
wach szczerych i pełnych zachwytu przygotował słuchaczy do «uczty ducho-
wej» rosyjskiej muzyki. Stwierdził, że nie ma lepszej pieśni i lepszego tańca, niż 
śpiew i taniec słowiański, a wśród słowiańskich – rosyjski” (Niezwykły koncert 
1945, s. 4). Jednak intuicyjnie chyba zdawano sobie sprawę z przeciwnych 
od zamierzonych efektów nazbyt nachalnej promocji radzieckości i rosyjsko-
ści, gdyż ów „niezwykły koncert” poprzedził odczyt kpt. Franciszka Króla  
pt. Drogi rozwoju współczesnej Polski, a rosyjskość usiłowano ukryć właściwie  
w Słowiańszczyźnie, przy okazji budując platformę braterstwa i przyjaź-
ni krajów demokracji ludowej na fundamentach wspólnoty historycznej  
i kulturowej. 

Lansowany przez radzieckich oficerów politycznych panslawizm, choć 
rodem z „carskiego” XIX wieku, stał się wytrychem do sowietyzacji większości 
krajów oddanych przez układy teherański i jałtański w sferę wpływów ZSRR. 
W zamian za ten „gest” USA i Wielka Brytania liczyły na zaangażowanie się 
ZSRR w trwającą wojnę z Japonią. ZSRR od 9 sierpnia 1945 roku włączył się 
w działania wojenne na Dalekim Wschodzie (Mandżuria i Półwysep Koreań-
ski) powiększając swą strefę wpływów w Azji (tzw. bambusowa kurtyna). 

Panslawistyczne akcenty zabrzmiały w uzasadnieniu powołania 6 lipca 
1945 roku w Bydgoszczy ogniwa Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. 
Mówcy, wśród których dominowali wojskowi, w tym aż dwóch oficerów Ar-
mii Czerwonej12, „stwierdzili zgodnie: przytłaczająca większość społeczeństwa 

12 Wśród zgromadzonych w sali posiedzeń Zarządu Miejskiego był też znany pisarz Adam 
Grzymała-Siedlecki (1876-1967). 
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polskiego zrozumiała w okresie pięcioletniej niewoli, że jedynie współpraca 
istniejąca między narodami słowiańskimi może stworzyć nieprzebyty wał 
ochronny dla niemieckiego imperializmu” (Towarzystwo Przyjaźni Polsko- 
Radzieckiej 1945, s. 2). Było to stwierdzenie anachroniczne, bowiem: 

z polskiego punktu wiedzenia koncepcja Słowiańszczyzny jako odręb-
nego bytu politycznego czy metapolitycznego nierozerwalnie łączyła 
się z rosyjskimi ambicjami imperialnymi i koncepcjami geopolitycz-
nymi. Rosyjskie koncepcje panslawistyczne, które powstawały w XIX 
wieku, gdy Polska znajdowała się pod zaborami, nigdy nie znalazły 
szerszego poparcia wśród Polaków. Wręcz przeciwnie, uznawano je za 
wyjątkowo niebezpieczne z punktu wiedzenia polskiej racji stanu, co 
notabene było jednym z punktów spornych między Polakami i Cze-
chami w drugiej połowie XIX wieku. Nie przypadkiem więc w rosyj-
skiej propagandzie Polacy niejednokrotnie występowali jako «zdrajcy 
Słowiańszczyzny» (Dukielski 2019, s. 9). 

Zresztą i w kręgach rosyjskich panslawizm też nie był w pełni akcepto-
wany. Pracujący za panowania cara Mikołaja II w Ministerstwie Spraw Za-
granicznych Roman Rozen (1847-1921) „uważał, że mitem jest kulturowa 
jedność Słowian, szukają oni bowiem inspiracji w nowoczesnej Europie Za-
chodniej, a nie w zacofanej Rosji” (Skalski 2019, s. 9). 

Wyczuwając słabość doktryny panslawistycznej, do argumentów prze-
mawiających za „utrzymywaniem serdecznej przyjaźni między bratnimi naro-
dami polskim i radzieckim” dodawano na każdym kroku „wdzięczność za wy-
zwolenie spod okupacji hitlerowskiej” oraz deklarowaną pomoc gospodarczą 
ze strony ZSRR, co stało w jawnej sprzeczności z dostrzeganym na co dzień 
rabowaniem polskiej gospodarki.

1 I 3 MAJA

Pewność pokonania Niemiec zapewniła uroczystościom pierwszoma-
jowym w Bydgoszczy, mimo chłodnej deszczowej pogody, dużą frekwencję. 
Czyniły ją zorganizowane grupy robotnicze, oddziały wojska polskiego i ra-
dzieckiego, młodzież szkolna, harcerze. 

Pochód przeszedł z Placu Wolności na Stadion Miejski przy ul. Spor-
towej 2, gdzie urządzono wiec polityczny. Przemawiał pełnomocnik rządu 
na Pomorze Henryk Świątkowski i radziecki komendant miasta płk. Bie-
riediejew. Podczas jednego z przemówień pijany żołnierz radziecki zastrzelił 
16-letniego zastępowego żeglarskiej drużyny harcerskiej Romualda Antoniego 
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Pałubickiego i harcerza Henryka Józefowicza. Zabójstwem tym, prawdo-
podobnie przypadkowym, natychmiast obciążono „szajkę bandytów z AK  
i NSZ”, określając, że ofiara padła „na posterunku walki o Polskę demokra-
tyczną” (Potworna zbrodnia 1945, s. 5). Już następnego dnia organizowano  
w zakładach pracy wiece potępiające „przestępczą (sic!) działalność bandyckiej 
kliki reakcyjnej, wzorującej się na metodach siepaczy hitlerowskich” (Potwor-
na zbrodnia 1945, s. 6). 4 maja manifestacyjny pogrzeb, który poprzedzono 
wystawieniem trumny w Domu Związku Walki Młodych przy ul. Marcin-
kowskiego 3, odbył się na Cmentarzu Nowofarnym. Zakończyła go salwa 
honorowa. 

Niektórzy historycy twierdzą, że zabójstwo harcerzy było prowokacją po-
lityczną. Strzelać miał funkcjonariusz UB Bolesław Halewski (właść. Bolesław 
Haller), „aby dostarczyć władzom pretekst do represji wobec członków pod-
ziemia niepodległościowego i obrzydzić ich zwykłym mieszkańcom” (Osiński 
2018, s. 198).

2 maja 1945 roku kapitulował garnizon berliński, do niewoli wzięto 
70.000 żołnierzy niemieckich. Akt kapitulacji podpisał dowódca obrony gen. 
Kurt Wetasch. „Ziemia Pomorska” uczciła ten fakt czterema pierwszymi ko-
lumnami (nr 48), na których pojawił się nowy wątek czerwonoarmijnej pro-
pagandy – sąd nad pokonanymi. Na str. 3 ukazał się tytuł Wolne ludy osądzą 
zbrodnie hitlerowskie, a Leszek Rogowski w artykule Nakaz chwili dziejowej. 
Błędy Grunwaldu nie mogą się powtórzyć, stwierdził, że: 

przed wiekami krótkowzroczność polityczna i egoizm zainteresowanej 
na wschodzie magnaterii przygotowały grunt pod utratę niepodległo-
ści (…) Gdy w dawnych wiekach nie liczne tylko jednostki ostrzega-
ły przed zbytnią łagodnością wobec pokonanych Krzyżaków – dzisiaj  
u steru Polski stoją ludzie, którzy umieli wyciągnąć wnioski z nauki 
historii. W obliczu stałego niebezpieczeństwa pangermanizmu13 – je-
dynie jedność słowiańska w oparciu o ZSRR jako największe państwo 
słowiańskie, może uchronić nas od zagłady (Pogonowski 1945, s. 3). 

3 maja na Placu Wolności o godz. 15.00 manifestowano więc już po raz 
drugi „z powodu upadku Berlina”14. „Wielkie wrażenie wywołało na słucha-
czach przemówienie majora Armii Radzieckiej Niepoczyłowicza, wygłoszone 
w języku polskim i zakończone okrzykiem „na cześć wielkiej, niepodległej, 

13 Odpowiedzią na pangermanizm miał być panslawizm. 
14 Manifestację, formalnie, bowiem odbyła się ona z inicjatywy wojskowej komendantury ra-
dzieckiej, zorganizowała Komisja Porozumiewawcza czterech Stronnictw Demokratycznych: 
PPR, PPS, SL, SP oraz Okręgowej Komisji Związków Zawodowych. 
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demokratycznej Polski, na cześć wielkiego Marszałka Stalina i na cześć wie-
czystego sojuszu pomiędzy narodem polskim, a narodami Związku Radziec-
kiego” (Babisiak 1945b, s. 5). Przedstawiciel PPR kpt. Malinowski mówił 
o „zbrataniu i jedności narodu”, którą chcą rozbić „reakcyjne elementy grupu-
jące się wokół londyńskiej kliki karierowiczów”. To one „osobliwymi aktami 
terroru pragną zastraszyć nieugiętych bojowników demokracji”, ale „zwarty 
obóz demokracji nie będzie się z ogniskami reakcji polskiej cackał” (Babisiak 
1945b, s. 5).

Manifestację zakończono odczytaniem depeszy do J.W. Stalina i przyję-
ciem rezolucji przypominającej pryncypia nowej władzy, a więc: demokrację, 
antyfaszyzm, godność narodu, wieczysty sojusz i „trwała przyjaźń z Narodami 
Związku Radzieckiego, jako gwarancja własnej niepodległości”. Na zakończe-
nie odśpiewano Rotę15. Potępiano morderców i dzieciobójców z AK i NSZ. 
Odbyły się z tego powodu wiece w zakładach pracy, m.in. w warsztatach kole-
jowych (rzekomo 3.000 osób), Fabryce Obuwia „Leo” oraz w Klubie Polskim. 

Niezależnie od tego, kto był sprawcą tego zabójstwa w dniu 1 maja, po-
gorszyły się w Bydgoszczy nastroje społeczne. Powszechne pytano o stopień 
bezpieczeństwa, skoro podczas oficjalnej uroczystości doszło do strzelaniny. 
Obwinianie podziemia, wzmocnione groźbą odwetu, zapowiadało wojnę do-
mową. Nadal skutecznie zarządzano strachem.

W orędziu sukcesów wojennych i „zbrodni zbirów z AK i NSZ” pozosta-
ła rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która w pierwszym etapie narracji 
propagandowej nie została jeszcze wyeliminowana. Ograniczono się do arty-
kułu prasowego, ale i w nim wprowadzono nowy, „demokratyczny” akcent. 
S. Ziemak pisał: 

Obchód Święta 3 Maja w Polsce przedwrześniowej miał zazwyczaj 
charakter wojskowej «galówki». Dziś jest to święto całego narodu.  
W czasie, kiedy władzę w kraju sprawuje lud, gdy urzeczywistniły się 
odwieczne marzenia chłopa o wyzwoleniu się spod jarzma obszarnika – 
o czym konstytucja 3 Maja tak nieśmiało wspomina – wrastają w pełni 
w naszej świadomości intencje i wysiłki wielkich demokratów tamtego 
okresu jak Kościuszko, Staszyc (sic!), Kołłątaj (Ziemak 1945a, s. 6). 

Jak widać w nowej polityce historycznej zaczęto budować już „demokra-
tyczny” poczet bohaterów narodowych. Pięć dni później wydrukowano – za 
Polpressem – okolicznościowe przemówienie Bolesława Bieruta (1892-1956) 
wygłoszone z okazji 3 Maja na posiedzeniu Krajowej Rady Narodowej. 

15 Częste śpiewanie Roty miało na celu podsycanie atmosfery antyniemieckości (trzecia strofa). 
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W kolejnych numerach „Ziemi Pomorskiej” dominowały wiadomości 
o „masowej kapitulacji wojsk niemieckich” i krętactwach dowódców nie-
mieckich zgłaszających propozycje kapitulacyjne”. Skrótowo omawiano walki 
aliantów zachodnich, za szeroko pisano o sukcesach Armii Czerwonej. Oma-
wiano efekty konkursu na Pomnik Wdzięczności na Placu Wolności (Paweł-
ko 1945, s. 5), który zamierzano wystawić – z czerwoną gwiazdą na szczycie 

– jako swoiste wotum dla „wyzwolicieli”. 

8-9 MAJA

Dzień 8 maja został ogłoszony Dniem Zwycięstwa. Był to efekt pod-
pisania przez szefa sztabu armii niemieckiej Alfreda Jodla (1890-1946) aktu 
bezwarunkowej kapitulacji. Akt ten odbył się o godz. 2.41. Dzień Zwycięstwa 
związany był z urzędowym ogłoszeniem przez Winstona Churchila o godz. 
15.00 oświadczenia w imieniu trzech mocarstw (Anglia, USA, ZSRR) za-
kończeniu wojny w Europie. ZSRR wyłamał się jednak z tego terminu, gdyż 
Prezydium Rady Najwyższej ZSRR postanowiło, że to dzień 9 maja będzie 
Świętem Zwycięstwa, dniem wolnym od pracy16. Uzasadniano to faktem, że 
wykonywanie aktu kapitulacji rozpoczęło się dopiero od godziny 24.00 dnia 
8 maja. Być może w grę wchodziło też zamiłowanie narodów Wschodu do 
świętowania. Okazuje się, że państwa zależne od ZSRR już wcześniej wie-
działy o takim stanowisku, gdyż na dzień 9 maja zwołano dnia poprzedniego  
w Bydgoszczy manifestację na Placu Wolności, którą poprzedziła sprawowana 
przez ks. Jana Konopczyńskiego (1883-1961) Msza Święta o godzinie 10.00 
na Starym Rynku. Dopiero w tym dniu zniesiono obowiązek zaciemniania 
miasta i wezwano do iluminacji okien i balkonów. 

Bydgoskie ogniwa PPR, PPS, SL, SD, OKZZ i Wojewódzkiego Związ-
ku Samopomoc Chłopska (tak zwany blok demokratyczny) wydały oświadcze-
nie stwierdzające, że: 

główny wkład w wiekopomne dzieło Zwycięstwa mają bohaterskie 
narody Związku Radzieckiego i niezwyciężona Armia Czerwona, do-
wodzona geniuszem Marszałka Stalina (…) Naród polski uzyskaną 
Niepodległość ugruntuje po przez zwarcie swych szeregów, wokół 
naszych władz demokratycznych, wokół Krajowej Rady Narodowej i 
Rządu Tymczasowego. Rozbijacze jedności narodowe spod znaku AK 
i NSZ, reakcyjna klika emigracyjna nie mogą nam być na przeszkodzie 

16 Polska Rada Ministrów też „zdecydowała”, że Święto Zwycięstwa też będzie dniem wolnym 
od pracy. 
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w naszym świętym zadaniu budowy Polski Silnej, Niepodległej i De-
mokratycznej. Gwarancją naszej Niepodległości przed odwetem poko-
nanego prusactwa17 jest wieczysty sojusz Narodu Polskiego z wielkimi 
narodami Związku Radzieckiego (Święto Zwycięstwa i Pokoju. Wielki 
tryumf demokracji 1945, s. 8).

Tę trzecią już z kolei manifestację zwycięstwa też organizowało wojsko 
(prowadził kpt. Bąkowski). Po wojewodzie Kazimierzu Pasynkiewiczu (1897-
1995) i przewodniczącym WRN Wojciechem Wiechno przemawiał wojenny 
komendant miasta ppłk. Wierchogliad a dopiero potem przedstawiciel WP 
mjr Linor. Uroczystość zakończyło odśpiewanie Roty. Młodzież szkolna udała 
się do szpitali, by przekazać kwiaty rannym żołnierzom. Wieczorem na Placu 
Wolności odbyła się zabawa taneczna. Propagandowa celebracja musiała mieć 
także charakter ludyczny, aby związać z nową władzą bardzo podatną na mar-
ginalizację klasę ludową. 

Równocześnie z przesuwaniem się frontu trwała akcja zajmowania ziem 
przyznanych układem jałtańskim. Bydgoski Oddział Związku Zachodniego, 
kierowany przez inż. Lewickiego, mający swoją siedzibę przy ul. Śniadeckich 
3, organizował grupowe „wysyłki” (sic!) osiedleńców „na zajęte tereny Prus 
Wschodnich i Pomorza Zachodniego” (Akcja osiedleńcza... 1945, s. 2). Akcja 
„wysyłek” zintensyfikowała się po Święcie Zwycięstwa. Między 12 a 24 maja 
wysłano 520 osób do Szczecinka, Piły, Kołobrzegu, Gorzowa Wielkopolskie-
go zwanego jeszcze Landsbergiem i Złotowa (Akcja osiedleńcza... 1945, s. 2). 
Następnego dnia korespondent wojenny „Polpressu” porucznik Jacek Rolicki 
na podstawie wykopalisk archeologicznych, dowodził polskości, a już na pew-
no „słowiańskości tych ziem” (Rolicki 1945, s. 3).

PROBLEMY ŻYCIA CODZIENNEGO

Obok wiadomości frontowych zaczęły jednak pojawiać się na łamach 
„Ziemi Pomorskiej”, skrywane dotąd skrzętnie, aby nie psuć atmosfery zwy-
cięstwa, wiadomości o problemach życia codziennego. Już 6 maja S. Ziemak 
poruszył kwestię spekulacji rynkowych nie tylko w sektorze prywatnym, ale  
i w spółdzielniach rolniczo-handlowych. Stwierdził, że spekulacja spycha 

17 Pojęcie prusactwa było regionalną specyfiką propagandy w Bydgoszczy, nawiązującą do 
148-letniego zaboru pruskiego, podczas którego miały miejsce zmagania społeczności polskiej 
z władzami pruskimi, ale też do akcji repolonizacji w dwudziestoleciu międzywojennym. Wy-
nikało też z geopolitycznej koncepcji J.W. Stalina, który wyznaczył Polsce rolę zapory przed 
Niemcami. 
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ludzi „wkładających rzetelny wysiłek w spełnienie obowiązku obywatelskiego” 
na niższy poziom egzystencji. Pisał: 

Nadszedł czas, kiedy musimy przystąpić do tworzenia kadrów (sic!) 
ideowych spółdzielców i do zakładania uczciwie pracujących spółdziel-
ni. Świat pracy najbardziej dziś zagrożony wzrostem cen winien pierw-
szy wystąpić z inicjatywą. Każde większe przedsiębiorstwo państwowe 
czy prywatne może powołać własną placówkę spółdzielczą (Ziemak 
1945e, s. 33).

Po tym utopijnym apelu – znanego z nadgorliwości przechodzącej często 
w absurd – redaktora18, objawił on rządowy program rozwoju spółdzielczości 
handlowej poprzez Związek Spółdzielni „Społem”, której trzeba będzie po-
móc organizacyjnie, głównie w transporcie. Zadanie to publicysta „scedował” 
na władze administracyjne i wojskowe. Nie ulega wątpliwości, że S. Ziemak 
przy okazji opisywania negatywnego zjawiska spekulacji realizował dyrektywę 
osłabiania a nawet likwidacji sektora prywatnego jako tego gorszego, nasta-
wionego na wyzysk. 

W tle wydarzeń frontowych toczyło się „normalne” życie. 6 maja 1945 
roku na Stadionie Miejskim odbyły się pierwsze lekkoatletyczne zawody spor-
towe. 15 maja rozpoczęto kursy szybowcowe. Tego samego dnia poświęcono 
przedszkole na Jachcicach. 19 maja 1945 roku odbył się na koszt państwa 

„manifestacyjny” pogrzeb „zasłużonego demokraty pomorskiego”, członka 
WRN, zwolennika działań chadecji oraz wydawcy „Dziennika Bydgoskiego” 
Jana Teski (1876-1945), zmarłego 24 marca 1945 roku. Z pogrzebem tego 
znanego bydgoszczanina czekano na zakończenie wojny, aby nie psuć nastro-
ju i nie odciągać świadomości społecznej od euforii zwycięstwa. 

„Ziemia Pomorska” nie opisywała realnej rzeczywistości tylko pożądaną. 
Ukrywano poważne problemy bądź pisano o nich językiem ezopowym. Po-
jawił się na jej łamach problem manifestowania niechęci wobec przybyłych 
z różnymi misjami warszawiaków i lubliniaków, nazywanych „mentorami”  
i „obieżyświatami” (Babisiak 1945, s. 6). W rzeczywistości chodziło o rozdź-
więki i walkę o władzę w tworzącej się administracji, ale też S. Babisiak na-
wiązywał do chłodnego przyjęcia swojej, delegowanej z Lublina osoby, przez 
bydgoszczan. Być może pisał ten felieton także z inicjatywy przybyłego rów-
nież z Lublina A. Altsera.

18 Stanisław Ziemak imał się wielu tematów i dlatego „Ziemia Pomorska” znana była ironizują-
cym bydgoszczanom pod przewrotną nazwą „Ziemak Pomorski” (Suchrska 1990, s. 7). 
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W pierwszych miesiącach po wyparciu wojsk niemieckich zamieszanie 
powodowali bowiem pełnomocnicy przybywający z zewnętrz. Zdenerwowany 
taką sytuacją pełnomocnik Rządu RP Henryk Świątkowski 13 marca 1945 
roku wysłał do Prezesa Rady Państwa i Ministra Administracji Publicznej pi-
smo, w którym stwierdził, że 

normalny tok pracy władz administracji publicznej I i II instancji  
w województwie pomorskim jest wciąż hamowany i zakłócany przez 
inflację samodzielnych w stosunku do nas urzędów i urzędników, przy-
bywających z Warszawy lub Lublina, Pełnomocnicy: Komitetu Eko-
nomicznego Rady Ministrów (masowo), Ministerstwa Aprowizacji  
i Handlu, Pełnomocnicy do świadczeń rzeczowych i wojennych, Mi-
nisterstwa Administracji Publicznej, Pełnomocnicy Departamentu VI, 
Ministerstwa Komunikacji, Pełnomocnicy Wydziałów Komunikacyj-
no-Budowlanych. Wydziałów Dróg Wodnych, Komunikacji Wód 
Śródlądowych, Ministerstwa Opieki Społecznej i Zdrowia, Pełnomoc-
nicy Wydziałów Zdrowia, Wydziałów Farmacji i cały szereg innych. 
Każdy z nich wykazuje się mocniejszym dokumentem i pełnomocnic-
twem. Przeciętny obywatel wprost nie może się zorientować, kto wła-
ściwie tu rządzi, bowiem widzi nie dziesiątki, a setki „Pełnomocników” 
różnych urzędów samoistnych, ministerstw, Komitetu Ekonomiczne-
go Rady Ministrów itd. Do jednego i tego samego przedmiotu przy-
pisują sobie wyłącznie kompetencję pełnomocnicy różnych instytucji 
państwowych, szczególnie jeśli chodzi o przedsiębiorstwa i gospodar-
stwa wiejskie opuszczone. Marnujemy wiele czasu na rozstrzyganie 
sporów o kompetencję, zaniedbując własne obowiązki. Przyjeżdżający 
tu funkcjonariusze z urzędów samodzielnych i ministerstw, krążą po 
terenie, bez możliwości skontrolowania ich prac. Nie wiemy bowiem 
(dopóki do nas przypadkowo czy umyślnie się nie zgłoszą), kto przy-
był i z jakim zadaniem. Starostowie skarżą się, że nie mogą należycie 
pracować na swoim terenie, gdyż do ich kompetencji wkraczają przy-
jezdni urzędnicy, którzy legitymując się pełnomocnictwami, zasłaniają 
się niezależnością od władz miejscowych (Borodij, Kutta 1997, s. 32). 

Ludność natomiast nękały brutalne postępki żołnierzy Armii Czerwonej, 
czego pełnomocnik rządu w swych raportach też nie ukrywał. Szczególne nasi-
lenie przestępstw żołnierzy radzieckich wobec ludności cywilnej miało miejsce 
w pierwszych tygodniach po zajęciu miasta. Wynikało to zarówno ze zwycię-
skiej euforii, przeradzającej się w bezkarność, jak i z panującej w szeregach 
Armii Czerwonej żądzy odwetu. Większość żołnierzy nie miała jakiejkolwiek 
wiedzy historycznej i geograficznej, a architektura śródmieścia Bydgoszczy, 
w przeważającej większości o niemieckiej proweniencji, sugerowała, że jest to 
znienawidzona Germania. Oprócz agresji wobec ludności miały więc miejsce 
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akty wandalizmu, bezmyślnych zniszczeń i podpaleń. Dopuszczały się tego 
zarówno oddziały stacjonujące w mieście jak i udające się na front oraz wraca-
jące z frontu. Przestępczość wzmagali maruderzy. 

Z pięciopokojowej, piętrowej willi inż. K. Kimbara przy ul. Cichej 11, 
komfortowo urządzonej i otoczonej zadbanym ogrodem z 70-cioma 
drzewkami, w okresie kilku miesięcy po zajęciu miasta żołnierze ACz 
zrobili ruinę. Wannę wyrzucili przez okno, piec c.o. wywieźli, glazurę 
potłukli, wodociąg zatkali i częściowo zniszczyli, drzwi i futryny okien-
ne spalili. W ścianie domu wybili dziurę, a ogród wykarczowali (Golon 
1996, s. 309). 

Gdy wiosną 1946 roku radziecka Komendantura Wojenna opuściła 
siedzibę przy ul. Gdańskiej 37, to pozostawiła po sobie ruinę. Największą 
dewastacją było jednak spalenie Teatru Miejskiego, co nastąpiło w wyniku 
rozpalenia ogniska przez czerwonoarmistów na drewnianej scenie. Pochopną 
decyzję o rozbiórce, nienaruszonych przecież murów teatru, podjął tymczaso-
wy prezydent miasta W. Szukszta. 

Jeszcze w lipcu 1945 roku wojewoda pomorski K. Pasenkiewicz pisał 
w sprawozdaniu sytuacyjnym za czerwiec, że komendanci wojenni nie są  
w stanie kryminalnej sytuacji (gwałty, grabieże, rozbijanie mieszkań, napady, 
rabunki, a nawet zabójstwa) opanować. „Interwencja MO nie odnosi skut-
ków. Są wypadki napadów i rozbrojenia milicjantów przez wojska radzieckie” 
(Borodij, Kutta 1997, s. 68).

Radzieckie porządkowe służby komendanckie nie zdawały egzaminu, 
ale też, zarówno na ich działanie jak i na same przestępstwa wpływ miało, 
typowe dla obszarów przyfrontowych, rozluźnienie dyscypliny. Przestępstwa 
przeciwko mieniu ludności cywilnej, głównie, jeśli idzie o zapasy żywności, 
wynikały również z określonej polityki aprowizacyjnej. „Władze radzieckie 
starały się maksymalnie przerzucić koszty zaopatrzenia swoich licznych wojsk 
na ludność zajmowanych miejscowości i regionów” (Borodij, Kutta 1997,  
s. 311-312). Nawet, gdy front przesunął się daleko na zachód, w wielu byd-
goskich przedsiębiorstwach pozostali radzieccy przedstawiciele, którzy „mie-
li nadzorować sprawne zaopatrywanie frontu” (Golon 2015, s. 105). Służ-
by kwatermistrzowskie (aprowizacyjne) dokonywały rekwizycji19 zazwyczaj  
w sposób agresywny i brutalny.

Szaber i dzikie rekwizycje, a po oddaleniu się strefy przyfrontowej, pospo-
lite rabunki i kradzieże dokonywane przez żołnierzy Armii Czerwonej ustały, 

19 Rekwizycja to zabór mienia za pokwitowaniem w związku z potrzebami wojska. 
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gdy wiosną 1946 roku garnizon radziecki ostatecznie wyprowadził się z grodu 
nad Brdą i Wisłą. Przez pewien czas włóczyli się jednak maruderzy, żywiąc się 
kosztem ludności cywilnej i okradając ją, a nawet opornych zabijając.

Przestępstwa przeciwko nietykalności cielesnej, głównie seksualne, naj-
liczniej występowały przy przejściu frontu, a więc w styczniu i lutym 1945 
roku. Melania Szulc tak opisuje swoją i innych kobiet sytuację w tym okresie: 

Gdy przechodził front, siedziałam zamknięta na strychu przez kilka 
dni. Dlaczego? W naszym podwórzu stacjonowało rosyjska wojsko. 
Pewnego razu do mieszkania naszego przyszedł Rosjanin i wprost po-
wiedział, co chce ode mnie. Mnie już nie było, bo zamknęli mnie na 
obcym strychu, gdzie cichutko siedziałam. Tylko na noc schodziłam. 
A że mnie nie miał, to sąsiadkę zgwałcił, która na parterze mieszkała. 
Starsza pani miała dwie córki. Nie było rady na to. Ich ojciec poszedł 
na wojnę i zostały same. Ten Rusek wszedł i zażyczył sobie córki, ale 
matka powiedziała twardo: Nie! Nie wolno! On na to: To ty się kładź. 
I tą matkę po kolei gwałcili. I to nie był jakiś odosobniony przypadek, 
ale norma. Ich haniebna norma (Damazyn 2017, s. 196). 

Włodzimierz Sobecki pisze: „Byłem świadkiem tych zdarzeń. Widzia-
łem obronę kobiety grożącej samobójstwem, wiszącej na klatce schodowej  
w budynku przy ul. Pomorskiej 3” (Sobecki 2018, s. 126). Na dworcu w Byd-
goszczy radziecki „żołnierz usiłował zgwałcić 20-letnią dziewczynę, a gdy ta się 
broniła, zasztyletował ją bagnetem na oczach matki” (Zaremba 2017, s. 177). 

W zapóźnionej cywilizacyjnie Rosji i krajach ościennych, głównie za 
sprawą kultury azjatyckiej, uważano, że w czasie wojen kobiety stanowią łup 
zwycięzcy i można je bezkarnie gwałcić (Sygit 1995, s. 119), co jest właśnie 
znakiem zwycięstwa, panowania. Można nawet mówić o wykształceniu w sze-
regach Armii Czerwonej swoistej subkultury w tym zakresie, szczególnie gdy 
armia ta wkraczała na tereny niemieckie. Jednym z elementów tej subkul-
tury była zemsta. Gwałty, szczególnie na Niemkach, tłumaczono zemstą za 
okrucieństwa wojsk niemieckich na Wschodzie, a w opinii dowódców, którą 
zaszczepił głównodowodzący, czyli J.W. Stalin, były niezbędnym elementem 

„rozładowania frontowego napięcia”.
„Ziemia Pomorska” przez długi czas nie poruszała owych spraw, a kiedy 

po kilku miesiącach od zakończenia wojny nie dało się już tego ukryć i polska 
milicja zaczęła ścigać i wychwytywać radzieckich przestępców, to posługiwała 
się eufemizmem – „osobnik w mundurze żołnierza radzieckiego”.
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„Ziemia Pomorska” jako jedyna przez pierwsze powojenne trzy kwartały 
gazeta20 niechętnie, zazwyczaj na ostatnich stronach, informowała o poczyna-
niach partii spoza Bloku Demokratycznego, czyli o Polskim Stronnictwie Lu-
dowym i – bardzo popularnym w Bydgoszczy – Stronnictwie Pracy. Równie 
niechętnie informowała o uroczystościach religijnych.

PODSUMOWANIE

Do 9 maja 1945 roku włącznie propaganda zwycięstwa była w Bydgosz-
czy bardzo intensywna. Oprócz propagandy werbalnej zorganizowano aż trzy 
wielkie „manifestacje radości”. Wraz z propagandą miały one na celu pozyska-
nie ludności dla nowego ustroju i nowej władzy. 

8 i 9 maja 1945 roku stały się punktem zwrotnym w nastrojach społe-
czeństwa Bydgoszczy. Niewątpliwa euforia z zakończenia wojny zaczęła być 
zastępowana przez narastające poczucie zawodu, a nawet lęku. Zaczęto do-
strzegać trudności codziennego życia, często niemożliwe do przezwyciężenia. 
Przerażały rabunki i gwałty żołnierzy Armii Czerwonej oraz bezceremonial-
ność, a nawet brutalność, nie mówiąc już o nieokrzesaniu, nowych władz. 
Publikacje na łamach „Ziemi Pomorskiej” traktowały te kwestie marginalnie, 
cały czas uprawiając – narzucaną odgórnie – schematyczną propagandę na 
rzecz nowego ustroju. Gazeta wyraźnie rozmijała się z rzeczywistością, nie 
będąc jej kroniką, tylko kreatorem fałszywej świadomości, mającej na celu 
akceptację zaistniałej sytuacji i włączenie ludności w budowę nowego państwa. 
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FIRST MONTHS OF 1945 IN BYDOGOSZCZ 
ACCORDING TO THE PUBLICATION  

OF "ZIEMIA POMORSKA"

Summary: The first months after the occupation of the Polish lands 
by the Red Army were a period of joy at being freed from German 
occupation on the one hand, and a time full of anxiety on the other. 
The newcomers from the East, including the Polish administrative au-
thorities, concessioned and controlled by the Soviet authorities, made 
no secret of their intentions to build a "new regime". Far-reaching 
propaganda combined with indoctrination was therefore necessary. 
For this purpose, the radio and high-circulation local press, treated as 
an instrument of power, were used. In the Bydgoszcz region, this role 
was fulfilled in 1945 by "Ziemia Pomorska", controlled by the Polish 
Workers' Party. An analysis of the content of this newspaper does not 
allow us to reconstruct the most important facts of the period, but  
it gives an obvious testimony to the process of the growing "new 
reality".

Keywords: press, post-war period, sovietisation, propaganda






