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A l i n a  S z c z u r e k - B o r u t a

Wprowadzenie

Marginalizacja i wykluczenie to kategorie społeczne funkcjonujące 
w mniej lub bardziej bezpośrednim związku ze światem oddziaływań peda-
gogicznych. Wskazują na to studia teoretyczne i eksploracje empiryczne pro-
wadzone m.in. przez Helenę Radlińską, Ryszarda Wroczyńskiego, Stanisława 
Kowalskiego, Mikołaja Kozakiewicza, Zbigniewa Kwiecińskiego, Stanisława 
Kawulę, Mirosława J. Szymańskiego, Ryszarda Borowicza, Tadeusza Pilcha, 
Jerzego Nikitorowicza, Tadeusza Lewowickiego.

Związki między zjawiskami marginalizacji, wykluczenia i edukacją istnie-
ją. „Szkoła – pisze Dorota Pankowska – zamiast promować tendencje eman-
cypacyjne ludzi, utrwala wzór tradycyjnej kultury klas dominujących, skazu-
jąc tym samym klasy o niższym statusie na dostosowanie się do istniejącego 
porządku społeczno-kulturowego”1. Segregacja o podłożu ekonomicznym, 
kulturowym wpisana jest w oblicze polskiej edukacji, która przyczynia się do 
rozwoju tych zjawisk, potęgując je, prowadząc do wyostrzenia niekorzyst-
nych różnic w statusie uczniów, np. segregacja będąca następstwem zamoż-
ności rodziców2; niższej kondycji społeczno-kulturowej rodziny – dzieci 

1 D. Pankowska, Wychowanie a role płciowe, Gdańsk 2005, GWP, s. 88.
2 Dowodzą tego wyniki badań diagnostycznych: R. Dolata, Procedury rekrutacji 

i  dzielenia uczniów na oddziały w gimnazjach, w: Zmiany w systemie oświaty. Ba-
dania empiryczne, Warszawa 2002, ISP; P. Sadura, Szkoła i nierówności społeczne. 



wiejskie3, dzieci ze środowisk wielkomiejskich4, dzieci z rodzin zamieszkują-
cych w osiedlach popegeerowskich5; dzieci dowożone do szkoły zamieszku-
jące rozproszone regiony Warmii i Mazur6, eurosieroty7; dzieci powracające 

Diagnoza zjawiska i propozycja progresywnej polityki edukacyjnej w Polsce, Warszawa 
2012, Raport Fundacji Amicus Europae.

3 B. Matyjas, Szanse edukacyjne dzieci i młodzieży ze środowiska wiejskiego, „Edu-
kacja” 2010, nr 4; GUS, Szanse edukacyjne na obszarach wiejskich, w: Potencjał ob-
szarów wiejskich szansą rozwoju, pdf, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej, „Biuletyn Forum Debaty Publicznej” 2011, nr 6, s. 70, http://www.prezydent.
pl/dialog/fdp/potencjalobszarow-wiejskich-szansa-rozwoju, (25.09.2016); T. Pilch, 
Szanse edukacyjne na obszarach wiejskich, w: Potencjał obszarów wiejskich szansą 
rozwoju, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, „Biuletyn Forum Debaty 
Publicznej”, 2011, nr 6, s. 137, http://www.prezydent.pl/dialog/fdp/potencjal-obsza-
row-wiejskich-szansa-rozwoju,(15.03.2012); www.rownacszanse.pl/uploads_public/
cms/.../18702_mlodziez_na_wsi_raport.pdf.

4 Por.: wyniki badań realizowanych w zurbanizowanych środowiskach wielko-
miejskich, m.in.: K. Faliszek, K. Łęcki, K. Wódz, Górnicy. Zbiorowości górnicze u pro-
gu zmian, Katowice 2001, WN „Śląsk”; J. Grotowska-Leder, Fenomen wielkomiejskiej 
biedy. Od epizodu do underclass, Łódź 2002, Wyd. UŁ; W. Warzywoda-Kruszyńska 
(red.), Żyć i pracować w enklawach biedy. Klimaty łódzkie, Łódź 2001, Przedsiębior-
stwo Specjalistyczne Absolwent.

5 E. Sikora, Młode pokolenie z osiedli byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych 
– pokolenie straconych czy nowych szans? w: K. Białobrzeska, S. Kawula (red.), Wy-
kluczenie i marginalizacja społeczna. Wokół problemów diagnostycznych i reintegra-
cji psychospołecznej, Toruń 2006, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”. s. 215–223.

6 T. Pilch przy współpracy A. Brzezińskiej-Poteć, Krótki raport o problemie do-
wożenia dzieci i młodzieży do szkół w regionie Warmii i Mazur, w: A. Szczurek-Boru-
ta, B. Chojnacka-Synaszko, (red.), Szkoła – kultura – środowisko lokalne, Toruń 2015, 
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenie Wspie-
rania Edukacji Międzykulturowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Urząd Miasta 
Cieszyn, Powiat Cieszyński, s. 108–128.

7 Por.: Z. Jasiński, Konsekwencje społeczno-pedagogiczne wyjazdów zagranicz-
nych rodziców do pracy (casus Śląska Opolskiego), w: T. Lewowicki, A. Szczurek-Bo-
ruta, B. Grabowska (red.), Społeczne uwarunkowania edukacji międzykulturowej, t. 2, 
Problemy praktyki oświatowej, Cieszyn–Warszawa–Toruń 2009, Wydział Etnologii 
i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w War-
szawie, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 43–59; W. Danilewicz, Adaptacja dzieci 
powracających z zagranicy do szkolnej codzienności w Polsce, w: A. Szczurek-Boru-
ta, B. Chojnacka-Synaszko (red.), Szkoła – kultura – środowisko lokalne, cyt. wyd., 
129– 139.
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z zagranicy8, dzieci imigrantów, uchodźców, cudzoziemców9, dzieci pocho-
dzące z mniejszości narodowych, etnicznych zamieszkujących na terenie na-
szego kraju10.

„Praktyka współczesnej szkoły – jak zauważa Katarzyna Olbrycht – daje 
podstawy do stwierdzenia, że zarówno jako instytucja, jak i jako środowi-
sko wychowawcze zaakceptowała ona, a nawet przyjęła jako szczególny stan-
dard funkcjonowania mechanizm defaworyzacji i stopniowego wykluczania 
społecznego”11. Wskazać tu można na nieangażowanie się w przebiegające 
w grupie rówieśniczej procesy dyskryminacji, która nierzadko przybiera for-
mę izolo wania, cyberprzemocy, przemocy fizycznej (opluwanie, po pychanie, 

8 Zob.: B. Dobrowolska, Współczesna szkoła w kontekstach wielokulturowości. Wza-
jemna recepcja „swoich” i „obcych” w praktyce szkolnej, w: A. Szczurek-Boruta, B. Choj-
nacka-Synaszko (red.), Szkoła – kultura – środowisko lokalne, cyt. wyd., s. 42– 56. 

9 Zob.: J. Nikitorowicz, Wykluczanie tożsamościowe w kreującym się społeczeń-
stwie wielokulturowym wyzwaniem dla edukacji międzykulturowej – konteksty relaty-
wizmu i poprawności politycznej, w: T. Lewowicki, A. Szczurek-Boruta, J. Suchodolska 
(red.), Pedagogika międzykulturowa wobec wykluczenia społecznego i edukacyjnego, 
Cieszyn–Warszawa–Toruń 2011, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersyte-
tu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Wydawnictwo Adam 
Marszałek, s. 17–29; K. Błeszyńska, Dzieci imigrantów i uchodźców jako grupa zagro-
żona wykluczeniem edukacyjnym, w: T. Lewowicki, A. Szczurek-Boruta, J. Suchodol-
ska (red.), Pedagogika międzykulturowa wobec wykluczenia społecznego i edukacyjne-
go, Cieszyn–Warszawa–Toruń 2011, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersy-
tetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Wydawnictwo Adam 
Marszałek, s. 181–190.

10 Zob.: E. Chromiec, Dziecko wobec obcości kulturowej, Gdańsk 2004, GWP; 
A.  Szczurek-Boruta, Dziecko romskie w szkole – między wykluczeniem a integracją, 
w: T. Lewowicki, A. Szczurek-Boruta, J. Suchodolska (red.), Pedagogika międzykultu-
rowa wobec wykluczenia społecznego i edukacyjnego. Cieszyn–Warszawa–Toruń 2011, 
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedago-
giczna ZNP w Warszawie, Wydawnictwo Adam Marszałek; T. Lewowicki, J. Nikitoro-
wicz, A. Szczurek-Boruta (red.), Szkoły dla mniejszości narodowych i społeczności ka-
szubskiej w Polsce – stan, problemy i perspektywy, Warszawa–Cieszyn–Białystok 2013, 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 
Uniwersytet w Białymstoku, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej.

11 K. Olbrycht, Pedagogiczne aspekty wykluczania społecznego – w kontekście 
wielokulturowości w szkole, w: T. Lewowicki, A. Szczurek-Boruta, J. Suchodolska 
(red.), Pedagogika międzykulturowa wobec wykluczenia społecznego i edukacyjnego, 
cyt. wyd., s. 103.



szturchanie, pobicie); aktywną segregację uczniów, akceptację szkolnych sy-
tuacji wyłączających, m.in. wykluczanie z części ważnych szkolnych aktyw-
ności, np. kosztowne wycieczki (niedostępne dla dzieci z rodzin średnioza-
możnych i ubogich), udział w poszkolnych uroczystościach – utrudniony dla 
dzieci zamieszkujących w znacznych odległościach od szkoły, niemożliwy ze 
względu na system wartości dzieci – reprezentantów innego wyznania, reli-
gii – Świadków Jehowy, muzułmanów, dzieci cudzoziemskich ze względu na 
słabą znajomość języka polskiego, niepełnosprawnych ze względu na ograni-
czenia architektoniczne12. 

Celem edukacji jest przeciwdziałanie nie równemu traktowaniu, którego 
doświadczają konkretne osoby lub grupy ze względu na różne cechy: stopień 
sprawności fizycznej, stan zdrowia (fizycznego i psychicznego), status spo-
łeczny i ekonomiczny, wiek, płeć, kolor skóry, pochodzenie narodowe lub et-
niczne, religię lub światopogląd (a także wyznanie lub bezwyznaniowość), 
lub inne względnie stałe cechy tożsamości, które określają, kim jest dana oso-
ba, do jakiej grupy społecznej przynależy, z jaką grupą się identyfiku je. Osoby 
mające te cechy i przynależące do wyróżnionych grup są częściej narażone na 
dyskryminację, przemoc, izolację lub stereotypowe postrzeganie. 

Warto podkreślić, że edukacja może chronić przed wykluczeniem, przy-
czyniając się do kształtowania ludzi o poczuciu własnej wartości, odpornych 
na przeszkody życia, umiejących radzić sobie z trudnościami, tak by sytuacja 
społeczna i los nie doprowadziły ich do zagrożenia wykluczeniem. Powinna 
oswajać i wdrażać do pozytywnej marginalizacji13, która wiąże się ze zdol-
nością jednostki do krytycznego namysłu, wyrażenia niezgody na zjawiska 
wykluczające, defaworyzujące innych, na agresję i inne negatywne zjawiska. 
Jednostka staje w opozycji do grupy centralnej po to, by ukazać jej nieprawi-
dłowe działania, sprzeciwić się czy też bronić się przed zgubnym działaniem 

12 Zob. m.in. opracowania zawarte w tym tomie. Zob. także: Dyskryminacja 
w szkole – obecność nieusprawiedliwiona. O budowaniu edukacji antydyskryminacyj-
nej w systemie edukacji formalnej w Polsce, Raport z badań pod redakcją Katarzyny 
Gawlicz, Pawła Rudnickiego i Marcina Starnawskiego. Warszawa 2015, Towarzystwo 
Edukacji Antydyskryminacyjnej, pdf; tea.org.pl/userfiles/raporty/raport_tea_dyskry-
minacja_w_szkole.pdf (25.09.2016).

13 Kwestie te podnosi przywoływana K. Olbrycht. Zob. K. Olbrycht, Pedagogiczne 
aspekty wykluczania społecznego – w kontekście wielokulturowości w szkole, w: T. Le-
wowicki, A. Szczurek-Boruta, J. Suchodolska (red.), Pedagogika międzykulturowa wo-
bec wykluczenia społecznego i edukacyjnego, cyt. wyd., s. 101–109.
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grupy poprzez wykluczenie z wyboru, podejmując niepopularne dla więk-
szościowej grupy działania. Edukacja może też przygotować pracowników 
socjalnych i  różne służby do niesienia pomocy ludziom wykluczonym, do-
starczać wiedzy na temat wykluczenia, jego rozmiarów, przyczyn, sposobów 
ograniczania, uwrażliwiać na odmienność i nierówności społeczne. 

Przyczyn wykluczenia nie należy upatrywać tylko w czynnikach i barie-
rach tkwiących w otoczeniu, często wykluczenie jest wynikiem błędów w wy-
borze własnej strategii życiowej. Jak zauważa Irena Pospiszyl, marginaliza-
cja i wykluczenie społeczne, cywilizacyjno-kulturowe „jest błędem w ocenie 
własnej sytuacji życiowej, przy angażowaniu się w pewne sytuacje, aby utrzy-
mać się wśród grupy centralnej, lub będące wynikiem nieefektywnych stra-
tegii obronnych”14. W tym kontekście zadaniem edukacji jest pomoc jedno-
stce w określeniu i wyborze własnej strategii życiowej, w uzyskaniu poczucia 
sensu życia, tożsamości. 

Wyzwaniem pedagogiki jest pomoc w kształtowaniu się tożsamości jed-
nostki. Szczególną rolę w tym zakresie przypisuje się – jak piszą T. Lewowic-
ki, J. Nikitorowicz15 – edukacji, która wspiera jednostkę w ustawicznym de-
finiowaniu Ja, pomaga w rozumieniu świata, by każdy umiał kierować sobą 
i wyrażać niezgodę na to co złe. Kluczowym zadaniem edukacji jest dać środ-
ki i możliwości realizacji potrzeb egzystencjalnych człowieka. „Doświadcze-
nia edukacji wielokulturowej – jak stwierdza Tadeusz Lewowicki – świadczą 
o niejednoznacznych skutkach tej edukacji. Z jednej strony umożliwia ona 
trwanie kultur i podtrzymywanie tożsamości różnych grup mniejszościo-
wych (mniejszości narodowych, etnicznych, kulturowych). Z drugiej strony 
m.in. często utrudnia integrację społeczną, przyczynia się do stygmatyzacji 
czy autostygmatyzacji. Dlatego zdecydowanie lepszym rozwiązaniem wydaje 
się edukacja międzykulturowa – dająca szanse chronienia i rozwoju poszcze-
gólnych kultur, a jednocześnie sprzyjająca wzajemnemu poznaniu i zbliżeniu 

14 I. Pospiszyl, Marginalizacja jako wybór jednostki – czyli pułapki orientacji de-
fensywnej, w: W. Kubik, B. Urban (red.), Uwarunkowania i wzory marginalizacji spo-
łecznej współczesnej młodzieży, Kraków 2005, WAM, s. 331.

15 Zob. m.in.: T. Lewowicki, Edukacja międzykulturowa – bilans otwarcia 2012, 
„Edukacja Międzykulturowa” 2012, nr 1; J. Nikitorowicz, Fenomen wielokulturowo-
ści i prognozy rozwoju ku międzykulturowości, „Edukacja Międzykulturowa” 2012, 
nr 1; T. Lewowicki, Edukacja międzykulturowa – od lokalnych sukcesów ku globalnym 
przesłaniom i oddziaływaniom, „Edukacja Międzykulturowa” 2014, nr 3.



różnych grup (społeczności) i ich kultur. Przekonują o tym już stosunkowo 
liczne doświadczenia edukacji międzykulturowej w Polsce i niektórych pań-
stwach ościennych”16. 

Nie należy zapominać o tym, że marginalizacja i wykluczenia to sku-
tek utrwalonych stereotypów, przenoszonych powielanych uprzedzeń także 
w procesie edukacji, dlatego ważne jest, by proces ten uczynić wolnym od 
uprzedzeń i przejawów dyskryminacji. A można to zrobić, upowszechniając 
wiedzę o nich, włączając kwestie przeciwdziałania wykluczeniu do działań 
edukacyjnych, uwrażliwiając na przejawy wykluczenia, wzmacniając posta-
wy i odwagę cywilizacyjną w występowaniu przeciw wszelkim aktom dys-
kryminacji i przemocy. Zadania te z powodzeniem realizuje edukacja mię-
dzykulturowa, wprowadzając paradygmat współistnienia. 

W myśleniu o edukacji międzykulturowej przyjmuję perspektywę społecz-
nego konstrukcjonizmu i z tej perspektywy przedstawiam strategię nauczania 
i uczenia się17. Jej podstawą są uniwersalne wartości (podmiotowość, godność, 
szacunek, sprawiedliwość, zaufanie, lojalność i inne); sytuacyjne uczenie się; 
społeczny kontekst wiedzy; współpraca; działania na rzecz dobra wspólnego18. 
Działania projektowane na jej gruncie tworzą warunki do kształtowania (się) 
tożsamości, uczenia się międzykulturowego. Wskazać można tu m.in. na intere-
sujące propozycje rozwiązań metodycznych dotyczące kreowania tożsamości19, 

16 T. Lewowicki, Edukacja międzykulturowa – od lokalnych sukcesów ku global-
nym przesłaniom i oddziaływaniom, „Edukacja Międzykulturowa” 2014, nr 3, s. 19.

17 Zob.: A. Szczurek-Boruta, Konstrukcjonizm społeczny i jego znaczenie teorio-
poznawcze w badaniach międzykulturowych, w: T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur 
(red.), Edukacja międzykulturowa – teorie, poglądy, doświadczenia społeczne, Cie-
szyn–Warszawa–Toruń 2010, WEiNoE Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Peda-
gogiczna ZNP w Warszawie, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 44–68; A. Szczurek-
-Boruta, Doświadczenia społeczne w przygotowaniu przyszłych nauczycieli do pracy 
w warunkach wielokulturowości, Toruń 2013, WEiNoE Uniwersytetu Śląskiego, Wy-
dawnictwo Adam Marszałek.

18 A. Szczurek-Boruta, Uczenie się międzykulturowe – ku tożsamości wielowymia-
rowej i integracji społecznej, „Ruch Pedagogiczny” 2012, nr 4.

19 J. Nikitorowicz, Kreowanie tożsamości dziecka. Wyzwania dla edukacji między-
kulturowej, Gdańsk 2005, GWP; J. Nikitorowicz, Edukacja regionalna i międzykultu-
rowa, Warszawa 2009, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
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zajęć kształtujących postawy20, propozycje bajek przeznaczonych do pracy 
z dziećmi21, scenariusze zajęć z obcokrajowcami22; wielokulturową bibliotekę23. 

Działalność edukacyjna odbywa się w określonych warunkach i pod-
lega oddziaływaniu czynników środowiskowych. Praca szkoły przebiega 
w specyficznym środowisku społeczno-kulturowym i podlega oddziaływa-
niu szerszego systemu organizacyjnego, którego szkoła jest elementem. Za-
tem potrzeba usytuowania działań pedagogicznych w określony kontekstach 
i rozpatrywania ich jako wielorako uwarunkowanych zewnętrznie jest oczy-
wista i uzasadniona. Podobnie jak uwzględnianie szkoły i działań edukacyj-
nych w strategiach i działaniach władz lokalnych, samorządowych. Niestety 
i w pierwszym i w drugim przypadku istnieją spore deficyty. 

20 T. Lewowicki, J. Suchodolska (red.), Dzieci w procesie kształtowania postaw kul-
turowych. Przewodnik po ścieżkach edukacji regionalnej, wielo- i międzykulturowej 
(materiały dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych), Katowice–Cieszyn– 
–Warszawa 2011, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

21 P.P. Grzybowski, Spotkania z Innym, Kraków 2011, Oficyna Wydawnicza „Im-
puls”; A. Młynarczuk-Sokołowska, K. Potoniec, K. Szostak-Król (red.), Przygody Inne-
go, Białystok 2011, Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku.

22 A. Młynarczuk, K. Potoniec (red.), Edukacja międzykulturowa wobec integra-
cji dzieci polskich i czeczeńskich na przykładzie projektu Ku wzbogacającej różnorod-
ności, Białystok 2009, Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku; A. Karpowicz, Projekt 
„Być czy nie być…uchodźcą?”, Warszawa 2007, Wyd. Stowarzyszenie „Jeden Świat”; 
„Polsko-czeczeński słownik w Wołominie” przygotowany przez klasę III a Szkoły Pod-
stawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi. https://integrujemy.
wordpress. com/2015/05/05/polsko-czeczenski-slownik-w-wolominie (25.09.2016).

23 Według Mai Branki i Dominiki Cieślikowskiej posługiwanie się „filarami wie-
lokulturowości” może być także pomocne w kontekście planowania i realizowania 
działań szkoły na rzecz wielokulturowości. Autorki wskazują na 4 filary wielokultu-
rowości: współpraca – polegająca na partnerskim podejściu do mniejszości kulturo-
wych i angażowaniu ich w działania na zasadzie rów nego udziału i odpowiedzialno-
ści; włączanie – rozumiane jako uwzględnianie perspek tywy i potrzeb osób z różnych 
grup kulturowych podczas tworzenia planu przedsięwzięcia; wzmacnianie – dzia-
łanie, które go efektem jest umacnianie podmiotowości i poczucia wpływu na rze-
czywistość grup mniejszościowych, efektem wzmacniania ma być wy równywanie 
szans oraz zapobieganie nierównemu traktowaniu; widoczność rozumiana jako za-
dbanie o to, aby po dejmowana inicjatywa pokazywała obecność i uczyła o obecności 
róż nych grup i różnych kultur i była dostępna zarówno dla przedstawicieli tych grup, 
jak i osób z grup większościowych. Por. M. Branka, D. Cieślikowska, Wielokulturowa 
biblioteka, Warszawa 2014, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 



W wielu dokumentach, strategiach, planowanych działaniach zarówno na 
poziomie regionów, jak i powiatów w charakterystyce obszarów wykluczenia 
i marginalizacji jednostek i grup oraz walki z nimi najwięcej uwagi poświęca 
się bezrobociu, ubóstwu, niepełnosprawności, pomijane są nierówność szans 
dostępu do edukacji, rola szkoły w ograniczaniu zjawiska wykluczania i rein-
tegracji24. 

Wykluczenie i marginalizacja są obecne w każdym środowisku. Omawia-
ne kwestie przedstawię na tle wybranego regionu, powiatu, w którym żyję 
i pracuję. W poczynaniach badawczych wykorzystuję badania w działaniu25. 
W województwie śląskim – według danych zawartych w Diagnozie Społecz-
nej 2011 – osób wykluczonych społecznie było 15,1%, natomiast zagrożo-
nych wykluczeniem 37,1%. W badaniach i analizach uwzględnia się zazwy-
czaj cztery rodzaje wykluczenia: fizyczne związane z niepełnosprawnością, 
wiekiem (osoby niepełnosprawne, wymagające stałej opieki, chronicznie cho-
re); strukturalne związane z niskim wykształceniem, kapitałem kulturowych 
(bezrobocie, ubóstwo, bezdomność); normatywne związane z konfliktem 
z prawem, uzależnieniami (patologia społeczna, przestępczość, alkoholizm, 
narkomania); materialne powiązane z ubóstwem, bezrobociem26. 

Analiza najważniejszych problemów społecznych powiatu cieszyńskiego27 
obejmuje: uzależnienia, niepełnosprawność, bezdomność, bezrobocie, ubó-
stwo, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu 

24 Analizy skupione na rozpoznawaniu przyczyn ubóstwa oraz mechanizmów jego 
utrwalania prowadzi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskie-
go. Wspiera samorządy lokalne w działaniach na rzecz ograniczania tego zjawiska. 
Por.: Wielowymiarowa analiza ubóstwa w województwie śląskim. Katowice 2013, Re-
gionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

25 „Badanie w działaniu oparte jest na twierdzeniu, iż w badaniu nie poprzestaje 
się na zapisie wydarzeń oraz wyjaśnieniu ich, lecz badacz staje się równocześnie pod-
miotem zaangażowanym w działanie. Podstawowym modelem procedury badawczej 
mającej charakter badań w działaniu jest spirala złożona z trzech powtarzających się 
faz: obserwacji, refleksji, działania. A. Wyka, Badacz społeczny wobec doświadczenia, 
Warszawa 1993, IFiS PAN, s. 46.

26 J. Czapiński, Rodzaje wykluczenia społecznego, w: J. Czapiński, T. Panek (red.), 
Diagnoza społeczna 2011, Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa 2011, Rada Mo-
nitoringu Społecznego, s. 346–352.

27 Powiat cieszyński usytuowany jest w południowo-zachodniej części wojewódz-
twa śląskiego, nad Olzą i w górnym biegu Wisły. 
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gospodarstwa domowego oraz przemoc w rodzinie28. Niewątpliwie czynni-
kiem ułatwiającym wyjście z ubóstwa i biedy, które są dziedziczone, jest edu-
kacja, niestety i w przywoływanej strategii pomijana. Pomoc społeczną orga-
nizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym 
zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządo-
wymi, Kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi 
oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie pro-
blemów w  obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim zgodnie 
z zapisami Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na 
lata 2007–2020 ma służyć realizacji kilku celów strategicznych: „Stworzenie 
systemu wsparcia rodziny. Stworzenie sprawnego systemu pomocy dzieciom 
pozbawionym opieki. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym warunków 
pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym29. Na podstawie 
tych celów opracowano następujące kierunki działań w sferze pomocy spo-
łecznej: profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii; wspiera-
nie i wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych; 
prowadzenie i wspieranie działań na rzecz osób bezdomnych; wzmocnienie 
działań na rzecz rodzin dysfunkcyjnych oraz z problemami opiekuńczo-wy-
chowawczymi; promocja zatrudnienia i aktywizacja lokalnego rynku pracy. 
W strategię tę wpisują się działania podejmowane przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Cieszynie, m.in. realizowane w ostatnich latach projek-
ty: „Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie pro-
blemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim”30, „Postaw 

28 Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, Cieszyn 2007, Po-
wiatowe Centrum Pomocy, s. 4–5; www.powiat.cieszyn.pl/documents/1102163987_
STRATEGIA.doc (25.09.2016)

29 Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, Cieszyn 2007, 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, s. 4–5.

30 Projekty te współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014– 
–2020 w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna inte-
gracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym. Projekt „Postaw na Siebie – program aktywizacji społecz-
no-zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym” skierowany do osób 
w wieku aktywności zawodowej posiadających ważne orzeczenie o stopniu niepełno-
sprawności oraz dla osób w wieku 15–30 lat. Zob.: http://wiadomosci.ox.pl/wiadomo-



na Siebie – program aktywizacji społeczno-zawodowej młodzieży zagrożonej 
wykluczeniem społecznym” oraz projekt realizowany przez Wydział Eduka-
cji Starostwa Powiatowego w Cieszynie „Innowacyjny system wspomagania 
szkół w powiecie cieszyńskim”31.

Rozwiązywanie problemów społecznych mające służyć poprawie pozio-
mu życia, integracji społecznej i zwiększeniu bezpieczeństwa społecznego 
powinno dokonywać się przy udziale różnych podmiotów życia społecznego. 
Istotne są zatem działania zachęcające je do współpracy, inicjujące wymia-
nę doświadczeń, umożliwiające wzajemne określenie potrzeb. Aktywność 
o tym charakterze podejmują pracownicy cieszyńskiego ośrodka akademic-
kiego organizujący konferencje, sympozja, warsztaty, debaty z udziałem na-
uczycieli, samorządowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych32. 
Współorganizatorami spotkań naukowych są jednostki samorządowe, insty-
tucje, organizacje i stowarzyszenia lokalne. Dopełnieniem konferencji są wi-
zyty studyjne, wystawy, kiermasze, warsztaty dla uczniów, studentów i na-
uczycieli. Spotkania naukowe pozwalają teoretykom, badaczom i praktykom 

sc,32388,aktywny-powiat-cieszynski.html(29.12.2015); http://www.powiat.cieszyn.
pl/aktualnosci,544,pcpr-na-rzecz-aktywizacji.htm (22.08.2016).

31 Nauczyciele w ramach tego projektu mieli możliwość korzystania i uczestnicze-
nia w pracach sieci współpracy i samokształcenia: zadania dyrektora w zakresie organi-
zacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej (sieć dot. dyrektorów); edukacja filmowa 
(sieć dot. nauczycieli); skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania (sieć dot. na-
uczycieli); jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki (sieć dot. nauczycieli) www.
powiat.cieszyn.pl/innowacyjny-system-wspomagania-szkol-w-powiecie-cieszyns...

32 Do tej pory odbyło się sześć konferencji w cyklu Aktywizacja jednostek, grup 
i zbiorowości w środowisku lokalnym pod honorowym patronatem Komitetu Nauk 
Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk: Człowiek w przestrzeni lokalnej – dobre 
praktyki wspierania rozwoju, aktywizacji i integracji społecznej Innego w warunkach 
wielokulturowości; Senior w centrum oddziaływań edukacyjnych; Socjoterapia – jako 
forma wspierania rozwoju dzieci i młodzieży; Szkoła – kultura – środowisko lokal-
ne; Człowiek w sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym i edukacyjnym; Rodzina 
i szkoła w środowisku lokalnym. Konferencje zainicjowane i organizowane są przez 
Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej Instytutu Nauk o Eduka-
cji Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy 
współpracy Zespołu Pedagogiki Społecznej oraz Zespołu Pedagogiki Kultury i Eduka-
cji Międzykulturowej działających przy KNP PAN, Uniwersytetu Mateja Bela w Bań-
skiej Bystrzycy (Słowacja), Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Międzykulturowej 
oraz Oddziału Cieszyn Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.
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z różnych obszarów rzeczywistości społecznej na konstruktywne pochylenie 
się nad ważnymi i aktualnymi dla powiatu cieszyńskiego problemami doty-
czącymi dobrych praktyk wspierania rozwoju jednostki, aktywizacji i inte-
gracji społecznej; seniora w centrum oddziaływań edukacyjnych; socjoterapii 
jako formy wspierania rozwoju dzieci i młodzieży; związków między szkołą, 
kulturą i środowiskiem lokalnym; wykluczenia społecznego i edukacyjnego; 
znaczenia rodziny i szkoły w środowisku lokalnym. Jednym z celów spotkań 
naukowych z cyklu Aktywizacja jednostek, grup i zbiorowości w środowisku 
lokalnym jest integracja osób z różnych środowisk naukowych w kraju i poza 
jego granicami, a także zbliżenie do siebie społeczności cieszyńskiego ośrod-
ka naukowego, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych. 

Konkluzje

W kontekście problemów współczesnego świata zadania wypełniane przez 
edukację: odczytywanie problemów życiowych jednostek i grup, kształto-
wanie wrażliwości na te problemy, zrozumienie relacji między człowiekiem 
i środowiskiem jego życia; tworzenie teorii umożliwiających wyjaśnienie za-
chodzących zjawisk i procesów; niesienie pomocy ludziom potrzebującym, 
wsparcia w rozmaitych sytuacjach życiowych pozostają niezmienne, nader 
ważne i aktualne.

Kwestie związane z równym traktowaniem, przeciwdziałaniem dyskry-
minacji, zapewnieniem równych szans i wielokulturowością są coraz bardziej 
obecne w publicznym dyskursie, chociaż rzadziej można je usłyszeć w narra-
cji o szkole. W praktyce poszczególnych szkół w Polsce częściej obserwowane 
są jako ewenement niż standard. A przecież jak słusznie zauważa S. Kawula: 
„Edukacja nasza może być – mimo wszystko – katalizatorem minimalizują-
cym obecne rozwarstwienie bytowe, kulturalne, etniczne i w obszarze jako-
ści życia Polaków”33. By tak się stało, istotne jest uwzględnianie szerokiego 
zakresu przesłanek dyskryminacji, tzn. ochrona przed dyskryminacją winna 
być zapewniona wszystkim jednostkom, bez względu na jakąkolwiek cechę; 
uwzględnienie róż nych potrzeb i wpływu na życie szkoły uczniów, nauczy-
cieli, pracowników administracji wymaga systemowego podejścia do rozwią-

33 S. Kawula, Wprowadzenie, w: K. Białobrzeska, S. Kawula (red.), Wykluczenie 
i marginalizacja społeczna. Wokół problemów diagnostycznych i reintegracji psycho-
społecznej, Toruń 2006, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, s. 9–10.



zywania problemów związanych z wykluczeniem i marginalizacją w życiu 
społecznym. Bez autentycznego zaangażowania wszystkich podmiotów wpi-
sujących się bezpośrednio i pośrednio w obszar działania szkoły działania 
z zakresu reintegracji społecznej nie zawsze przyniosą zamierzony efekt. 

Pomocne w kontekście planowania i realizowania działań szkoły na rzecz 
przeciwdziałania i ograniczania zjawiska wykluczenia jest uwzględnienie 
perspektywy i potrzeb osób z różnych grup, działanie w zakresie umacniania 
tożsamości osobistej i grupowej; współpraca różnych podmiotów oraz dba-
łość o to, by podejmowane działania, inicjatywy były obecne i dostrzegane 
w społeczności.

Każdy człowiek jest Inny, odmienny jest też zakres i rodzaj odczuwanych 
przez niego potrzeb wsparcia ze strony środowiska wychowawczego, zwłasz-
cza rodziny, szkoły i innych instytucji w budowaniu tożsamości. Jego sytuację 
można rozpatrywać, korzystając z wypracowanych modeli wielowymiarowe-
go wsparcia, rozumianego jako inicjowanie realizowania określonych stra-
tegii motywujących do rozwoju i działania; uruchamianie sił społecznych, 
uczenie jak być sobą, uczenie się międzykulturowe i kształtowanie więzi spo-
łecznych. 

Edukacja może służyć jednostce i społeczeństwu, przeciwdziała wyklu-
czeniu i tworzy warunki do integracji, daje ofertę aksjologiczną współistnie-
nia, współpracy, respektowania praw człowieka, sprzyja kształtowaniu się 
tożsamości ludzi świadomych siebie, swoich możliwości, ale i kształtowania 
kultury pedagogicznej społeczeństwa, trzeba tylko właściwie ją zorganizo-
wać i włączyć w cały system działań. 
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