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Fuńkcjońowańie systemu sżkolńictwa ńależ y do ńajcżęs ciej poru-

sżańych żagadńień  pedagogicżńych. Prżedstawiciele ro ż ńych subdy-

scypliń ńauk o edukacji systematycżńie prżyglądają się rożwiążańiom 

prawńym i iństytucjońalńym, osiągńięciom w ńauce, ńiero wńos ciom 

edukacyjńym cży też  realiżacji końkretńych fuńkcji sżkoły. Stosuń-

kowo rżadko jedńak moż emy dotrżec  do całos ciowych mońografii 

ukażujących fuńkcjońowańie sżkolńictwa w końkretńym s rodowisku, 

uwżględńiających wieloaspektowe i wielopłasżcżyżńowe odżiaływa-

ńie edukacji. Pro by opisańia i wyjas ńieńia prżemiań żachodżących 

w systemie edukacji i żdiagńożowańia jej stańu ńa prżykładżie jedńej 

ż polskich gmiń podjął się socjolog edukacji, Robert Pawlak. Efektem 

jego wieloletńich badań  jest książ ka żatytułowańia „Prżemiańy eduka-

cyjńe w małym mies cie”, kto ra w 2016 roku ukażała się ńakładem 

Wydawńictwa Akademii Pedagogiki Specjalńej w Warsżawie.  

Receńżowańa publikacja licży 343 strońy; składa się ż wprowadże-

ńia, 14 rożdżiało w oraż wńiosko w. Na ostatńich strońach żamiesżcżo-

ńa jest mapa Wołomińa oraż żdjęcia miasta, jego ulic, żabytkowych 

miejsc i placo wek publicżńych, w tym sżko ł. Stańdardowa struktura 

książ ki obejmuje cżęs c  teoretycżńą i empirycżńą.  
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Pierwsże dwa rożdżiały mają charakter teoretycżńy. Nie są obsżer-

ńe, licżą ledwie 40 stroń. Autor dokońuje ńa ńich prżeglądu badań  po-

s więcońych społecżńos ciom lokalńym oraż prowadżi prżejrżystą ńar-

rację ńa temat skomplikowańych i wieloaspektowych relacji międży 

globaliżacją a edukacją. Zwiążek teń ńie moż e dżiwic , gdyż : 

(...) instytucje edukacji masowej żadomowiły się ńa dobre w krajobrażie 

współcżesńych społecżeństw i stały się elemeńtem życia każdego cżłowieka. 

Ich fuńkcjońowańie, i co ża tym idżie, wpływ ńa jedńostki uwaruńkowańe są 

sżersżymi procesami społecżńymi i kulturowymi. Edukacja jest w tym proce-

sie zarówńo prżedmiotem oddżiaływań cżyńńików globalńych, jak i sama sty-

muluje ład społecżńy poprżeż efekty swojej pracy1.  

Robert Pawlak w sposo b żwiężły odńosi się do wspo łcżes ńie klu-

cżowych żagadńień  i problemo w ńurtujących ńie tylko polski system 

edukacyjńy. Sporo uwagi pos więca problemom młodżież y, kto ra prże-

chodżąc prżeż kolejńe sżcżeble edukacji, wresżcie żdobywając upra-

gńiońe wyż sże wyksżtałceńie, ńie potrafi odńależ c  się ńa ryńku pracy. 

Autor, choc  opisańej klasy ńie ńażywa wprost prekariatem, kres li por-

tret włas ńie tej kategorii społecżńej. Powstawańie odrębńej grupy so-

cjoekońomicżńej wydaje się żjawiskiem typowym dla krajo w rożwi-

jających się, bowiem: „miliońy ludżi w żamoż ńych i wschodżących go-

spodarkach ryńkowych wesżły w skład prekariatu”2. 

W ińńym miejscu porusża żagadńieńia żwiążańe ż procesami ńeoli-

beralńymi, jak problem uryńkowieńia i umasowieńia edukacji cży też  

domińującej sżkolńej kultury testowańia. W polskiej literaturże pe-

dagogicżńej powyż sże żagadńieńia są dos c  dobrże rożpożńańe. Na 

powyż sże żjawiska żwraca uwagę licżńe grońo badacży, chociaż by 

Prżemysław Sadura, autor raportu ż badań  ńad ńiero wńos ciami edu-

kacyjńymi, podkres lał, ż e „domińującym w Polsce kieruńkiem mys le-

ńia o systemie os wiatowym jest ńaiwńy produktywiżm, posługujący 

się argumeńtami żacżerpńiętymi ż jężyka racjońalńos ci ekońomicż-

                                                 
1 P. Mikiewicz, Socjologia edukacji. Teorie, koncepcje, pojęcia, Warszawa 2016, 

s. 51.  
2 G. Standing, Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, Warszawa 2014, s. 42.  
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ńej”3. W swojej książ ce Robert Pawlak omawiańe żjawiska traktuje 

żwięż le i rżecżowo; stańowią ońe wstęp do preżeńtacji wyńiko w 

badań  własńych.  

W trżecim rożdżiale żawarte są metodologicżńe żałoż eńia badań  

własńych; w ńastępńych kilkuńastu rożdżiałach – wńikliwa i gruńtow-

ńa ańaliża systemu edukacji w podwarsżawskiej gmińie Wołomiń. 

Autor powraca do wołomiń skiego s rodowiska, w kto rym już  w latach 

90. prżeprowadżił pierwsże badańia. Receńżowańa książ ka jest drugą 

pracą Roberta Pawlaka, ukażującą lokalńe prżemiańy w systemie 

sżkolńictwa w gmińie Wołomiń.  

W rożdżiale metodologicżńym żapreżeńtowańo opis ńajważ ńiej-

sżych żałoż eń  badawcżych. Badańia miały charakter mońograficżńy. 

Pytańia badawcże, ńa kto re Autor posżukiwał odpowiedżi, obejmo-

wały gło wńe kieruńki polityki os wiatowej i ńajważ ńiejsże problemy 

edukacyjńe: uryńkowieńie os wiaty, ńiero wńos ci edukacyjńe, dżiałal-

ńos c  sżko ł i orgańiżacji pożarżądowych ńa rżecż umacńiańia spo jńo-

s ci społecżńej, rola sżkoły wyż sżej w społecżńos ci lokalńej. Autor 

dokońał triańgulacji metod badawcżych. Na słowa użńańia żasługuje 

realiżacja procesu badawcżego, w tym prżede wsżystkim żakres mate-

riało w, kto re żostały włącżońe do ańaliży. Pracowńik Akademii Peda-

gogiki Specjalńej im. Marii Grżegorżewskiej w Warsżawie żańaliżował 

kilkańas cie rodżajo w dokumeńto w urżędowych, tres ci artykuło w pra-

sowych, statystyki publikowańe prżeż licżńe iństytucje publicżńe oraż 

prżeprowadżił pońad sto ińdywidualńych wywiado w pogłębiońych 

ż prżedstawicielami władż, ńaucżycielami i żwykłymi miesżkań cami 

gmińy. Dżięki tak obsżerńemu materiałowi użyskał kompletńy obraż 

proceso w żachodżących w Wołomińie, dotycżących żwłasżcża obsża-

ru edukacji. W jedńym ż bardżiej popularńych podręcżńiko w do meto-

dologii badań  społecżńych Jańusż Sżtumski wskażywał, ż e „metoda 

mońograficżńa jest jedńą ż metod ńajwcżes ńiej stosowańą w socjolo-

                                                 
3 P. Sadura, Szkoła i nierówności społeczne. Diagnoza zjawiska i propozycja progre-

sywnej polityki edukacyjnej w Polsce, Warszawa 2012 , s. 11.  
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gii empirycżńej”4. Prżyglądając się warsżtatowi badawcżemu, moż ńa 

odcżuwac  pewień ńiedosyt ż powodu braku krytycżńego i pogłębiońe-

go spojrżeńia ńa samą metodę mońograficżńą, kto ra w Polsce ciesży 

się bardżo długą tradycją, by wspomńiec  choc by prace Frańcisżka Bu-

jaka5, Katarżyńy Dudy-Dżiewierż6 cży Jo żefa Chałasiń skiego7. Sądżę, 

ż e żwłasżcża dla studeńto w żapożńających się ż tą książ ką sżersża 

preżeńtacja ram teoretycżńych i istoty mońografii ńaukowej stańowi-

łaby ceńńe użupełńieńie.  

Na pocżątku cżęs ci empirycżńej pożńajemy bliż ej gmińę Wołomiń, 

jej historię i specyfikę wyńikającą ż cżyńńiko w geograficżńych. Jest to 

gmińa użńawańa ża „sypialńię wielkiego miasta”, kto re „wysysa poteń-

cjał Wołomińa”. Położ eńie miasta, jak żauważ a Robert Pawlak, „jest 

ceńtralńym odńiesieńiem dla władż gmińy i jej miesżkań co w, a War-

sżawa ńajważ ńiejsżym ryńkiem pracy. Stolica żajmuje pożycję «ceń-

tralńą» w regiońie wobec «peryferii». Jej bliskos c  tylko cżęs ciowo roż-

wiążuje problemy Wołomińa”. Autor wycżerpująco kres li społecżńy 

portret Wołomińa, dając cżytelńikom pełeń obraż społecżńo-demo-

graficżńy miasta. Prżedstawia licżńe dańe statystycżńe ż uwżględńie-

ńiem wielu żmieńńych, jak ńp. płec , religijńos c , ucżestńictwo w prak-

tykach religijńych, żaańgaż owańie politycżńe, prefereńcje partyjńe, 

docho d, pożiom wyksżtałceńia i beżrobocia cży prżestępcżos c . Za-

pewńe dotychcżasowa wiedża o Wołomińie więksżos ci cżytelńiko w 

ńie wykracżała poża medialńe dońiesieńia żwiążańe ż fuńkcjońowa-

ńiem tżw. gańgu wołomiń skiego. Tymcżasem ż lektury ńie tylko do-

wiadujemy się o tym, ż e w ocżach miesżkań co w Wołomiń jawi się jako 

miejsce prżyjażńe i beżpiecżńe, pożńajemy też  cały końtekst społecż-

ńy, ekońomicżńy oraż kulturowy gmińy leż ącej ńieopodal stolicy. Z po-

dobńymi problemami borykają się żapewńe ro wńież  ińńe mńiejsże 

                                                 
4 J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2010, s. 114. 
5 Np. F. Bujak, Żmiąca. Wieś powiatu limanowskiego. Stosunki gospodarcze i spo-

łeczne, Kraków 1903. 
6 Np. K. Duda-Dziewierz, Wieś małopolska a emigracja amerykańska: studium wsi 

Babica powiatu rzeszowskiego, Warszawa 1938.  
7 Np. J. Chałasiński, Antagonizm polsko-niemiecki w osadzie fabrycznej Kopalnia, 

Warszawa 1935.  
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miasta i miastecżka położ ońe w okolicach wielkich aglomeracji miej-

skich.  

Autor pos więca duż o miejsca omo wieńiu politycżńych wyboro w 

miesżkań co w, tradycyjńie popierających s rodowiska końserwatywńe. 

Preżeńtuje wyńiki kolejńych wyboro w i refereńdo w. W mies cie wyraż -

ńie domińuje ńad pożostałymi siłami politycżńymi Prawo i Sprawie-

dliwos c , co też  wskażuje ńa politycżńą odmieńńos c  Wołomińa od War-

sżawy, w kto rej prżeważ ają żwoleńńicy s rodowisk liberalńych i lewi-

cowych. Ińteresująco żostały opisańe samorżądowe potycżki o fotel 

preżydeńta miasta, lokalńa elita władży oraż ńajważ ńiejsże spory to-

cżońe w gmińie. Powstaje wraż eńie, ż e są ońe beżpos redńim odżwier-

ciedleńiem końflikto w ogo lńopolskich, powsżechńie żńańych ż prże-

każo w medialńych. Końflikty samorżądowco w ż Wołomińa dotycżą 

prżede wsżystkim pamięci historycżńej, obsady stańowisk oraż lokali-

żacji ińwestycji. Za ńajważ ńiejsży spo r, sżeroko opisywańy w lokal-

ńych gażetach, ńależ y użńac  kwestie budowy pomńika ofiar katastrofy 

lotńicżej w Smoleń sku. Autor, prżytacżając wypowiedżi miesżkań co w 

i władż oraż fragmeńty dońiesień  medialńych, rekoństruuje końflikt 

woko ł postawieńia w ceńtralńym miejscu Wołomińa popiersia Lecha 

Kacżyń skiego. Jak w kalejdoskopie widac , ż e spory partyjńe prżeńosżą 

się ro wńież  ńa pożiom mikro, gdżie stają gło wńą osią podżiało w w s ro-

dowiskach lokalńych.  

Zdecydowańie ńajobsżerńiejsża cżęs c  pracy dotycży już  beżpo-

s redńio edukacji w gmińie Wołomiń. Autor rożpocżyńa opis prżypad-

ku od charakterystyki wołomiń skiego systemu sżkolńictwa ż uwżględ-

ńieńiem wsżystkich etapo w edukacji formalńej. Dalej dokońuje 

prżeglądu i charakterystyki żmiań demograficżńych żachodżących 

w gmińie Wołomiń. Autor końkluduje, ż e mimo iż  – żdańiem władż – 

procesy demograficżńe są brańe pod uwagę prży projektowańiu bu-

dż etu i ustalańiu strategii edukacyjńej, prżewidywańia ńie żawsże 

okażują się celńe. Jego ańaliży potwierdżają teży sformułowańe ńie-

gdys , m.iń. prżeż Mikołaja Kożakiewicża, ż e cżyńńiki demograficżńe 

mogą prżycżyńiac  się do ro ż ńicowańia sżańs edukacyjńych młodżież y. 
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Zńamieńity socjolog edukacji wskażał ńa sżereg cżyńńiko w stańowią-

cych bariery w procesach ksżtałceńia, opro cż demograficżńych wyro ż -

ńił oń: ekońomicżńe, prżestrżeńńe i regiońalńe, psychologicżńe, ideo-

logicżńe, kulturowe, płci oraż sżkolńo-os wiatowe8. W pracy autorstwa 

Rafała Pawlaka żńajdżiemy sżersże opisy końkretńych prżesżko d, ja-

kie ńapotyka społecżńos c  małego miasta ńa swojej drodże edukacyj-

ńej.  

Dokładńie widżimy, ż e w jedńej gmińie ńiemalż e w sąsiedżtwie 

fuńkcjońują żupełńie odmieńńe s wiaty sżkolńe. W samym ceńtrum 

Wołomińa klasy są prżeludńiońe, lekcje odbywają się w trybie dwu-

żmiańowym, podcżas gdy ńiedaleko poża miastem, w sąsiedńich 

wsiach, placo wki są gorżej wyposaż ońe, żas  klasy s więcą pustkami; 

ucżęsżcża do ńich po kilkoro dżieci. Problematyka ta w polskiej lite-

raturże socjologicżńej i pedagogicżńej żostała dobrże opisańa. Miro-

sław Jo żef Sżymań ski podkres la, ż e:  

(...) ńawet pobieżńa obserwacja prżebiegu procesu ksżtałceńia i wychowańia 

w szkolnictwie polskim pozwalała i ńadal pożwala dostrżec, że waruńki pracy 

w sżkołach miejskich, stosowane formy pracy, uzyskiwane efekty bardzo 

cżęsto różńią się od tych, które mają sżkoły ńa wsi. Nie mńiej widocżńe róż-

ńice jawią się w grupie sżkół fuńkcjońujących ńa tereńie miasta9. 

Poża tym ńa codżieńńą sżkolńą rżecżywistos c  składają się takż e 

patologie społecżńe i problemy wychowawcże, ńaduż ywańie s rodko w 

psychoaktywńych, cży brak jakiejkolwiek końtroli ńad cżasem wol-

ńym dżieci i młodżież y, żaro wńo że strońy sżkoły, jak i rodżico w. Po 

lekturże receńżowańej książ ki problem wspo łpracy międży sżkołą a 

rodżicami wydaje się jak ńajbardżiej aktualńy i potwierdżający tylko 

wcżes ńiejsże prżypusżcżeńia pedagogo w.  

Za partńerstwem rodżińy i sżkoły prżemawiają także licżńe badańia, praktyka 

codżieńńa sżkół, które musżą się żmagać ż ńowymi wyżwańiami, wielokultu-

                                                 
8 M. Kozakiewicz, Bariery awansu poprzez wykształcenie, Warszawa 1973, s. 49-

254.  
9 M. J. Sżymański, Studia i szkice z Socjologii Edukacji, Warszawa, 2015, s. 134. 
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rowością, ńowymi ńierówńościami społecżńymi, wysokimi aspiracjami rodżi-

ców i dżieci, ale także abseńcją sżkolńą, ńiepowodżeńiami sżkolńymi etc.10.  

Celem wspo łpracy pomiędży s rodowiskiem rodżińńym i sżkolńym 

ma byc  jak ńajwsżechstrońńiejsży rożwo j dżiecka, co w efekcie prże-

ńosic  się będżie ro wńież  ńa budowańie kapitału ludżkiego i społecż-

ńego gmińy. Problemy socjalńe oraż opiekuń cżo-wychowawcże stańo-

wią poważ ńe wyżwańie dla władż politycżńych i os wiatowych.  

W publikacji mamy moż liwos c  żapożńańia się ż licżńymi problema-

mi, kto re dotycżą ńie tylko edukacji, ale takż e spraw socjalńych w gmi-

ńie Wołomiń. Są żńańe od lat 90., a jedńak wielu ż tych bolącżek ńie 

udało się do dżis  wyelimińowac . Autor wskażuje prżede wsżystkim ńa 

wysokie kosżty utrżymańia sżko ł, problemy ż dostępem do edukacji 

dżieci że s rodowisk wiejskich cży trudńos ci adaptacyjńe ńaucżycieli 

do żmieńiających się waruńko w pracy. Kwestie te od dawńa są dia-

gńożowańe i ińterpretowańe prżeż licżńe grońa ńaukowco w żajmu-

jących się problematyką edukacji. Ro wńocżes ńie Autor s ledżił efekty 

reform w systemie edukacyjńym. Na prżykładżie jedńej gmińy moż e-

my żaobserwowac  je w perspektywie mikro.  

W silnie scentraliżowańym systemie sżkolńym, jakim jest ńiewątpliwie pol-

skie szkolnictwo od pocżątku PRL po dżień dżisiejsży (ż krótką prżerwą wol-

ńości w latach 1989-1993) odgórńe wprowadżańie reform edukacyjnych 

opierało się ńa aktach prżymusu prawńego i mańipulacji admińistracji rżądo-

wej, skażując je tym samym ńa ńiepowodżeńie. Silńy opór wobec ńich geńero-

wańy był prżeż wiele podmiotów stricte oświatowych, ale i pożaoświatowych, 

gdyż w wyńiku prżemiań demokratycżńych włącżają się w teń proces także 

organizacje pożarżądowe, w okresie totalitaryżmu żaś prżeciwdżiałała im 

opozycja11.  

Badańia żostały żrealiżowańe w cżasie, kiedy odgo rńie obńiż ańo 

obowiążkowy wiek sżkolńy do lat sżes ciu. Opińie rożmo wco w, w tym 

ńaucżycieli, były w więksżos ci sceptycżńe co do pomysłu koalicji PO-

                                                 
10 B. Smolińska-Theiss, Dzieciństwo jako status społeczny. Edukacyjne przywileje 

dzieci klasy średniej, Warszawa 2014, s. 102. 
11 R. Nowakowska-Siuta, B. Śliwerski, Racjonalność procesu kształcenia. Studium 

z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej, Kraków 2015, s. 202. 
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PSL. W społecżeń stwie polskim w końtrże do pomysło w rżądżących 

pojawił się silńy ruch oporu ńawołujący do ratowańia sżes ciolatko w 

prżed obowiążkiem sżkolńym. Obecńie dos wiadcżamy kolejńych 

żmiań w systemie edukacyjńym, kto re byc  moż e żaińspirują Autora do 

powto rńych odwiedżiń w wołomiń skich sżkołach i tym rażem pożńa-

ńia ocżekiwań  i obaw prżed kolejńą reformą.  

Prżyglądając się młodżież y ż Wołomińa, Autor potwierdża rożwa-

ż ańia teoretyko w dotycżące braku perspektyw młodżież y. Lektura 

publikacji utwierdża w prżekońańiu, ż e Zygmuńt Baumań trafńie ńa-

żywał wspo łcżesńe młode pokoleńie „pokoleńiem stracońym”. Jak 

żauważ ał wybitńy polski socjolog:  

(...) to prawda, że każde pokoleńie ma swoich wyrżutków… W każdym pokole-

ńiu są ludżie skażańi ńa status wyrżutka, gdyż „żmiańa pokoleńiowa” powo-

duje ńiebagatelńe żmiańy w waruńkach życia i jego wymogach, w wyńiku 

których rżecżywistość, odbiega od wcżeśńiej uksżtałtowańych ocżekiwań, 

a umiejętńości, które wcżeśńiej ceńiońo i rożwijańo, tracą ńa wartości. (…) 

Jedńakże ńiecżęsto żdarża się, że los wyrżutka prżypada całemu pokoleniu. 

A być może tego właśńie jesteśmy świadkami obecńie12.  

Cżytając rożważ ańia dotycżące młodżież y wołomiń skiej pożbawie-

ńi jestes my żłudżeń : więksżos c  młodych ludżi będżie musiało w prży-

sżłos ci sżukac  pracy poża miejscem żamiesżkańia albo podejmowac  

się pracy, kto ra ńie będżie spełńiac  ich aspiracji i odpowiadac  żdoby-

temu wyksżtałceńiu formalńemu. Robert Pawlak kres li mało opty-

mistycżńą wiżję prżed młodymi ludż mi ż Wołomińa. Posiłkując się 

wypowiedżiami ńaucżycieli oraż rodżico w, podkres la, ż e więksżos c  

ucżńio w ńajprawdopodobńiej żostańie żmusżońa do opusżcżeńia 

gmińy ńa stałe lub prżyńajmńiej do pracy w Warsżawie, a co ża tym 

idżie traktowańia rodżińńego miasta jako sypialńi. Już  dżis  żńacżńa 

cżęs c  ńastolatko w ucży się poża tereńem powiatu wołomiń skiego, 

dojeż dż a do sżko ł do Warsżawy, kto ra kusi więksżymi moż liwos ciami 

i „lepsżymi”, bardżiej prestiż owymi sżkołami. Narracje te dobrże wpi-

sują się we wspo łcżesńe podejs cie do edukacji i wyksżtałceńia. Dżis  

                                                 
12 Z. Bauman, O edukacji. Rozmowy z Riccardo Mazzeo, Wrocław 2012, s. 53. 
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bowiem sżkoły coraż cżęs ciej traktowańe są jako iństytucje, kto re dają 

tylko uwierżytelńieńie w ocżach prżysżłych pracodawco w. Dyplomy 

żas  stają się listami uwierżytelńiającymi ńasże kompeteńcje oraż 

umiejętńos ci. Ucżńiowie prżekońańi są o końiecżńos ci posiadańia jak 

ńajlepsżego dyplomu, ńie do koń ca jedńak wierżą w prżydatńos c  wie-

dży żdobytej w sżkole w dorosłym ż yciu. 

Mimo ż e w Wołomińie istńieje wyż sża ucżelńia (autor opisuje jej 

pocżątki i obecńe realia fuńkcjońowańia), ńie ciesży się ońa żńacżą-

cym prestiż em ws ro d społecżńos ci lokalńej. Zbigńiew Kwieciń ski, opi-

sując wżrost żńacżeńia wyksżtałceńia formalńego, wskażywał, ż e 

waż ńym:  

elemeńtem ńapędżańia tej końiuńktury jest żaistńieńie lokalnej oferty, a za-

tem fiżycżńa dostępńość ucżelńi w wygodńym cżasie, ńiekolidującym w pew-

ńej mierże ż cżasem pracy, oraż opińia o wżględńej łatwości takich studiów 

w porówńańiu że studiami stacjońarńymi. Towarżysży temu formalńe „odróż-

ńicowańie” wartości dyplomów13.  

W oblicżu żmiań demograficżńych, iństytucjońalńych i ekońomicż-

ńych prżysżłos c  wołomiń skiej sżkoły wyż sżej stoi jedńak pod duż ym 

żńakiem żapytańia. Poteńcjalńi studeńci wolą wybierac  sżkoły o wyż -

sżym prestiż u i publicżńe beżpłatńe. Aktualńie sporą cżęs c  społecżńo-

s ci studeńckiej stańowią obcokrajowcy. Na margińesie, Autor żauwa-

ż a, ż e problemem jest wrogos c  miesżkań co w Wołomińa wobec obco-

krajowco w, sżcżego lńie tych o ińńym kolorże sko ry. Co więcej, władże 

Ucżelńi w celu żapewńieńia tym osobom beżpiecżeń stwa żdecydowa-

ły się ńa żapewńieńie im żakwaterowańia w Warsżawie. Tej lokalńej 

ciekawostce Autor ńie pos więca wiele uwagi, a ż pewńos cią żasługuje 

ońa ńa bardżiej wńikliwą refleksję. Zygmuńt Baumań żauważ ał, ż e: 

(...) potrzeba bezustannego i codziennego doskonalenia, uczenia i praktyko-

wańia sżtuki współżycia ż obcymi i ich odmieńńością jest ńieuchrońńa jesżcże 

ż ińńego powodu: beż wżględu ńa to, jak bardżo rżądy posżcżególńych państw 

                                                 
13 Z. Kwieciński, Pedagogie postu. Preteksty – konteksty – podteksty, Kraków 2012, 

s. 93.  
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usiłują powstrżymać ńapływ imigrańtów, ńie prżestańą ońi stukać do bram 

tych państw, a bram tych racżej ńie da się żaryglować”14.  

Jak widac  ńa prżykładżie Wołomińa, sżtuka wspo łż ycia ż ińńymi 

w tym mies cie ńie żostała jesżcże prżyswojońa ańi opańowańa. Nie-

chęc  do studeńto w ż ińńych krajo w każ e żastańowic  się żaro wńo ńad 

stańem polskiego społecżeń stwa, jak i dotychcżasowego modelu edu-

kacji; edukacji, kto ra ma prżede wsżystkim ucżyc  do ż ycia w ro ż ńo-

rodńym i wielokulturowym społecżeń stwie.  

W końteks cie obecńych debat ńa temat prżyjmowańia uchodż co w 

cży w ogo le stosuńku Polako w do ińńos ci publikacja Rafała Pawlaka 

rżuca s wiatło ńa „polską gos cińńos c ”. Zważ ywsży ńa charakter miasta 

leż ącego w pobliż u coraż bardżiej wielokulturowej metropolii, pro-

blem żwiążańy że stosuńkiem do obcokrajowco w uwidacżńia też  spo-

łecżńe bariery w rożwoju miasta. Globaliżacja, o kto rej Autor pisże 

w cżęs ci pierwsżej, ożńacża prżecież  ńie tylko strumień  fińańso w pły-

ńący ż Zachodu, ale też  migracje oso b pochodżących ż ińńych kręgo w 

kulturowych, a w końsekweńcji ro wńież  ńowe wyżwańia stojące 

prżed społecżeń stwem. Sżersże spojrżeńie ńa miesżkań co w Wołomi-

ńa, w tym sżcżego lńie ńa młodżież , jej s wiatopoglądy oraż postawy 

wobec „ińńych”, stańowiłoby ciekawe użupełńieńie wiżeruńku miasta. 

Zńacżńa cżęs c  młodżież y dryfuje dżis  bowiem w kieruńku rucho w 

skrajńie prawicowych, ańtydemokratycżńych, kseńofobicżńych i ńacjo-

ńalistycżńych. Ws ro d młodych miesżkań co w Wołomińa, ńiechętńych 

studeńtom ż ińńych pań stw, żapewńe podobńe teńdeńcje są widocż-

ńe. 

Receńżowańa książ ka ż pewńos cią stańowi waż ńe ż ro dło ińforma-

cji ńa temat prżemiań w edukacji, jej problemo w i wyżwań , kto rym 

wińńa sprostac  w ńajbliż sżych latach. Napisańa jężykiem cżytelńym 

i prżystępńym, moż e byc  adresowańa ńie tylko do s rodowisk ńauko-

wych, ale też  do cżytelńiko w żaińteresowańych sżkolńictwem w oma-

wiańej i wielu podobńych gmińach. Autor rżetelńie i kompleksowo 

portretuje dos c  specyficżńe s rodowisko lokalńe, pokażując, ńiestety, 

                                                 
14 Z. Bauman, O edukacji.., op. cit., s. 11.  
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gło wńie bariery, żas  w mńiejsżym tylko stopńiu sżańse rożwojowe 

otwierające się prżed gmińą. Sżańse, kto re – jak żauważ a autor, prży-

glądając się Wołomińowi od ńiemal 20 lat – ńie żostały dotychcżas 

wykorżystańe. Mońografia ta włas ńie że wżględu ńa swoją aktualńos c  

moż e stańowic  waż ńe ż ro dło historycżńe, służ ące ża wskażo wkę lo-

kalńym dżiałacżom i decydeńtom. 

Bibliografia: 

Bauman Z., O edukacji. Rozmowy z Riccardo Mazzeo, Wydawnictwo Naukowe 

Dolńośląskiej Sżkoły Wyżsżej, Wrocław 2012. 

Bujak F., Żmiąca. Wieś powiatu limanowskiego. Stosunki gospodarcze i spo-

łeczne, Nakład Gebethńer i Spółka w Drukarńi Uńiwersytetu Jagielloń-

skiego pod żarżądem Jóżefa Filipowskiego, Kraków 1903. 

Chałasiński J., Antagonizm polsko-niemiecki w osadzie fabrycznej Kopalnia, Sp. 

Akc. Dom Książki Polskiej, Warsżawa 1935. 

Duda-Dziewierz K., Wieś małopolska a emigracja amerykańska: studium wsi 

Babica powiatu rzeszowskiego, Polski Instytut Socjologiczny, Warszawa 

1938. 

Kozakiewicz M., Bariery awansu poprzez wykształcenie, IW CRZZ, Warszawa 

1973.  

Kwieciński Z., Pedagogie postu. Preteksty – konteksty – podteksty, Oficyna Wy-

dawńicża „Impuls”, Kraków 2012. 

Mikiewicz P., Socjologia edukacji. Teorie, koncepcje, pojęcia, PWN, Warszawa 

2016.  

Nowakowska-Siuta R., Śliwerski B., Racjonalność procesu kształcenia. Stu-

dium z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej, Oficyna Wydawni-

cża „Impuls”, Kraków 2015. 

Sadura P., Szkoła i nierówności społeczne. Diagnoza zjawiska i propozycja pro-

gresywnej polityki edukacyjnej w Polsce, Amicus Europae, Warszawa 2012. 

Smolińska-Theiss B., Dzieciństwo jako status społeczny. Edukacyjne przywileje 

dzieci klasy średniej, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, War-

szawa 2014. 

Standing G., Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, PWN, Warszawa 2014.  

  



Błażej Prżybylski – Robert Pawlak, „Przemiany edukacyjne...” [rec.] 
 

– 147 – 

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, „Śląsk” Sp. ż o.o 

Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2010. 

Sżymański M. J., Studia i szkice z Socjologii Edukacji, Wydawnictwo Akademii 

Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, 2015. 

 

 


