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Wstęp 
 

Przekazujemy do rąk Państwa drugi numer naszego periodyku. Idea cza-
sopisma, która zrodziła się w środowisku naukowo-dydaktycznym Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, ma na celu promowanie dorobku nauko-
wego z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych. Oczywiście redakcja nie za-
myka się na inne dyscypliny naukowe zakwalifikowane choćby do nauk humani-
stycznych czy medycznych. W czasopiśmie podejmowane są rożne zagadnienia, 
które spełniają kryteria wydawnicze i naukowe.  

Proponowany numer jest „wielowątkowy”; możemy zapoznać się z badaniami 
z zakresu pedagogiki, pracy socjalnej jak też ekonomii społecznej i zarządzania.  

Zapraszamy do lektury proponowanych artykułów. 
 
 

Jakub Bartoszewski 
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The use of PEI method when working  

with children in family mediation1 

 
Peter Papšo  

Matej Bel University Banská Bystrica 
peter.papso@umb.sk 

 

Frank Jarle Bruun  
Lillehammer University College 

frank.jarle.bruun@hil.no 
 
 

Abstract 
 

Work with children is always difficult, especially when the child is in a crisis situation 
such as the parents’ divorce and post-divorce proceedings. In addition to ordinary 
judicial treatment of the condition, so called family mediation might be used. It 
assumes that the view of the child is very important although there are some diffi-
culties while using it as children can usually have problems with expressing what 
they really feel. That is why the article is devoted to the so-far-little-used method 
of PEI, which can greatly help in establishing communication with the child.  
 
Keywords: children; the PEI method; family mediation; communication 

 
 
 

There are two approaches to defining the term mediation. In the wider 
sense it can be understood as a method, approach applicable in various areas of 

                                                             
1 The paper was written within the framework of the SK06-IV-02-014 Project Social Services in 
the Social Workers’ Education in Slovakia and Norway and Project KEGA 025UMB-4/2014 Pro-
bation and Mediation as a Part of University Qualification of Students Helping with Profession. 
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social life based on the principles of seeking an agreement between contradic-
tory tendencies. In the narrower sense it is a professional activity of out-of-court 
solution of conflicts in various legal relations. The paper is focused on the latter 
understanding, particularly in familial legal relations. Mediation can be per-
ceived as an activity for conflict solving during which a qualified, neutral person 
(mediator) helps the participants involved in the conflict with mutual communi-
cation aimed at achieving their satisfaction with the process and also with the 
result of conflict solving (Holá, 2003). Such mediation is realized in several 
phases. Everything happening before the mediation process is considered to be 
the so-called zero-phase. As Potočková (2013) states, the assessment of the suit-
ability of the dispute for mediation, the decision to join the mediation, obtaining 
the approval from disputing parties to join the mediation process, agreement 
on the terms of mediation, choosing the suitable mediator, signing an agree-
ment to start the process and preparation of parties for mediation belong to the 
zero-phase. After this phase, the first phase follows, which isthe beginning of 
the mediation process. The mediator summarises the foundations of the medi-
ation process, their role and points to the voluntary entry of parties involved in 
the mediation process. The second phase comprises of fact-finding and estab-
lishing the circumstances of the dispute. These can be ascertained from state-
ments of the parties involved in the mediation. The third phase is called the 
phase of understanding the interests. The mediator tries to make both parties 
involved in the mediation comprehend and perceive each other’s interests. Log-
ically, the fourth phase follows – the phase of solution seeking and suggestion 
formulation. In this phase, the mediator helps the persons involved in the me-
diation to seek those aspects of the dispute that they concur with or the ac-
ceptance of which could lead to the solution of their dispute. On their basis they 
are able to formulate particular solutions together. The fifth phase is the phase 
of the formation and drafting of the mediation agreement, the compliance with 
which is the precondition for the dispute solution. The sixth phase is the last one 
and means completion of the mediation (Holá, 2003, 2011). 

There areseveral fundamental principles of mediation. According to ap-
propriate literature on the subject (Plamínek, 2012; Holá, 2003, 2011), 12 prin-
ciples can be defined: 

 
1. The voluntary principle means that persons involved in the mediation 

have to decide voluntarily to participate in this process and they cannot 
be forced to make decisions. 

2. The principle of support concerning the help and support from the me-
diator towards persons involved in the mediation. The feeling of this 
support motivates the disputing parties to reach an agreement. 
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3. The principle of trust and confidentiality. There is however a distinction 
between these two terms. While trust is characteristic of a relationship, 
confidentiality is characteristic of the process. For the mediation to be 
successful it is important for the participants involved to trust each other 
and also trust the mediator, and they have to be aware that all facts and 
information from the mediation process remain confidential. 

4. The principle of tolerance expressing the acceptance of different opin-
ions, ways of experience or thinking of both parties. The creation of the 
atmosphere of tolerance to a large extent reflects the mediator’s abili-
ties to conduct the mediation process. 

5. The principle of non-judgement can be explained by the premise that 
the culprit is never found in the mediation. Thus, nobody is judged by 
the way they act. 

6. The principle of free choice means that nobody’s decisions can be influ-
enced. Persons involved in the mediation have full freedom to decide 
how the conflict or problem will be solved, unless the solution is con-
trary to law or conscience. 

7. The principle of the assumption of responsibility is closely linked to the 
previous one, the principle of free choice. A person has a free choice to 
decide about some solutions, and they also have to be able to assume 
the responsibility for their decisions. 

8. The principle of impartiality is the key for the mediation. The mediator 
mediates only such disputes in which they are impartial and not inclined 
towards one of the parties. They must not behave in such a way that the 
suspicion about the breach of the principle arises. It does not mean that 
the mediator should treat disputing parties in the same way, but they 
should behave in such a way that their behaviour is perceived as impar-
tial by all parties involved. They have to take into consideration intellec-
tual and emotional characteristics, value orientations and possible phys-
ical or mental handicaps of each party.  

9. The principle of change means that despite the participants’ joining the 
mediation they are often in the situation in which certain inertia ham-
pers finding the solution to the dispute, and they have to be prepared 
for flexibility, the ability to change their perception, and so on. The me-
diator leads clients to reorientation from competition to cooperation.  

10. The principle of the future means that the mediation is always oriented 
toward the future, never toward the past. Facts that happened in the 
past are important only in relation to the present and the future. 
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11. The principle of creation, that is, finding new possibilities. This principle 
may be approached in two different ways. In the wider sense, the solu-
tion of the dispute by means of mediation is a new, unusual possibility. 
In the narrower sense, finding new possibilities accompanies the whole 
process of mediation, whether considering one’s own or the partner’s 
situation, discovering one’s own real interests, needs, motives or finding 
one’s own resources helpful in the solution of the dispute.  

12. The principle of example mainly regards the mediator. They provide dis-
puting parties with certain behavioural examples and point out to the 
need of respect of the rules of the relationship and communication 
which they respect and follow as well.  

 
The use of mediation in family disputes has a specific character. It is 

caused by the fact that among persons involved in the mediation there are not 
only legal, but also personal and intimate relationships. It is mostly used in di-
vorce proceedings but may be also used when solving disputes and conflicts 
arising from adjustment of the exercise of parental responsibility, and also con-
cerning entrusting the custody of minor children, establishment of the rules of 
alternative care, termination and settlement of the spouses’ undivided co-own-
ership, and so on. The foundation stone of family mediation is the assumption 
that involved persons want to be the best parents even after the divorce. Hence 
family mediation supports maintenance of the best possible partnership for the 
future family functioning (Casals, 2005). As Bakalář (2006) states, parents in the 
mediation process clarify their visions about children’s or their own needs and 
also get a better overview of the legal requirements of their future functioning 
with the help of the mediator.  

As it can be seen from the foregoing, the perception of interests of minor 
children cannot be overestimated during family mediation because they are of-
ten in the centre of interest of both persons involved in this process. This idea is 
also supported by Holá (2011). According to her, family mediation is built on the 
parents’ responsibility for decisions influencing their children. The interest of 
the child is one of the main principles of family mediation as well as family law 
and the entire casework with children and families. It is true that unifying of 
what exactly the child’s interest is represents a worldwide problem nowadays. 
A certain degree of evaluator’s subjectivity can be perceived in its legal identifi-
cation. Psychologically, it can be characterised as the satisfaction of a need 
which is important for healthy development of the child. From the socio-psy-
chological point of view it is necessary, if possible, to involve the child in the 
decision-making process about the educational environment. It is necessary for 
parents to inform their children about their divorce right at the very beginning. 
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Since this information often has strong emotional force, it is important to handle 
it as sensitively as possible. The need of quick recognition of a child’s or chil-
dren’s individual needs and interests is important. They also have to be recog-
nized by the mediators in the mediation process. If the mediators do not have 
necessary competences for the recognition of this fact, they should involve 
other specialists, so-called consultants (e.g., a child psychologist), in the media-
tion process. The children have to get the feeling that their opinion is not useless 
and will be heard and respected. When meeting the children, the mediators’ 
fundamental task is to establish the adequate relationship which would enable 
him/her to gain their trust. Their aim is to find out how parents can help their 
child(-ren) in such a situation. In order to maintain trust between the mediator 
and the child, the mediator makes an agreement with them on how they will 
deal with the acquired information, at the same time attracting the child’s at-
tention to the importance of it (Holá, Westphalová, Kováčová & Spáčil, 2014). 

As mentioned above, the child is in a relatively great emotional strain in 
such a situation since the divorce of parents is a radical change, which deter-
mines the child’s experience and affects the emotional features of their person-
ality. For this reason, it might be relatively hard to obtain information needed 
from the child; under the emotional strain children often lock themselves away 
and escape into their own world. And right here it is extremely important to 
choose the appropriate communication style, which has been described for ex-
ample by Gracová (2014). There are several methods which can help get through 
the introversion to reach the real being of the child. It also helps to acquire rel-
evant information needed for the choice of the best possible solution. One of 
these methods is the PEI (Photo Elicitation Interview) Method, which was for-
merly used in anthropological research but is also well applicable in mediation. 

Adult professionals have certain disadvantages resulting from the gained 
insight into children’s world when acquiring information (Tiller, 2006). Tiller 
(2006) also claims that if there is an adult on the one side and a child on the other, 
the tension resulting from the “super ordinate” position of the adult arises auto-
matically. From the child’s point of view, the adult is perceived as the one who 
determines what is right for the child, what the child should do and say during the 
interview. This unequal situation may cause the child to get a certain set of expe-
rience beyond the topics of interviews, which lose relevance for the child and 
therefore the child is not able to get through them. The PEI Method helps to over-
come these limits and ascertain the real children’s opinion, their perception of 
social life and processes before their current condition (Tiller, 2006).  

During the implementation of the method, the specialist uses photographs 
taken by children themselves, which serve as a starting point for the conversation 
or interview (Collier, 1967). This method can be used not only in diagnostics but 
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also in research interviews. It was used for example by Marisol Clark-Ibáñez (2007) 
while she was doing the research at two North American schools. Although it 
helped her to acquire the necessary information, this method is used relatively 
infrequently (Clark, 1999; Rasmussen, 2000, 2005; Samuels, 2007, 2004). 

One of the main arguments for the use of “auto-driven” PEI is that with 
the help of photographs taken by children themselves, we can achieve the 
strengthening of the potential to get really relevant and honest evidence during 
the interview. Since children have taken the photographs themselves, they will 
be able to understand the circumstances under which they were taken, when 
they were taken, what the motive was, and so on. Therefore, the child has much 
more information about the photograph than the interviewer. This way, the 
method has a potential to provide access to the children’s subjective conviction, 
their thoughts and reflections on delicate and difficult subjects,which are im-
portant to discuss. It cannot be said that this method provides “required” results 
in a simple way. It is still needed to take into consideration problems of the reli-
ability and validity of each interview. However, it might prevent the interviewers 
unintentionally putting their own words into children’s mouths in an effort to 
help them express themselves.  

Rapport is the term describing the minimum of common or shared inter-
est for the communication between an interviewer and an interviewee (in our 
situation it is a child) (Geertz, 1973). It is the responsibility of the interviewer to 
somehow establish a conception of his/her work that captures the interest of 
those who are going to provide the necessary information. The importance of 
establishing such a platform of communication is something that can be easily 
overlooked in interview situations. Perhaps the most popular (and funny) an-
thropological account on the importance of rapport is Clifford Geertz’ (1973) 
“Deep Play: Notes on Balinese Cockfight.” It shows how Geertz had a hard time 
to getting accepted by the community and people interested in communication 
with him. That was until an unusual event took place. Geertz and his wife at-
tended illegal cockfights with village men when the police suddenly arrived and 
everyone ran away in order not to be arrested and fined. Without hesitation the 
anthropologist ran and sought refuge among the villagers. This gave him a com-
plete acceptance in a community that normally would be very difficult for an 
outsider to penetrate. The point here is that once one is aware of the im-
portance of creating interest and a common platform for communication, it can 
also be created in simpler ways than in the aforementioned example. One way 
to do that is to let photos, which the interviewee has taken, form the basis for 
the interview. Danish researcher Kim Rasmussen (2000) describes vividly how 
children were full of energy and could hardly wait to see the pictures they had 
taken. Likewise, this ability of creating a common ground of interest is perceived 
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as one of the strengths of using images in anthropological research. Anthropol-
ogist Sarah Pink (2007) argues, on the basis of her research, that the photo-
graphs can be a shortcut to capture the interviewee’s interest, while at the same 
time the interviewer signals that he/she takes into account the interviewee’s 
opinions and views. Hurworth (2003, pp. 3), another researcher, says that pic-
tures can be "a particularly powerful tool for the researcher" because images 
may "challenge participants, provide nuances, trigger memories, lead to new 
perspectives and explanations, and help to avoid researcher misinterpreta-
tions.” And since in our case the mediator acts as a researcher who strivesto 
find the real internal attitudes and opinions of the child, we can state that this 
is applicable also in the case of family mediation processes with children. 

To sum it up, the usage of PEI Method is very suitable in such emotionally 
charged situations for the child as the parents’ divorce and the following post-
divorce events, which may be the subject of family mediation. The PEI Method 
is used for acquiring qualitatively suitable information and observations from 
the child. The child puts the things they do not want or do not know how to 
express verbally into the photograph. By doing this, they enable us to under-
stand better what they feel, need, and what is in their best interest.  
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Abstract 
 

Norwegian writer Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910) and Slovak writer Elena 
Maróthy-Šoltésová (1855-1939) were similar figures. The life and work of these 
(not only) national personalities is an important source for social work educa-
tion. We try to point out the importance of Elena Maróthy-Šoltésová and 
Bjørnstjerne Bjørnson in the development of social work based on their life, and 
literary and public activities. Through these features Elena Maróthy-Šoltésová 
and Bjørnstjerne Bjørnson influenced the development of social work in Slo-
vakia and Norway. They should always remain a part of social work education. 
 

Keywords: Bjørnstjerne Bjørnson; Elena Maróthy-Šoltésová; social work; na-
tional movement; politics; women’s rights movement; social responsibility; 
social work education 

 
 
 

                                                             
1 The paper was written within the framework of the SK06-IV-02-014 Project Social Ser-
vices in the Social Workers’ Education in Slovakia and Norway. 



Peter Jusko, Hans-Jørgen Wallin Weihe  

126 

Introduction 
 

The history of social work is associated with the legacy of several figures 
of public life who significantly influenced the development of organised society, 
its urbanisation, and the industrialisation and development of professional 
forms of social help. However, the development of social work was also influ-
enced by the work of many prose and poetry authors. The work of Charles Dick-
ens about life in poverty is a classic example. Bleak House, David Copperfield, 
Hard Times and Little Dorrit were among his works which had a significant im-
pact on society and influenced British laws and social measures. Norwegian 
writer Bjørnstjerne Bjørnson and Slovak writer Elena Maróthy-Šoltésová were 
similar figures. The life and work of these (not only) national personalities is an 
important source for social work education. 

Writer and Nobel laureate Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910) is a signifi-
cant personality for Norwegians, Slovaks and Ukrainians (Herje, Jacobsen, Ruset, 
& Weihe, 2010). He influenced the formation of national identity, based on dem-
ocratic ideals such as freedom of expression and the right to speak one’s own 
language. His ideas were an important part of the values and ideals in education 
and practice in many areas. Bjørnson acknowledged and supported Herbert 
Spencer’s (1820-1903) thoughts on education as well as the evolutionary think-
ing of Charles Darwin (1809-1882). He was a strong defender of women’s eman-
cipation, as advocated by the philosopher John Stuart Mill (1806-1873) and his 
spouse Harriet Taylor (1807-1858), and knew social scientists such as Thomas 
Robert Malthus (1766-1834) and Eilert Studt (1817-1875). He supported fighters 
for nationalism and liberty, especially Italian patriots Giuseppe Mazzini (1805-
1872) and Giuseppe Garibaldi (1807-1882) and the Slovak priest Andrej Hlinka 
(Herje et al., 2010). Bjørnson was acclaimed for his fight against injustice and 
intolerance and for his support of national independence and freedom. 

He was a significant person in the development of the foundations of social 
work, the development of collective national foundations for social work and also 
in his determination to fight against injustice and intolerance. He enforced the 
development of state structures and professionalism based on the rights of the 
individual, respect for minorities and disadvantaged members of society. There-
fore, his acclaimed prosaic and poetic works are not his only legacy. 

In 1930, the representational publication “Führende Frauen Europas” by 
Elga Kern was published in Munich. In this publication about the 25 leading 
women of Europe the Slovak writer Elena Maróthy-Šoltésová (1855-1939) was 
mentioned, accompanied by the Polish poet Zofia Nalkowska, Viennese chemist 
Mona Spiegel and other extraordinary women. Because of her many activities, 
she became a pioneer in various fields but most importantly she was recognized 
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as the leading personality of the Slovak women’s movement. Elena Maróthy-Šol-
tésová – writer, editor, founder of women’s movement and education in Slovakia. 

Elena Maróthy-Šoltésová, along with Terézia Vansová, Božena Slančíková-
Timrava and Ľudmila Podjavorinská, belongs to a group of Slovak female writers, 
who made the greatest contribution to the development of Slovak national cul-
ture. Šoltésová is one of the most important writers of Slovak realism. She is 
best known for her novel Proti prúdu (Against The Current) about the important 
and vital questions of the existence of the Slovak nation as well as for her bio-
graphical and emotionally convincing novel Moje deti (My Children). 

As a long-time leading representative of the nationwide association Živena, 
Šoltésová demonstrated her interest and initiative in public life. She encouraged 
national awareness and moral conscience of Slovak women as well as established 
the beginnings of women’s emancipation. From a young age, she felt a certain 
duty to take part in national affairs. Perhaps it was the result of her attendance of 
the opening meeting of Živena and celebrations of the Slovak Matica in Martin.  

Her notable attribute was her sense of duty and work ethic, thanks to 
which this caring woman and mother accomplished many things, despite many 
difficulties arising from contemporary society as well as her private life. Even the 
fact that she finished her education at the age of twelve years, which was com-
mon at that time, didn’t stop her from progressing. She studied secretly at night 
because her otherwise kind step-”mummy” would have disapproved. 

Another remarkable attribute was her modesty. Elena Maróthy-Šoltésová 
was an excellent example showing that exceptionality goes hand in hand with 
modesty. On the occasion of her jubilee, when Albert Pražák, professor of the 
Slovak University in Bratislava, offered her a honorary doctorate Dr. h. c. for her 
life-work, Elena Šoltésová rejected his offer as follows: “A doctorate belongs 
only to scholars who, for many years, struggled to contribute their science to 
the nation and world, and not to the writer who wrote only a few things.” 

In our paper, we will try to point out the importance of Elena Maróthy-
Šoltésová and Bjørnstjerne Bjørnson in the development of social work based 
on their life, literary and public activities. 
 
1. Literary work of Elena Maróthy-Šoltésová and Bjørnstjerne Bjørnson 
 

The beginnings of the literary work of Elena Maróthy-Šoltésová date from 
the first half of the 1880s. She found inspiration during her meetings with evan-
gelical priest and poet K. Banšell. She aimed at a realistic representation of the 
world in her literature. She wrote beletristic-documentary prose and fiction with 
poetic and emotional features. In 1881, when she read an advertisement in the 
literary magazine called Slovenské pohľady (Slovak Views) about an anonymous 
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competition for original Slovak works, she sent her first work Na dedine (In the 
Countryside) to the editorial office and won! In 1882, she published in the same 
magazine her work Prípravy ku svadbe (Wedding Preparations) with factual de-
scriptions of the atmosphere, traditions and feelings of a future wife before her 
wedding. After the death of her daughter, she published part of her personal 
diary under the title Umierajúce dieťa (The Dying Child) in Národný almanach 
Živeny 2 (the National Almanac Živena 2) (1885). She wanted to describe  
a mother’s despair after the loss of her child. S. H. Vajanský described her inten-
tion as a “painful realism” and denounced it as unaesthetic. In her short story  
V čiernickej škole (In the Ciernicka School) (1891), she focused on national prob-
lems and the love affairs of members of the rural intelligentsia.  

In 1894, she published at her own expense a double-beam novel Proti 
prúdu (Against the Current) about love and social problems in Upper Hungary in 
the second part of the 19th century. This novel is a literary realisation of the 
author’s lifetime ideals and ideas for the solution of the Slovak national ques-
tion. This is the second Slovak novel written by a female author ‒ the first was 
Terézia Vansová’s novel Sirota Podhradských (The Orphan of the Podhradsky 
Family) in 1889. The central problem is to persuade the renegade nobleman 
Šavelský to convert back to his Slovak national identity. Influenced by his love 
for the woman (O. Lakárová), he recognizes his patriotic mistake. Her works Prvé 
previnenie (First Transgression) (1896), Popelka (Cinderella) (1898) and Za 
letného večera (One Summer Evening) (1902) were written with strong tenden-
cies of idealisation. She returned to literary production in 1913 after a long 
pause. In 1917, she published in the almanac Živena memoirs from her diary 
under the title Môj syn (My Son), which were published as a double-beam com-
memorative and reflexive book Moje deti (My Children) in 1923-1924. The book 
received a positive response from both readers and critics. Its plot and form dif-
fered from the consumer literature of that time and contributed to the Slovak 
prose. She wrote about this subjective, almost intimate topic in a beletristic-
documentary way – in the form of writings, memoirs and contemplations post 
rem. With the images of children, their psychological, biological and social de-
velopment, she created a distinctive self-portrait and an interesting document 
reflecting her era and milieu. The work was translated into several European 
languages. She also wrote about her life in her memoirs Sedemdesiat rokov živ-
ota (Seventy Years of Life) (1925), where she described memories of her child-
hood and youth spent in the village Ľuboreč with her family and friends.  

Bjørnson’s authorship can be compared to that of the Russian author Leo 
Tolstoy (1828-1910). They both wrote about ordinary people, farmers and coun-
try life. However, there are many differences between their works. Tolstoy did 
not take part in politics to such an extent as Bjørnson. But both of them wrote 
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works important to the understanding of the rural population and supportive of 
the right to speak one’s own language. 

It would be beyond the topic of this article to talk about Bjørnson’s au-
thorship on a larger scale. However, we can add that he is the author of prosaic 
and poetic works as well as many political articles and documents and in 1903 
he was awarded the Nobel Prize in Literature. Those who are interested in his 
work and life can read many biographies, collections and books available in the 
Norwegian and Slovak languages (Hoem, 2009). Björnson responded through 
his works to the complicated history of Norway, which was completely depend-
ent on Denmark from the 14th century and had lost its official language. In 1814, 
Norway separated from Denmark, however, by the great powers' decision Nor-
way was linked with Sweden by a royal marriage. The ancient Danish influence 
over the culture and language continued. Björnson’s first drama ‒ Between the 
Battles ‒ is about the character of the peasant king Sverre, a medieval revolu-
tionary and adversary of the Pope. The play was written in the Romantic Style 
but its language and style showed the influence of the sagas on the author. Later, 
he wrote the short stories Thrond and A Dangerous Courtship. In 1857, he wrote 
thenovella Synnöve Solbakken, which brought him fame. After that, he wrote 
short stories and novellas about the present day ‒ Arne, A Happy Boy, The Fisher 
Maiden, The Bridal March and other, as well as historical dramas ‒ Lame Hulda, 
King Sverre, Sigurd the Bad, Sigurd Jorsalfar. In this way, Björnson linked the 
present with the past and reminded his contemporaries of the glorious era and 
the manliness of their ancestors. His short stories were published under the title 
Sedliacke poviedky (The Peasant Stories) in which he presented a new perspec-
tive of the Norwegian countryside. He used brief and natural expressions, short 
dialogs, simple language and lively speech. He wrote also novels ‒ Flags are Fly-
ing in Town and Port as well as On God's Path. 

Although he came from Norway, he was an important international figure 
because he spent parts of his life in Tirol, Italy, Paris and Germany and visited 
many countries including the USA. His books have been translated to most Eu-
ropean languages. He was one of the most popular authors of his time. 
 
2. Public activities of Bjørnstjerne Bjørnson and Elena Maróthy-Šoltésová and 
their influence on the development of social work 

 
Besides their literary work, they were both very engaged in public activi-

ties, which significantly influenced the development of social work and educa-
tion in this field. 

In his later years, Bjørnson was actively involved in international politics. 
He was a strong defender of the Slovak and Ukrainian nations from the year 
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1904 till his death in 1910. He was an important part of the Norwegian national 
movement, which resulted in Norway’s independence from Sweden. 

In his early years, he admired Italian nationalist Giuseppe Garibaldi (1807-
1888) who contributed to the unification of Italy (Dahl, 2008). Although he was 
not a pacifist, he supported peace talks and negotiations. According to him, the 
use of force is sometimes inevitable but should be avoided if possible. That is 
why Bjørnson endorsed protests such as those organized by the Slovak priest 
Andrej Hlinka in Černová in 1907. 

This protest was of great importance for Norway and Slovakia. Bjørnson 
claimed that it represented protests against the tyrannical cruelty of the Hungar-
ian rulers. His articles about Černová were published in many European newspa-
pers. For Norwegians and members of small nations, Andrej Hlinka became a hero 
in the fight for independence and the right to speak one’s own language. For peo-
ple working in the field of education Bjørnson’s support was an important exam-
ple of morality in practice. Injustice should be fought against by all means. 

This example was also important for people confronted by injustice and 
tough living conditions. For social workers, involvement in politics became seen 
as part of their job. It is definitely an inheritance shared by the both Slovak and 
Norwegian nations. 

One of the most important philosophers of the 19th century was John Stuart 
Mill (1806-1873). He and his wife and partner Harriet Taylor (1807-1858) developed 
philosophical thinking which raised many speculations at that time (Capialdi, 2004). 
Among his works are The Subjection of Women from the year 1869 and On Liberty 
from 1858 (Mill, 2006). In his letters to Mill’s son, Bjørnson recognized the im-
portance of his father’s beliefs and expressed similar ones in his works. 

According to Bjørnson, an equal attitude towards men and women was very 
important. Therefore, he became a representative for women’s emancipation. He 
was an important supporter of the women’s rights movement which fought for 
their right to vote and their right to participate in society as equals to men. 

However, he was still a rather conservative supporter of the traditional rural 
and peasant values. According to radicals, he was too conventional since he dis-
approved of liberal sexual morals and defended traditional values of marriage. 
Sympathizers of socialism thought the same and considered Bjørnson as an ad-
herent of a repressive social system. Radical as well as conservative Christians crit-
icized him for secularism but agreed with him on the issue of family values. 

The most well-known female defender of women’s rights in Nordic coun-
tries was Swede Ellen Key (1849-1926). She published many books and articles 
of which the majority were translated into other languages (Key, 1900). She was 
in contact with Bjørnson and considered him an influential supporter of 
women’s rights. 
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The women’s movement, which shared the views of Bjørnson, became 
one of the initiators of the first long-term independent social work education in 
Norway. It was made possible in 1920 thanks to the support of the Norwegian 
Council of Women. Although it was ten years after Bjørnson’s death, the influ-
ence of his thoughts was still important. 

Diaconal social work education for women in Norway was established in 1881 
and for men in 1888 (Mathiesen, 2000). Training of diaconal workers was develop-
ing as a part of the Lutheran Church of Norway as well as a part of the development 
of the Norwegian state. Partially, it was a reaction against the Catholic social insti-
tutions and later to the establishment of the Salvation Army (Collier, 1965). 

Bjørnson’s views on the social responsibility and values of an organized 
society were of great importance because of his active participation in the de-
velopment of the Norwegian national identity. Although he proclaimed secular-
ism and was not a believer, his thoughts were also recognized by the church. His 
works, dealing with the rights of the individual, women’s emancipation and so-
cial responsibility were significant for the establishment of the schools of social 
work. Moreover, Bjørnson’s thoughts corresponded with the principles of the 
moral foundation of social work ethics established later, as well as with the Uni-
versal Declaration of Human Rights adopted by the UN. 

Elena Maróthy-Šoltésová took part in similar public activities. After her 
arrival in Martin, she actively participated in associations and cultural life. She 
was an active and the most important member, vice-president (1883) and later 
president (1894) of the association Živena which, after the dissolution of the 
Slovak Matica, was the only nationwide cultural association. Her pioneer work 
in Živena included the organization of the Slovak women’s emancipation move-
ment, education for girls and magazines for women. Thanks to this, she gained 
recognition from all cultural representatives and became the leading person in 
the women’s movement in Slovakia. In 1885 she organized a collection of funds 
to support Slovak students in need and in 1887, co-organized the exposition of 
the folk embroidery and paintings of artist Jaroslav Věšín. As president of Živena, 
she was in contact with the Czech women’s movement and promoted their mag-
azine Ženský svět (Women’s World) in Slovakia. As a contribution to the solution 
for the existential questions of Slovak women she drove (1910) the establish-
ment of the manufacturing company Lipa (Linden), which employed Slovak folk 
embroiderers and sold their artwork. 

She remained active even after the death of her husband in 1915 trying 
to achieve her aims – enforcement of the education, employment and integra-
tion of women into society. In September 1919, the first Slovak school of higher 
education for female professions was established in Martin, as well as a House-
keeping School for girls which ran five month courses. Educational courses for 
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domestic and family chores as well as social and health problems started to 
spread all over Slovakia. In her articles, she fought for the improvement of hu-
man relations and against obsolete views on inferiority and underestimation of 
women. She considered education a moral weapon and base. Members of 
Živena from all over the Slovakia celebrated her 70th birthday with her and the 
Czechoslovak president T. G. Masaryk and his daughter Alica personally invited 
her to their residence in Topoľčianky. 

She was active in the area of education for girls for the sake of the cultural 
and social improvement of Slovak women. In October 1890, she considered the 
idea of establishing a school for Slovak girls. In March 1899, in the name of Živena, 
she unsuccessfully requested permission from the Hungarian Ministry of Educa-
tion to establish the Slovak Housekeeping School. When she requested again in 
1910, the Hungarian government not only rejected, but also established the State 
Housekeeping School with Hungarian language tuition in Martin. After the estab-
lishment of the first Czechoslovak Republic, she was elected by the plenary as-
sembly of Živena as head of the Board of Education. Its task was to establish the 
school of higher education for girls in Martin, which was opened in 1919. In the 
years 1919-21, Živena, under Šoltésová’s leadership, established eleven one-, two 
and three-year family schools and 35 courses. In August 1922, she laid the foun-
dation stone of the M. R. Štefánik Institute building in Martin. The main aim of 
this institute was to prepare Slovak girls for jobs in social care. At this time, Šol-
tésová tried to define social care and social work and emphasized the role of 
women in this area (Brnula, 2013, p. 100). With the opening of the institute (1926) 
in the presence of the president T. G. Masaryk, her long-time efforts to establish 
Slovak education for girls were realized. This school was the second (after the 
school Vyšší škola sociální péče in Prague, established in 1917) specialized educa-
tional institution for social workers in the Czechoslovak Republic. 

The construction of the M. R. Štefánik Institute began in 1922 according 
to the architectural plans of Dušan Jurkovič and J. Pacl. Many Slovak Americans 
financially contributed to its construction. The Regional Institute of Teacher 
Training for Women’s Vocational Schools and the Regional Two-Year School for 
Social and Health Care were located in this building. Graduates of these schools 
were intended to work in hospitals, insurance companies, children’s medical 
clinics and for the Red Cross. Alica Masaryková contributed to the establishment 
of this school and, from the technical aspect, also the Czech education adminis-
trator František Mareč. In 1928, a plan for the building of the Care Home in Mar-
tin was originated as a place where the school graduates could work. The plan 
became a reality, and today the departments of the Jessenius Faculty of the 
Medicine in Martin are still located in this building. 
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Today, Živena is a voluntary organization based on democratic principles, 
and unites Slovak women under the principles of humanism and without dis-
crimination by age, political and religious affiliation. Its main role is to contribute 
to the national, spiritual and material cultivation of Slovakia. The main areas of 
its activity are: educational, legal and advisory, cultural, promotional and infor-
mational, sociological and psychological, social and care, business, editorial as 
well as cooperation with national and foreign organizations. Its activity is aimed 
at improving the position of women and families in society. 

 
Conclusion 
 

The national revivalist movement arose and grew stronger thanks to the 
work of Bjørnson, who was an important personality not only for Norwegians, 
Slovaks and Ukrainians but also for Europe as a whole and even for many coun-
tries under colonial domination in other parts of the world. Although his role was 
not crucial, he was one of a few individuals who united people across the numer-
ous and complicated independence movements, often accompanied by inter-
group conflicts. There were multiple currents in Bjørnson’s time. One of them was 
socialist and international development leading towards a larger society in which 
the constantly growing working class was gaining greater and greater influence. It 
was the time when social reforms were achieved either by arms or by democratic 
reforms. Part of this progress was also the development of social work education. 

The development of science and academic education was huge, the cen-
tralization was strong and the number of responses increased. Critics from both 
religious and revivalist movements, each from their own point of view, fought 
against the system or against each other.  

The nationalist movement reflects the development in Europe, which 
flourished from the First World War during the Second and Cold Wars, and is 
part of today’s society. Bjørnson’s significance continued after his death in 1910 
up to the present and continues into the future. Understanding of his thoughts 
requires objective discussions and analyses to reveal those aspects which can 
be considered negative by many of his supporters. An example is Social Darwin-
ism and its misuse during the Nazi regime. 

Although our intention is not to present Bjørnson negatively, we want to 
show a truthful view, which emphasizes his importance and his place in today’s 
reflections. It helps us to understand him in the context of the tension and chal-
lenges of present-day Europe. One of these challenges is social responsibility. 
The historian E. H. Carr (1892-1982) once said that “opportunities create a man, 
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not man the opportunities” (Carr, 1995). We agree with this quote because im-
portant personalities such as T. G. Masaryk and Bjørnstjerne Bjørnson had a great 
impact not only on their time but also on the future. 

Challenges in social work still exist, however, in different form from the 
past. Bjørnson was an critical person in the recognition of the importance of 
ethics in the formation of society and social responsibility. He is part of the com-
mon heritage of the Slovak and Norwegian nations. 

In his works, Charles Dickens expressed righteous indignation stemming from 
his observations of working-class people and their living conditions. Although such 
indignation was also expressed by Bjørnson, it was because of different reasons.  

Czechoslovak president T. G. Masaryk (1850-1937) once visited Tolstoy in his 
estate and in his memoirs expressed his shock over Tolstoy’s ignorance and distance 
from the hard life of country slaves (Čapek, 1995). If he visited Bjørnson, he would 
be equally surprised. However, it is assumed that Bjørnson was much more open-
minded and better informed about the difficult situation in the country-side than 
Tolstoy. He contributed to literature in the genres of social criticism as well as the 
romantic and national genres. Social criticism was also a part of the establishment 
of the academic institutions for social workers, social scientists and medics. 

Elena Maróthy-Šoltésová also played a big part in these processes. At the 
end of the 19th century, she cooperated with the Czech magazine Ženský svět 
(Women’s World). Its aim was (not only) to bring together Slovak and Czech 
women. Šoltésová and Vansová decided to promote and recommend the maga-
zine to Slovak women through the newspaper Národné noviny (National Newspa-
per). Vajanský and Škultéty, influential figures of that time, were not very keen on 
publishing the appeal. They argued that “senseless things are those concerning 
the women’s emancipation, women are emancipated in everything in which they 
should be, these magazines have socialistic tendencies and furthermore, the pro-
motion of equality between men and women is antireligious”. The reaction of the 
editors forced Šoltésová to write a very interesting essay titled Potreba vzdelanosti 
pre ženu, zvlášť so stanoviska mravnosti (The Moral Need of Women’s Education). 
Her views, thoughtfully presented in this essay, were for the end of the 19th cen-
tury in the Slovak setting considered far too progressive. For example:  
 

The great power of mind itself, without other flaws, does not reduce feminity; just as 
warm and gentle emotion does not reduce feminine traits but increases the value of 
even the manliest man. When becoming self-aware in the new era, a woman blames 
the man who, from the beginning of the time, held her in subjection, material and 
mental dependence and immaturity for his own comfort. Therefore, certain servile 
attributes are deeply rooted in her and she mentally fell behind.” Vajanský was of a 
different opinion: “The power of a woman is in her feminity, in her devoted guarding 
of the family affairs. Even Nietzsche, the freest spirit, says that feminism is “one of 
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the worst developments in the general uglification of Europe.” Individualism kills the 
woman’s feminity, deceased feminity will destroy family and on the ruins of the fam-
ilies, the whole society will collapse more quickly and certainly than the St Mark’s 
Campanile in Venice. (Maróthy-Šoltésová, 1898, pp. 154-190, own translation) 

 
Of Šoltésová’s many activities, journalism is one of the most significant. 

She commented on the contemporary social affairs and questions of enlighten-
ment and education of – especially – Slovak women and girls. In her works, she 
not only expressed her opinions but also described an ordinary life in her time 
(Slovakia during the period called “matičné roky” and its contradictory move-
ments), local customs, the status of a woman, but in the main she very carefully 
depicted the personalities of her family. Instead of idealism, she described the 
events in a very authentic, documentary way. She was a co-publisher of the 
Národný almanach Živena (National Almanac Živena), Letopisy Živeny (Yearbook 
Živena), contributed to the magazine for women Dennica and edited the maga-
zine Živena. In this periodical, she encouraged often misunderstood and under-
estimated female authors (Terézia Vansová, Božena Slančíková-Timrava), and 
with her almost unmistakable sense for new talents, she published the works of 
new authors (Ján Smrek, Ľudmila Podjavorinská, Štefan Krčméry). Apart from 
fiction, she wrote critical articles, literary criticism, portraits and book reviews. 

Elena Maróthy-Šoltésová lived humbly, morally, without any big heroic acts 
but she was fully dedicated to her work and to the Slovak nation. Despite her pro-
gressive thoughts and acts, she was not a suffragette fighting for women’s rights 
by all means necessary. Her work and “fight” was like her personality – quieter 
and reserved, refined, deliberate and more importantly well-grounded. She pa-
tiently followed her aims: education, culture and employment for women. Thanks 
to her lifetime’s work, she is acknowledged nationally and also abroad. 

Through their lives, work and public activities Elena Maróthy-Šoltésová 
and Bjørnstjerne Bjørnson influenced the development of social work in Slo-
vakia and Norway. They should always remain a part of social work education.  
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Social functioning of children with a chronic illness 
 

Chronic illness and disability are a threat to the proper development of the 
child's personality. Psychosocial functioning of children with chronic diseases 
should therefore be of interest to parents, educators and other people who 
have to deal with them. The author discusses the effects of various develop-
mental disorders of children with chronic diseases and shows the important 
role of the home and the schools in their proper socialization.  
 

Keywords: children with a chronic illness; developmental disorders; social ad-
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Wstęp 

 
Przewlekła choroba i kalectwo zakłócają zarówno rozwój fizyczny i psychiczny, 

jak i społeczny dziecka. Zdarza się, że drastycznie hamują jego rozwój i aktywność 
życiową, co może powodować trwalsze, negatywne konsekwencje w jego zacho-
waniu. Mogą powodować poczucie bezsilności, lęk przed niesprawnością, sa-
motnością, odrzuceniem czy wręcz napiętnowaniem społecznym, utratę per-
spektywy życiowej. Stanowią przeto szczególne zagrożenie dla prawidłowego 
kształtowania się osobowości dziecka. Psychospołeczne funkcjonowanie dzieci 
przewlekle chorych powinno być więc przedmiotem zainteresowania rodziców, 
pedagogów i pozostałych osób, które mają z nimi do czynienia. 
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1. Zaburzenia rozwoju 
 
Jak zaznacza na wstępie swej pionierskiej pracy Spionek (1985, s. 72), „Ter-

min zaburzenia rozwoju […] jest bardzo szeroki”. Tym mianem można mianowi-
cie określać wszelkie niekorzystne odchylenia w funkcjonowaniu organizmu za-
kłócające jego rozwój, zarówno biologiczny, jak psychiczny i społeczny. Odchyle-
nia te są niekiedy tak poważne, że „w istotny sposób przeszkadzają dziecku w na-
bywaniu szkolnych wiadomości i umiejętności” (s. 54), jednak zasadniczo nie 
uniemożliwiają mu uczęszczania do szkoły. Pozostałości tych dysfunkcji bywają 
dostrzegalne nawet po osiągnięciu przez dziecko dorosłości.  

Odchylenia od norm rozwojowych mogą wynikać z zaniedbań wychowawczych 
lub biologicznych czynników patogennych. Wśród uwarunkowań biologicznych wy-
różnia się m.in. uszkodzenia powstałe w okresie życia wewnątrzmacicznego, zapale-
nie mózgu i opon mózgowych, wcześniactwo. Wśród uwarunkowań biopsychicznych: 
zły stan zdrowia, rozwojowe zaburzenia mowy, zaburzenia sprawności ruchowej, za-
burzenia lękowe, zaburzenia odżywiania, zaburzenia występujące po urazie psychicz-
nym (stresowe), zaburzenia przystosowawcze. Wśród uwarunkowań społecznych i pe-
dagogicznych wymienić należy: nieprawidłową strukturę rodziny, wadliwe oddziały-
wanie wychowawcze rodziców, błędy wychowawcze popełniane przez rodziców 
w stosunku do dzieci poważnie chorych, nieprawidłowe oddziaływanie dydak-
tyczno-wychowawcze szkoły i środowiska społeczno-kulturowego (Spionek, 1985). 

Do najczęstszych zaburzeń rozwojowych zalicza się zaburzenia somatyczne, 
zaburzenia widzenia, słuchu i mowy, schorzenia układów nerwowego, oddecho-
wego, krążenia, narządów ruchu, niedorozwój umysłowy, trudności w czytaniu  
i pisaniu, nadpobudliwość psychoruchową. Ze względu na rodzaj naruszonej 
sprawności psychofizycznej, można wymienić m.in. obniżenie sprawności sen-
sorycznej, intelektualnej, komunikowania się, funkcjonowania społecznego, ru-
chowej, ogólnej sprawności psychofizycznej (spowodowanej chorobami soma-
tycznymi oraz na tle anomalii wagi i wzrostu, albo też zaniedbaniami opiekuń-
czo-wychowawczymi) (Maciarz, 1996a, 1996b). 

Pojęcie choroby przewlekłej nie jest jednoznacznie sprecyzowane. Komisja 
Chorób Przewlekłych przy Światowej Organizacji Zdrowia wskazuje na takie (po-
jedyncze lub współwystępujące) cechy choroby przewlekłej, jak uwarunkowanie 
nieodwracalnymi zmianami patologicznymi, trwałość, pozostawianie po sobie 
inwalidztwa, wymaganie specjalnego postępowania rehabilitacyjnego, długiego 
okresu nadzoru, obserwacji czy opieki. Choroby takie towarzyszą nieraz dziecku 
przez całe życie (np. reumatyzm, cukrzyca, padaczka, alergie). Sposób leczenia 
bywa żmudny i uciążliwy (Pilecka, 2002; Nowakowska, 1983). Zwraca się również 
uwagę na psychospołeczne aspekty choroby przewlekłej (Pilecka, 2002; Ma-
ciarz, 2001b; Cieżak, Karski, Koronkiewicz, 1999). 
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2. Fizyczno-psychiczne skutki zaburzeń 
 
Skutki przewlekłej choroby można przedstawić jako wachlarz progresyw-

nie występujących zaburzeń. Są to zaburzenia: 
 

 równowagi procesów nerwowych i emocjonalnych, 

 czynności motorycznych, sensorycznych, intelektualnych, 

 w więziach w rodzinie, 

 w postrzeganiu własnej osoby i świata, 

 w funkcjonowaniu społecznym określonych rodzajów pełnionych ról 
przez jednostkę przewlekle chorującą (Oleńska-Pawlak, 2003). 

 
Maciarz wyróżnia następujące grupy trwałych zmian spowodowanych cho-

robą (2001a). Są to najpierw zmiany, które najmocniej uwidaczniają się w rozwoju 
fizycznym i ruchowym. Może tu chodzić o nieosiąganie przez dziecko odpowied-
niego wzrostu i wagi, osłabienie rozwoju ruchowego, osłabienie wydolności wysił-
kowej lub patologiczne zmiany w strukturze i funkcji różnych organów ciała.  

Następną grupę stanowią zmiany zachodzące w sferze procesów percepcyj-
nych i intelektualnych (szczególnie u dzieci z różnorodnymi uszkodzeniami mózgu). 

Kolejna grupa to zmiany w sferze neurodynamicznej i emocjonalnej. Ich re-
zultatem jest przede wszystkim zwiększenie podatności na zmęczenie, a co za tym 
idzie ‒ osłabienie ogólnej i specyficznej, wybiórczej sprawności. W przeżyciach 
dzieci chorych i kalekich dominują emocje, które są ważnym regulatorem ich za-
chowania. Dziecko staje się np. nadpobudliwe, płaczliwe, nadruchliwe, ma trudno-
ści z koncentracją. Zakłóca to zdolność uczenia się i ogranicza możliwość wyboru 
działań według własnych dążeń. Powstające pod wpływem narastających sytuacji 
stresowych zmiany psychiczne w dużej mierze ograniczają zdolność radzenia sobie 
w nowych warunkach. W ten sposób choroba może prowadzić do dezorganizacji 
zachowania, począwszy od drobnych nieprawidłowości (np. zmiany w nastroju), aż 
do wyraźnej patologii (np. nerwicowy rozwój osobowości). Wpływają na to m.in. 
ból i cierpienie z nim związane, a także sytuacje lękowe (Góralczyk, 1996). 

Cierpienie jest przykrym przeżyciem psychicznym związanym z bólem, któ-
rego treść odnosi się zwykle do relacji dziecka ze światem zewnętrznym. Dziecko 
długo doświadczające bólu myśli o tym, dlaczego go to spotyka, za co jest uka-
rane, dlaczego ono właśnie musi cierpieć? Niekiedy wiąże irracjonalnie swój ból 
z jakimiś minionymi wydarzeniami i zachowaniami. Udręczone bólem nie potrafi 
koncentrować się na żadnej zabawie czy zajęciu, rozpacza lub zmęczone bólem 
wpada w stan psychicznego „odrętwienia”. Dolegliwości somatyczne o długim 
okresie trwania zakłócają, hamują, a niekiedy wyraźnie zaburzają całokształt 
psychicznego rozwoju jednostki (Pilecka, 1999). 
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Długotrwała choroba może zaburzać kształtowanie się u dziecka obrazu wła-
snej osoby oraz jego samoocenę. Porównywanie siebie z dziećmi zdrowymi prowa-
dzi zazwyczaj do niskiej samooceny. Pojawiają się czynności nieskoordynowane  
z celami działań, subiektywna ocena zdarzeń, pogłębiają się zachowania egocen-
tryczne, zakłóceniu ulega dotychczasowa hierarchia wartości i obniża się zdolność 
tworzenia nowych wartości, a nawet zaburzeniu ulec może potrzeba sensu życia.  

 
3. Psychospołeczne skutki zaburzeń 

 
W następstwie znacznego nieraz ograniczenia kontaktów z rówieśnikami u dłu-

gotrwale chorującego dziecka rozwój społeczny ulega opóźnieniu. Często popada  
w konflikty z otoczeniem, gdyż trudno mu podporządkować się wymaganiom, jakie 
stawia dom, szkoła czy grupa rówieśnicza. Z kolei dzieci ospałe, apatyczne, lękliwe 
są eliminowane z towarzystwa rówieśników jako nieatrakcyjni partnerzy zabaw. 
Choroba przewlekła uniemożliwia również realizację wielu potrzeb i celów jed-
nostki. Niezaspokojona potrzeba kontaktu, przywiązania, rozwija u dziecka mecha-
nizmy lękotwórcze, które skłaniają je do unikania kontaktów z otoczeniem. 

Przewlekła choroba dziecka spowalnia, osłabia, deformuje, a czasem na-
wet uniemożliwia jego funkcjonowanie jako ucznia lub członka innej grupy spo-
łecznej. Dziecko przewlekle chore narażone jest na częstą absencję w szkole,  
a więc wyłączenie ze społeczności rówieśników. Zdarza się, że są to długie okresy 
chorobowe. Ewentualny pobyt w zakładzie leczniczym powoduje częściowe od-
sunięcie od pełnienia dotychczasowych ról społecznych. Proces socjalizacji ta-
kich dzieci ulega więc znacznemu zaburzeniu. Niekorzystne stany i napady cho-
robowe powodują zmiany w samopoczuciu i pewności dziecka, co ogranicza jego 
możliwości wypełniania roli członka grupy rówieśniczej. Trudności przystoso-
wawcze dzieci dotkniętych przewlekłymi chorobami wynikają również z braku 
doświadczenia w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami, nieumiejętności 
współżycia i współdziałania w grupie (Kossakowski, 2000). 

Dzieci przewlekle chore w wieku przedszkolnym zwykle nie uczestniczą  
w życiu społecznym swojej grupy przedszkolnej. Często towarzyszami ich zabaw 
jest starsze rodzeństwo. To ono organizuje zabawy, podsuwa tematy zabaw, kie-
ruje. Zabawy te nie sprzyjają kształtowaniu się samodzielności, odpowiedzialno-
ści za podejmowane działania, nie rozwijają zdolności organizacyjnych i przy-
wódczych dziecka. Sprzyjają natomiast powstawaniu zależności, uległości i skłon-
ności do podporządkowywania się.  

Zwykle na bardzo przykre przeżycia jest narażone dziecko przewlekle 
chore i kalekie w sytuacji, gdy podejmuje próby włączenia się w podwórkowe 
grupy rówieśnicze. Dzieci młodsze i słabsze, w takich grupach, są postrzegane 
jako te, które mogą tylko przeszkadzać, utrudniać i zakłócać przebieg zabawy.  
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Choroba i jej przejawy mają też wpływ na stosunek grupy klasowej do 
dziecka. Widoczne i nieprzyjemne symptomy chorobowe utrudniają dzieciom 
zdobywanie sympatii rówieśników, narażają je na antypatię z ich strony (No-
wicka, 2001. Choroba dziecka, zmniejszając jego szanse w szkolnej rywalizacji  
z dziećmi zdrowymi, powoduje u niego naruszenie poczucia własnej wartości. 
Nauczyciele zwykle bardziej dbają o osiągnięcia dydaktyczne uczniów niż o po-
ziom ich rozwoju, ich słabości i trudności.  

Problemy z funkcjonowaniem społecznym mają najczęściej dzieci dotknięte 
dolegliwościami, które ograniczają aktywność ruchową lub powodują zmiany  
w wyglądzie zewnętrznym. Narażone są na negatywne zachowanie zdrowych ró-
wieśników wobec nich. Postrzegają przez to swoją odmienność związaną z cho-
robą jako swoiste piętno. W konsekwencji obniża się w nich poczucie własnej war-
tości i poziom samoakceptacji. Wyraża się to w ich małej asertywności, braku pew-
ności i zdecydowania w sytuacjach mikro- i makrospołecznych” (Maciarz, 2001a).  

 
4. Przystosowanie społeczne 

 
Funkcjonowanie zgodne z regułami współżycia społecznego, dostosowanie 

się do wymagań, jakie społeczeństwo stawia swoim członkom ze względu na ich 

płeć, wiek, pozycję socjalną  określa się terminem „przystosowanie społeczne”. 
W kontekście psychologii rewalidacyjnej przystosowanie obejmuje nie tylko do-
stosowywanie się, lecz również zdobywanie samodzielności i niezależności osobi-
stej, zaspokajanie potrzeb, rozwiązywanie konfliktów, nawiązywanie kontaktów 
społecznych. Jest więc ono formą aktywnego ustosunkowania się wobec środowi-
ska z jednoczesnym respektowaniem jego wymagań. „Jest twórczym uzgadnia-
niem własnych propozycji jednostki z naciskiem otoczenia oraz wymagań środo-
wiska z wybiórczą aktywnością podmiotu” (Sękowska, 1991, s. 67). 

O przystosowaniu społecznym dziecka przewlekle chorego decyduje za-
równo akceptacja przez rodzinę i rówieśników, jak i wewnętrzne uwarunkowania 
dziecka: odpowiednia samoocena, cechy osobowości, odporność psychiczna i na-
stawienie do własnej choroby i ograniczeń jakie stwarza. Wśród czynników psy-
chospołecznego przystosowania dziecka przewlekle chorego można wyróżnić: 
biomedyczne (rodzaj, stopień ciężkości i przebieg choroby), związane z osobą 
dziecka (płeć, wiek dziecka, dziecięce strategie radzenia sobie, procesy poznaw-
cze) oraz ekologiczne (status socjoekonomiczny i stresowe zdarzenia w życiu ro-
dziny, relacje wewnątrzrodzinne) (Pilecka, 1999). Ustalono, że największe trud-
ności w przystosowaniu społecznym mają dzieci z uszkodzeniami systemu ner-
wowego. Wyraźny związek między poziomem przystosowania społecznego a stop-
niem ciężkości choroby stwierdzono jedynie u dzieci z gośćcem przewlekłym. Prze-
dłużanie się choroby wpływa na zwiększanie się poziomu lęku, depresji. Większe 
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jednak znaczenie mają czynniki związane z osobowością dziecka. Istotny wpływ 
na funkcjonowanie społeczne dziecka chorego mają takie subiektywne czynniki, 
jak postawa wobec własnej choroby, percepcja wsparcia społecznego czy poczu-
cie własnej wartości. Wszystko zależy od optymistycznego bądź pesymistycz-
nego charakteru obrazu własnej choroby. Czynnikiem ryzyka różnego rodzaju 
utrudnień rozwojowych dziecka jest niski status socjoekonomiczny jego rodziny. 
Depresja i lęk matki szczególnie podnosi ryzyko zaburzeń w emocjonalnym roz-
woju dziecka. Natomiast takie czynniki, jak niski poziom konfliktowości oraz wy-
soki poziom spójności rodziny chronią dziecko przed depresją i lękiem, zwłaszcza 
w sytuacjach, których nie można przewidzieć.  

Pisząc o potrzebach rozwojowych dzieci kalekich, Gamulczak (1977, s. 68) 
podkreśla, że tak samo jak dzieci zdrowe przeżywają one „zarówno potrzebę do-
znań pozytywnych, jak i konkretnych stanów uczuciowych związanych z miłością, 
życzliwością, ludzką sympatią, sukcesami, zabawą, zmianą estetycznych wrażeń, 
przyjaźnią”. Niestety, w porównaniu z dziećmi pełnosprawnymi mają mniej oka-
zji do przeżywania tych uczuć i wrażeń.  

Choroba przewlekła ogranicza aktywność ruchową dziecka, natomiast roz-
wija jego potrzeby poznawcze i estetyczne. Natomiast utrudnienia w zaspokojeniu 
potrzeb akceptacji, szacunku czy uznania rozwijają w sposób kompensacyjny po-
trzebę osiągnięć, która polega na ustaleniu dla siebie tzw. standardów doskonało-
ści i dążeniu do ich osiągania. Zadowolenie z uzyskanego efektu przekształca się  
w zadowolenie z siebie, a więc podnosi poczucie własnej wartości. Potrzeba twór-
czości staje się w ten sposób formą przystosowania do świata zewnętrznego.  

Przewlekle chory mimo poważnych ograniczeń dąży do zachowania 
względnej sprawności fizycznej i podejmuje próby przystosowania się do nowej 
sytuacji życiowej dzięki uruchomieniu mechanizmów obronnych. Sprzyjają one 
zmniejszeniu poczucia zagrożenia i podwyższeniu pozytywnej samooceny. Sę-
kowska (1978) dzieli mechanizmy obronne na pozytywne i negatywne. Do nega-
tywnych zalicza agresję, regresję, ucieczkę, projekcję, rezygnację i tłumienie, na-
tomiast wśród mechanizmów pozytywnych wyróżnia racjonalizm, kompensację 
i transformację. Agresja ma postać uporu lub negatywizmu. Specyficznym jej ro-
dzajem jest autoagresja, wyrażająca się np. w myślach samobójczych. Regresja 
oznacza bierne nastawienie; człowiek oczekuje pomocy i wsparcia niemal w każ-
dej sytuacji. Ucieczka jest kolejną formą samoobrony. Projekcja wiąże się z ob-
winianiem otoczenia za swoje cierpienie. Rezygnacja objawia się apatią i bierno-
ścią, natomiast tłumienie wiąże się z dużym napięciem i owocuje zaburzeniami 
zachowania o podłożu neurotycznym. Jeśli chodzi o mechanizmy o charakterze 
pozytywnym, to racjonalizacja pomaga w rozumieniu obiektywnej oceny wła-
snej sytuacji i odkrywaniu nowych możliwości, kompensacja z kolei jest dąże-
niem do osiągnięcia sukcesów w dziedzinach dostępnych choremu, transformacja 
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polega zaś na zmianie hierarchii wartości i celów życia, co skłania człowieka do 
aktywnej i doskonalszej samorealizacji.  

Dziecko przewlekle chore i kalekie ma takie same potrzeby i rozwija się 
według takich samych praw, jak dziecko zdrowe. Dla ich rozwoju niezbędne więc 
są kontakty z innymi dziećmi, uczestnictwo w zawodach i zajęciach grup dziecię-
cych oraz pełnienie w tych grupach różnych ról. Jest więc bardzo pożądane, by 
dziecko pozostawało w grupie rówieśniczej w pozytywnych relacjach z pozosta-
łymi dziećmi. Dziecko przewlekle chore ma naturalne prawo do pełnego uczest-
nictwa w otaczającym życiu i nawet najcięższe kalectwa nie powinny go z niego 
wyłączać (Porębska, 1982; Przetacznik-Gierowska, Włodarski, 1994; Larkowa, 
1987; Maciarz, 2001a).  

Szczególną uwagą i troską należy otaczać dzieci przebywające w zamknię-
tych zakładach leczniczych – szpitalach lub sanatoriach. Sanatorium przez samą 
swą atmosferę wywołuje u dzieci poczucie zagrożenia i niebezpieczeństwa. Wy-
nika stąd potrzeba sympatii i czynnej życzliwości oraz potrzeba życzliwej uwagi 
ze strony personelu sanatorium, w którym przebywa dziecko. Takie dziecko po-
winno być nie tylko dobrze leczone, ale także mieć „odpowiednie warunki do 
zaspokojenia niezwykle ważnych dla zdrowia i rozwoju potrzeb […] miłości i bez-
pieczeństwa, kontaktów z bliskimi osobami, poznawania świata, ruchu, zabawy, 
nauki, wypoczynku” (Dyga-Konarska, 1994, s. 39). Zwraca się jednak również 
uwagę na duże znaczenie terapeutyczne maksymalnego usprawnienia chorego 
dziecka, nauczenia go samodzielności przy samoobsłudze.  

Związek między trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami przystosowa-
nia społecznego wynika z tego, że trudności w uczeniu się mogą prowadzić do 
niepowodzeń szkolnych, drugoroczności, wagarowania. Badania przeprowa-
dzone w naszym kraju pokazały, że zdecydowana większość chłopców nieprzy-
stosowanych społecznie przejawiała duże trudności w nauce czytania i pisania. 
Z niedostosowaniem społecznym wiązało się też uzyskiwanie ocen niedostatecz-
nych z wielu przedmiotów, podobnie jak zjawisko drugoroczności. Wskaźniki 
drugoroczności uczniów z rodzin dysfunkcyjnych wielokrotnie przewyższały od-
setek uczniów drugorocznych w populacji ogólnopolskiej. Pozostawienie dziecka 
na drugi rok w tej samej klasie utrudnia jego sytuację w środowisku uczniow-
skim. Jest to zabieg dydaktycznie nieskuteczny, który uruchamia proces wykole-
jenia społecznego (Hołyst, 1989).  

Podsumowując swoje badania nad zachowaniami przystosowawczymi 
dziećmi przewlekle chorych, Kowaluk-Romanek pisze: 

 
U badanych stwierdzono wysoki poziom zachowań antyspołecznych i przyhamowa-
nych, nasilenie nadruchliwości, roztargnienia, społecznego odsuwania się oraz pro-
blemy w zakresie ekspresji słownej i życzliwości. Między grupami odnotowano rów-
nież istotne statystycznie różnice w dwóch wymiarach przystosowania: pozytywne – 
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negatywne zachowanie się oraz pozytywne – negatywne nastawienie do działań. 
Dzieci przewlekle chore cechuje niższy niż ich zdrowych rówieśników poziom pozy-
tywnego nastawienia do działań. Rezultat ten jest konsekwencją wysokiego nasilenia 
wyników w skalach: nadruchliwość i roztargnienie. W porównaniu do dzieci bez pro-
blemów zdrowotnych, dzieci przewlekle chore charakteryzują się wysokim poziomem 
negatywnych zachowań (wynik ten jest spójny z danymi uzyskanymi w skali zachowa-
nie się antyspołeczne). (Kowaluk-Romanek, 2012, s. 351-352) 

 
5. Właściwy obraz siebie 

 
Wyobrażenia, jakie ma dana osoba na swój temat, wywierają duży wpływ 

na jej emocjonalną równowagę i należą do czynników determinujących jej funk-
cjonowanie społeczne. Obraz siebie można określić jako zorganizowany zespół 
cech, których jednostka nauczyła się na podstawie wcześniejszych i aktualnych 
doświadczeń uznawać za własne, pełniący funkcję integracji i stabilizacji struk-
tury osobowości i zapewniający jej względną trwałość i powtarzalność zespołów 
schematów zachowań (Siek, 1986). Z obrazem siebie związane jest pojęcie sa-
mooceny, wnoszące do niego emocjonalny stosunek do oceny samego siebie. 
Obraz siebie jest nazywany samowiedzą, która stanowi zbiór sądów i wyobrażeń 
na temat własnego wyglądu zewnętrznego, charakteru, dojrzałości emocjonal-
nej, stosunków innymi czy aspiracji życiowych. 

Posiadanie adekwatnego obrazu siebie jest sprawą istotną dla wszystkich 
ludzi, nie tylko chorych. Obraz samego siebie, sposób, w jaki jednostka postrzega 
własną osobę, jest niezwykle ważnym czynnikiem kształcącym jej przyszłe po-
stępowanie. Jest on niezbędny do tego, by dorastający człowiek mógł porównać 
swoje zachowanie z zachowaniem innych ludzi, oceniać je i korygować. Szcze-
gólnie istotne jest realne ocenianie własnych zalet i wad, możliwości i braków. 
Obraz siebie danej osoby w dużej mierze decyduje o jej samopoczuciu i stosunku 
do otaczającego świata. Jest jednym z elementów osobowości – zbiorem lub or-
ganizacją cech, które jednostka uznaje za swoje własne.  

U dzieci przewlekle chorych zaburzenie obrazu własnej osoby powoduje 
zwykle zaniżenie własnej samooceny, co zmniejsza ekspansję działania, obniża 
aktywność, hamuje dynamizm wewnętrzny. Dzieci te zwykle przejawiają po-
stawę bierną, wyczekującą, są niezdecydowane i niepewne w sytuacjach zada-
niowych. Szczególne trudności w kształtowaniu prawidłowej samooceny mają 
dzieci dotknięte chorobą postępującą. Stałe lub okresowe nasilenie się negatyw-
nych zmian w zdrowiu, samopoczuciu i często sprawności fizycznej tych dzieci 
wyzwala w nich poczucie zagrożenia i dezorientuje ich w tym, jakie wartości pre-
zentują. Trudno w nich ukształtować w miarę stabilny system przekonań, wyob-
rażeń aspiracji, poczucie bezpieczeństwa wśród innych. Dzieci te mają świado-
mość narastającej niepełnosprawności i żyją w ciągłym zagrożeniu.  
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W odniesieniu do dzieci przewlekle chorych warto uwzględnić funkcje, jakie 
spełnia obraz siebie: reguluje, kontroluje i kieruje zachowaniami danej osoby, de-
terminuje jej stosunek do otoczenia, pobudza do działań określa poziom stawia-
nych sobie celów, czyli wyznacza poziom aspiracji i jest ważnym czynnikiem okre-
ślającym natężenie motywacji. Skoro osoby niepełnosprawne mają żyć w otwartej 
społeczności i rozwiązywać wiele codziennych problemów, winny mieć adekwatny 
obraz siebie. Od obrazu siebie zależy bowiem w dużej mierze to, czy jednostka 
podejmie pewne działanie, czy też zrezygnuje z obawy przed niepowodzeniem. 
 
6. Rola rodziny 

 
Zarówno rodzina, jak i inne wyspecjalizowane instytucje podejmują rozma-

ite działania minimalizujące trudności adaptacyjne, jakie napotyka przewlekle 
chore dziecko. Zwraca się przy tym uwagę, że instytucje te powinny nie tylko wspie-
rać, ale i same być wspierane. Chodzi tu zwłaszcza o rodzinę. Rodzina zapewnia 
dziecku opiekę, oddziałuje na jego psychikę przez bezinteresowność i ofiarność. To 
właśnie w rodzinie dziecko znajduje pierwsze możliwości uzewnętrznienia swych 
potrzeb uczuciowych poprzez zwierzanie się, okazywanie zaufania, szukanie rady  
i pomocy, wyrażanie swych obaw i niepokojów. W trakcie tych oddziaływań nawią-
zują się i stale umacniają więzi emocjonalne łączące dziecko z rodziną. Współpraca 
w rodzinie, współdziałanie, poszanowanie praw drugich, ułatwia czy wręcz umoż-
liwia przystosowanie do życia w innych grupach i szerszych zbiorowościach. 

Doniosłym czynnikiem warunkującym pozycję społeczną dziecka w grupie 
rówieśniczej jest więc sytuacja rodzinna dziecka, a zwłaszcza więź emocjonalna 
z rodzicami (Janion, 2007). Psychologów interesują głównie więzi psychiczne 
między członkami rodziny; socjologowie, psychologowie społeczni i pedagogo-
wie koncentrują się na jej funkcji wychowawczej. Podsumowując różne kierunki 
prac badawczych dotyczących działalności wychowawczej rodziny, Kawula 
(1978) stwierdza, że należy brać pod uwagę co najmniej trzy grupy czynników, 
które decydują o wychowaniu rodzinnym. Są to czynniki ekonomiczno-spo-
łeczne, czynniki kulturalne i czynniki psychopedagogiczne.  

Jak stwierdza E. Góralczyk (1996, s. 131), umiejętne „wplecenie choroby 
przewlekłej w życie codzienne […] jest jednym z fundamentalnych sukcesów ro-
dziny w okresie diagnozowania, w pierwszych etapach leczenia, a także w póź-
niejszym okresie”. Wśród zadań rodziny autorka wymienia m.in. redukcję lęku, 
osamotnienia, bezsilności, znajdowanie nowych obszarów aktywności, odbu-
dowę nadziei i poszukiwanie nowych perspektyw życiowych. Maciarz zwraca 
uwagę, że rodzice muszą unikać skrajności postawy nadmiernie opiekuńczej, czy 
też postawy wyrażającej się w nadmiernej pobłażliwości (2001a, 2001b). Nado-
piekuńczy rodzice ograniczają kontakty dziecka z rówieśnikami, co skutkuje u niego 
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brakiem samodzielności, egoizmem, nastawieniem roszczeniowym; pobłażli-
wość skutkuje zaś brakiem przestrzegania przez dziecko pewnych norm społecz-
nego zachowania, samokontroli, zdyscyplinowania. Rodzina powinna zagwaran-
tować choremu dziecku spokój i bezstresowe otoczenie. Nie można go jednak 
izolować od innych dorosłych i rówieśników. W przypadku zaobserwowania 
braku akceptacji dziecka przez jego rówieśników, jego rodzice lub rodzice dzieci 
zdrowych powinni dyskretnie interweniować wyjaśniając im przyczyny mniejszej 
jego sprawności i uświadomić im przykrość, jakiej doznaje będąc przez nich od-
rzucane (Maciarz, 1996a).  

 
7. Rola szkoły 

 
W okresie późnego dzieciństwa wzrasta znaczenie i atrakcyjność kontak-

tów z rówieśnikami. Szkoła staje się terenem spotkań z kolegami, podobnie jak 
podwórko czy plac zabaw. Prezentujący psychodynamiczne podejście do osobo-
wości H. S. Sullivan (1953) ukazał wpływ, jaki wywierają na rozwój dziecka w wieku 
szkolnym angażujące je relacje społeczne. Wyodrębnił szereg wewnętrznych 
procesów, przez które dziecko stykające się poza domem z nowymi, ważnymi dla 
siebie osobami modelującymi jego zachowania wypracowuje własne standardy, 
zastępując nimi dotychczasowe. Pierwszym z tych procesów, odzwierciedlają-
cym zmianę w sposobie akceptowania przez dziecko autorytetów, jest społeczne 
podporządkowanie się. Następnie pojawia się społeczna akomodacja, czyli pro-
ces akceptacji różnic między ludźmi. Kolejny proces to różnicowanie osób będą-
cych źródłem autorytetu wynikające z porównania ich ze sobą. Stopniowo 
dziecko uczy się rezygnować ze swoich egocentrycznych przekonań na rzecz 
przyswajania sobie tego, co konwencjonalnie. W efekcie pojawia się tendencja 
do uzgadniania treści swojej świadomości z przewidywanymi oczekiwaniami in-
nych. Końcowym etapem rozwoju społecznego w tym okresie jest stopniowa in-
ternalizacja wzorców kontroli czynności, będących skutkiem uświadamiania so-
bie przez dziecko zarówno własnych zachowań, jak i ich kontroli, stosownie do 
wymagań i oczekiwań grupy (Saciuk, 1986). 

Tillman uważa szkołę podstawową za główne, a czasem jedyne miejsce 
poznawczego i praktycznego treningu ról społecznych. Grupa uczy dziecko poję-
cia norm jawnych, a także i ukrytych. Umożliwia również trening rozpoznawania 
oraz realizacji zachowań spełniających daną normę w różnych sytuacjach i kon-
tekstach. Dochodzenie do takich umiejętności wymaga różnorodnej aktywności 
dziecka. Jest ona realizowana w kontekście społecznym, spostrzeganym za-
równo jako bliska relacja z drugą osobą, jak i współdziałanie z większą grupą 
osób. Otoczenie społeczne oddziałuje na dziecko przez system kar i nagród oraz 
mechanizm tzw. wpływu społecznego. Dla wielu dzieci rozpoczynających naukę 
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w szkole, nową i trudną okazuje się umiejętność przyjmowania roli odbiorcy ko-
munikatu, gdy jest on kierowany do całej klasy. Wiąże się to z brakiem zdolności 
do ujmowania siebie z perspektywy dwóch kategorii ról społecznych. W szkole 
następuje dalszy rozwój sprawności komunikacyjnych. Polega on na rozszerzeniu 
zakresu pełnienia ról nadawcy i odbiorcy komunikatu o wrażliwość na komuni-
katy kierowane do całej grupy, której jest uczestnikiem (Tillmann, 1996). 

Na szczególną rolę kontekstu społecznego i kooperacji z innymi w rozwoju 
funkcji intelektualnych zwracał uwagę Wygotski (2005), uważając wchodzenie  
w dwustronne relacje z innymi za podstawowy warunek rozwoju każdej funkcji 
czy umiejętności społecznej. Relacje z rówieśnikami podczas uczenia się lub roz-
wiązywania problemów pełnią funkcję stymulatora rozwoju emocjonalnego, po-
znawczego, społecznego i moralnego.  

Początek nauki szkolnej otwiera nowy okres w życiu emocjonalnym i spo-
łecznym dziecka. Życie to jest coraz bogatsze. Dziecko nawiązuje liczne więzi emo-
cjonalne z rówieśnikami i nauczycielem. Nauka szkolna pobudza emocje związane 
z aktywnością poznawczą, a sukcesy szkolne stają się przyczyną przeżyć uczucio-
wych o charakterze dodatnim (Przetacznik-Gierowska, Makiełło-Jarża 1992). Na 
początku emocje i warunkowane przez nie działania mają charakter impulsywny, 
są afektami, dopiero stopniowo pod wpływem doświadczeń społecznych dziecka, 
a także nauki (racjonalizacja emocji), pojawiają się możliwości kierowania proce-
sami przeżyć (hamowanie nadmiernych reakcji emocjonalnych) przez analizowa-
nie sytuacji, przewidywanie stopnia ryzyka lub powodzenia w działaniu. Rośnie 
również świadomość odpowiedzialności za negatywne skutki działania. Tak więc 
u dziecka wstępującego w progi szkoły przeważają emocje i uczucia kontrolowane. 
Dziecko odznacza się trwalszymi niż w przedszkolu przejawami i formami reakcji 
emocjonalnych, które mają istotne znaczenie dla realizacji potrzeb i dążeń. W po-
czątkowym okresie są to jedynie potrzeby i dążenia osobiste. Wraz z rozwojem 
kontaktów społecznych, głównie rówieśniczych, a także pod wpływem przyrostu 
wiedzy o świecie i systemie wartości w nim funkcjonujących, następuje rozwój po-
trzeb pozaosobistych i, co się z tym wiąże, uczuć wyższych (stosunek do innych 
ludzi, do idei i wartości) (Popek, 1990). 

W okresie uczęszczania do szkoły niezwykle ważna staje się dla dziecka 
pozycja zajmowana w klasie. Znane są ujemne skutki bycia odrzuconym przez 
grupę rówieśniczą lub pozostawania w przekonaniu, że się nie jest akceptowa-
nym. Z badań Deptuły (1996, 1997) wynika, że akceptacja ze strony klasy zwią-
zana jest w dużej mierze z eksponowanymi społecznie osiągnięciami dziecka. 
Sukces w działaniu oraz nabycie odpowiednich umiejętności ma w wieku póź-
nego dzieciństwa bezpośredni związek z zajmowaną w grupie rówieśników po-
zycją oraz z możliwością nawiązania przyjaźni. Bycie mało atrakcyjnym lub źle oce-
nianym, doznawanie porażek w jakiejś dziedzinie lub choćby tylko niewyróżnianie 
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się niczym szczególnym, może obniżać szanse społecznego istnienia dziecka. 
Tym samym może wpływać ujemnie na jego samopoczucie oraz powodować pe-
symistyczne spostrzeganie siebie teraz i w przyszłości. Przeżycia takie podtrzy-
mują niechęć do podejmowania wysiłków z obawy przed niepowodzeniem oraz 
utrwalają wyuczoną bezradność i strategie prowadzące do niepowodzeń. 

Również wyniki innych badań dowodzą, że pozycję społeczną w nieformal-
nej strukturze klasowej zdobywa jednostka dzięki swym cechom osobowościo-
wym i postawie, jaką przyjmuje w relacjach z innymi członkami grupy. Sikorski 
(2000, s. 8) podsumowuje to następująco: „poziom akceptacji ucznia w zespole 
klasowym zależy od predyspozycji osobistych, jak np. postępy w nauce, koleżeń-
skość, poziom rozwoju umysłowego, aktywność pozalekcyjna; oraz od warun-
ków poza indywidualnych: statusu społeczno-ekonomicznego rodziców, klimatu 
wychowawczego rodziny, wykształcenia rodziców, liczby rodzeństwa”.  

Dziecko chore winno być traktowane na równi z innymi dziećmi we wszyst-
kich sytuacjach i czynnościach, które nie są dla jego zdrowia przeciwwskazane. 
Należy je zachęcać do kontaktów i współdziałania z dziećmi zdrowymi, wzmac-
niając jego poczucie wartości. Chwalić je, nagradzać i pokazywać innym dzieciom 
jego nawet niewielkie osiągnięcia. Przydzielać mu w organizowanych zabawach 
i zajęciach odpowiednie do jego możliwości zadania i role; włączać je do insce-
nizacji, deklamacji wierszy, występów publicznych. Jego zdrowych rówieśników 
należy zaś wdrażać do pomocy, ucząc ich przy tym wyrozumiałości dla słabości 
kolegów. Nie eksponować w grupie obniżonej sprawności dziecka chorego, eks-
ponować natomiast te jego dyspozycje, które mogłyby zwiększyć jego atrakcyj-
ność (Maciarz, 2006; Sawionek, 2008).  

Badania potwierdzają jednak, że szkoła nie dostarcza dzieciom z zaawan-
sowaną postacią choroby przewlekłej należytych warunków społecznego przy-
stosowania. Zaś dzieci słabo przystosowane „nie są objęte przez nauczycieli od-
działywaniem wychowawczo-terapeutycznym łagodzącym ich zaburzenia za-
chowania się i wzmacniającym ich pozytywne relacje z rówieśnikami w grupach 
klasowych” (Maciarz, 2001b). 

 
Zakończenie 

 
Ważnym elementem wsparcia dla chorego dziecka i całej jego rodziny 

może być odpowiednio przemyślana praca socjalna. Oprócz pomocy w postaci 
rozmaitych świadczeń czy pomocy w dostępie do rehabilitacji, jej formami mogą 
być np. przekazanie rodzinie odpowiedniej wiedzy o prawach i uprawnieniach 
osób chorych i niepełnosprawnych (a także inne specjalistyczne poradnictwo), 
pobudzanie środowiska lokalnego do włączania się w proces pomocy rodzinie  
i dziecku, umożliwianie dziecku uczestnictwa w różnych formach życia społecznego, 
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pomoc w rozwijaniu jego zdolności i in. (Faińska, 1993; Kaczmarek i in., 2011; 
Regulska, 2013). Chodziłoby więc o zaplanowanie różnorodnych, szeroko zakro-
jonych, acz spójnych działań, których generalnym celem jest  
 

wzrost kompetencji społecznych, interaktywnych, poznawczych i emocjonalnych, co 
powinno skutkować również poprawą samoświadomości u osoby przewlekle chorej. 
Wszystkie te oddziaływania powodują pojawienie się nowego spojrzenia na otacza-
jącą rzeczywistość, pozwalają na rozpoznanie swoich mocnych stron, posiadanych 
zdolności i umiejętności, które, nawet jeśli są niewielkie, to istnieją i mogą stać się 
początkiem rozwoju. W wyniku powyższego osoba z niepełnosprawnością pozbywa 
się pasywności, a jej zachowanie zaczyna być aktywne. (Regulska, 2013, s. 241)  

 
Jak widać, cel ten został sformułowany tak ogólnie, że dotyczy dobra zarówno 

niepełnosprawnego dziecka, jak i osób dorosłych. Należałoby jednak dodać, że  
w obydwu przypadkach celem jest również dobro całej rodziny, a także dobro szer-
szych społeczności. Wspieranie zdolności funkcjonowania jednostek i grup w społe-
czeństwie winno bowiem służyć zarówno im samym, jak i całemu społeczeństwu. 
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Ludzka aktywność, wyrażająca się przez zaangażowanie w dziedzinie spo-
łeczno-gospodarczej, opiera się na bazie sprecyzowanych założeń i jasno zdefi-
niowanych celów. Przyjmując określone principia – które odnoszą się do kon-
kretnej koncepcji filozoficzno-etycznej – działanie człowieka wpisuje się i prak-
tycznie realizuje postulaty wypracowanych teorii z zakresu życia społecznego  
i wdrażanych wizji ekonomicznych. Nasze zadania w niniejszym artykule okre-
ślamy jako próbę uchwycenia i ukazania – na kanwie personalistycznej, zintegro-
wanej koncepcji człowieka ‒ podstawowych źródeł doczesnej aktywności, a więc 
przede wszystkim aspektów etyczno-moralnych życia indywidualnego i społecz-
nego, bez których w dłuższej perspektywie czasowej nie da się zapewnić dobro-
bytu i poczucia bezpieczeństwa ludzkiego życia. Pragniemy wskazać kwestie, 
które zagrażają człowiekowi w tworzeniu dobrobytu bądź nie pozwalają mu we 
właściwy sobie sposób korzystać ze zdobywanych wartości materialnych. W po-
dejmowaniu tego wyzwania zaznaczać się też będzie istotna rola państwa. 

W tym miejscu wydaje się niezwykle trafne stwierdzenie z encykliki Bene-
dykta XVI: „Ryzyko naszych czasów polega na tym, że faktycznej wzajemnej za-
leżności między ludźmi i narodami nie odpowiada etyczne współdziałanie su-
mień i umysłów, którego wynikiem mógłby być rozwój naprawdę ludzki” (CV 9). 
 
1. W sferze życia indywidualnego 

 
Trzeba więc w tym kontekście postawić pytanie: Jak przedstawia się kondycja 

człowieka w wymiarze indywidualnym ‒ egzystującego pośród wielu różnorodnych 
konfliktów i polemicznych sporów wokół doktryn i idei ‒ w prowadzonej przez siebie 
aktywności społeczno-gospodarczej? Aby odpowiedzieć na to pytanie, przedstawi 
się tu człowieka, który bytuje w zagrożeniu pochodzącym z błędnej antropologii 
oraz doktryn relatywizujących prawdę, następnie zaś zostaną ukazane konsekwen-
cje nierespektowania prawdy o człowieku w procesie rozwoju dobrobytu. 

 
1.1. Upowszechnianie się błędnych koncepcji antropologicznych 

 
Człowiek czerpie swą godność z racji bycia osobą, dlatego każdy ma prawo 

oczekiwać od społeczeństwa poszanowania jego ludzkiej godności, ale też ma 
ten sam obowiązek wobec drugich. Godność człowieka stanowi źródło obiek-
tywnych i niepodważalnych praw. Wszystkie zaś prawa człowieka służą jego in-
tegralnemu, wszechstronnemu i dynamicznemu rozwojowi. Jednak współczesna 
cywilizacja i współczesne prądy myślowe wydają się odrzucać podstawowy obo-
wiązek poszanowania praw człowieka, tak wyraźnie strzegących jego godności.  
W tym kontekście wypada postawić pytanie: Na czym polega zagrożenie człowieka 
jako osoby, które płynie z upowszechniania błędnej antropologii? Dążyć się będzie 
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zatem do wskazania praktycznych konsekwencji mających swe źródło w meto-
dycznym, ideologicznym zamazywaniu prawdy o człowieku. 

Redukcjonistyczne koncepcje człowieka są narzędziami unicestwiającymi 
godność osoby ludzkiej, zwłaszcza wtedy, gdy z płaszczyzny poszukiwań nauko-
wych przenikają do dziedziny życia społeczno-politycznego, gospodarczego i kul-
tury, znajdując w nich swoje praktyczne zastosowanie. Proponowane bowiem 
wizje człowieka w kategoriach przedmiotowych: fizyczno-chemiczny mecha-
nizm, oswojone zwierzę, splot ślepych popędów i sił witalnych, element i efekt 
automatyzmów życia społecznego ‒ efektywny robot oraz maszyna służąca do prze-
twarzania genów ‒ zatracają niepowtarzalną godność osoby ludzkiej. W przedmio-
towym rozumieniu osoby ludzkiej, istotę mechanizmu niszczącego człowieka 
stanowi błędna hierarchia wartości przedkładająca prymat rzeczy nad osobą 
(por. EV 34; zob. także Jan Paweł II, 1982b, s. 140). 

Patrząc przez pryzmat tej błędnej hierarchii wartości, można zauważyć, że 
w istocie człowiekowi odmawia się panowania – podmiotowego i przedmioto-
wego w świecie. Oznacza to, że to nie człowiek kieruje w sposób suwerenny, ce-
lowy i planowy procesami politycznymi i gospodarczymi, społeczno-kulturalnymi, 
ale bezwiednie im podlega i podporządkowuje. Nie ma tu zatem miejsca na pod-
miotowość osoby z jej istotnymi właściwościami, jak uzdolnienie do samostano-
wienia o sobie, samoposiadania i samoopanowania (por. Wojtyła, 1969, s. 109-
125, 156-196). Człowiek przedmiot i niewolnik rzeczy (RH 16) staje się środkiem  
i narzędziem do realizacji celów utylitarnych, konsumpcyjnych i hedonistycznych. 
W sytuacji uprzedmiotowienia gubi wymiar osobowy egzystencji, to znaczy twór-
czą podmiotowość wobec biegu historii (zob. RH 15; por. Jan Paweł II, 1991, s. 27).  

Zaprzeczenie autentycznej troski o rozwój samego człowieczeństwa musi 
w następstwie prowadzić do lansowania modelu postępu, w którym nie uznaje 
się prymatu wartości duchowych nad materią (zob. RH 16; SRS 33; Jan Paweł II, 
1982, s. 310), a osobę ludzką sprowadza się do dziedziny czysto ekonomicznej  
i zaspokojenia potrzeb materialnych (zob. CA 19, 29). Człowiek jako istota ciele-
sno-duchowa domaga się bogatszej i bardziej zróżnicowanej koncepcji rozwoju, 
w której kultura i cywilizacja techniczna pozostawać będą w służbie rozwoju 
człowieczeństwa i promowania wartości osobowych.  
 
1.2. Niebezpieczeństwa w zakresie poznania prawdy 

 
Prawda musi wyznaczać kierunek naszego działania w świecie, a zwłaszcza 

w świecie wartości, o ile to działanie ma zasługiwać na miano ludzkiego. Człowiek 
stara się spełniać dobro, kocha, tworzy rzeczy piękne i dąży do samourzeczywist-
nienia, ale w tym wszystkim posługuje się prawdą.  
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Tymczasem zagrożenie, które niesie współczesna cywilizacja i dotyka w szcze-
gólny sposób sferę aktywności człowieka, ma swoje źródło w ludzkim umyśle  
i wiąże się z wyborem fałszu (kłamstwa) stanowiącego zakwestionowanie obiek-
tywnej wartości prawdy w procesie poznawczym w domenie kulturowej działal-
ności człowieka. Wskazywał na to Jan Paweł II od początku swego pontyfikatu: 
„sytuacja bowiem człowieka w świecie współczesnym wydaje się daleka od obiek-
tywnych wymagań porządku moralnego, daleka od wymagań sprawiedliwości, a tym 
bardziej miłości społecznej” (RH 16). Papież podkreślał, w kontekście niezwykle 
bolesnych doświadczeń minionego stulecia, że toczyła się i toczy – jak nigdy wcze-
śniej ‒ intensywna walka o prawdę o człowieku (Jan Paweł II, 1997, s. 140). 

Na polu tego wielkiego zmagania ujawniły się trzy główne stanowiska: to-
talitarystyczne, liberalistyczne jak również wizja personalistyczna reprezentu-
jąca myśl chrześcijańską. 

W systemach totalitarnych człowiek został sprowadzony do organizmu je-
dynie biologicznego i całkowicie podporządkowany – jako jednostka – kolekty-
wowi, co pozwala wskazać na zaczerpnięcie ze źródeł biologizmu ontologicz-
nego, psychologizmu i socjologizmu, które stanowią różne odmiany redukcjoni-
zmu antropologicznego. Indywidualny człowiek został pozbawiony jakichkol-
wiek praw i przywilejów na rzecz społeczeństwa. W konsekwencji takie widzenie 
bytu ludzkiego doprowadziło do uprzedmiotowienia i ubezwłasnowolnienia 
człowieka oraz pozwoliło poddać go różnego rodzaju zbrodniczym szykanom i me-
todycznym represjom. 

Prawda moralna ‒ określająca prawdziwą wolność osoby ‒ to prawda jed-
nostkowa, prawda dana i zadana indywidualnemu człowiekowi. Prawda moralna 
musi się przebijać przez prawo ustanowione w trybie demokratycznym oraz 
przez zasady życia społecznego. W przeciwnym razie „całe życie społeczne wy-
stawiane jest stopniowo na ryzyko, zagrożenie i rozkład”, demokracja zaś wtedy 
funkcjonuje na gruncie „instrumentalizacji idei i przekonań dla celów stricte po-
litycznych” (por. VS 99). Kiedy społeczeństwo traci prawdziwe, stałe i niezależne 
od interesów partykularnych punkty odniesienia, wtedy zaczyna dominować 
„siła władzy” (por. VS 99) – uosabiającej dążenia totalitarne – korzystająca z ar-
gumentów różniących się istotnie od racji prawdy. Może to być siła większości 
uzyskana na drodze oferowanych demagogicznych obietnic, siła potęgi ekono-
micznej czy też zwykła siła militarna. Sankcję ustroju totalitarnego stanowi prze-
moc, choćby nawet przypadkowo działała na korzyść obywateli, występująca  
w formie porządkującej lub organizującej ów system. Ostatecznie więc totalita-
ryzm „rodzi się z negacji obiektywnej prawdy” (VS 99).  

Chociaż panowanie ideologii totalitarystycznych w sposób oczywisty zakoń-
czyło się tragicznym epilogiem, to przedmiotowe, biologiczne widzenie człowieka 
spowodowało dotkliwe spustoszenie w życiu środowisk społecznych i intelektualnych. 
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Druga wielka ideologia, która zamazuje prawdę o człowieku, to współczesny 
liberalizm sięgający swymi korzeniami rewolucji francuskiej, czasów J. J. Rousseau. 
Problem ten dostrzega też Jan Paweł II, dlatego formułuje pytanie: Czy można 
powiedzieć, że klęska komunizmu oznacza zwycięstwo kapitalizmu jako systemu 
społecznego i że ku niemu winny zmierzać kraje, które podejmują dzieło prze-
budowy gospodarczej i społecznej? (CA 42). Papież rozgranicza w kapitalizmie 
elementy ekonomiczne i filozoficzne: pierwsze akceptuje, drugie kwestionuje. 
Podejmując się próby oceny powiązanego z kapitalizmem liberalizmu, należy 
rozgraniczyć jego trzy podstawowe nurty: liberalizm ekonomiczny, liberalizm 
społeczno-polityczny i liberalizm filozoficzno-aksjologiczny. 

Liberalizm ekonomiczny łączy się z kapitalistycznym modelem życia gospo-
darczego. Jego podstawowe elementy to własność prywatna, wolny rynek, afirma-
cja inicjatywy, przedsiębiorczości i odpowiedzialności. Papież przyjmując ideę wol-
ności ekonomicznej, przestrzega jednak „przed radykalną ideą kapitalizmu” (CA 42).  

Drugą odmianą liberalizmu jest liberalizm społeczno-polityczny. Powiązany 
jest z takim modelem państwa, którego rysami charakterystycznymi są trójpodział 
władzy (ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej), demokracja parlamentarna, 
pluralizm partii politycznych, istnienie opozycji parlamentarnej, obrona praw czło-
wieka (Niećko, 1995). 

Trzeci nurt liberalizmu to liberalizm filozoficzno-aksjologiczny, zwany także 
kulturowym albo etycznym. Zapewne musi tu pojawić się wiele spornych kwe-
stii, ale najważniejsze to odmienna antropologia i maksymalizacja idei wolności, 
relatywizm etyczny (zob. Kowalczyk, 1996, s. 415).  

Maritain zwrócił uwagę, że myśliciele nowożytni, także J. J. Rousseau, kła-
dli nacisk na prawa człowieka-jednostki, pomijając w swych koncepcjach czło-
wieka-osobę (por. Maritain, 1939, s. 31 i n). Utożsamienie jednostki z osobą 
może prowadzić do groźnych konsekwencji społecznych, gdyż autonomia jed-
nostki ludzkiej nie jest równoznaczna z wszechstronnym rozwojem człowieka 
jako osoby. Kategoria jednostki, akcentująca wyłącznie aspekt materialno-biolo-
giczny człowieka, sytuuje człowieka w zakresie „egzemplarz-gatunek”. Ten rodzaj 
depersonalizacji sprzyja urzeczowieniu człowieka i jego anonimowości.  

Konsekwencją naturalistyczno-pragmatycznej antropologii skrajnego libe-
ralizmu jest postrzeganie człowieka także jako potencjalnego producenta bądź 
konsumenta wartości materialnych. Stąd w życiu społecznym akcent położony 
jest raczej na mieć niż być. Nie jest więc możliwy consensus z antropologią, która 
bezwzględny priorytet przyznaje osobie ludzkiej (zob. Maritain, 1939; Bobbio, 
1998, s. 59). Tutaj trzeba ponadto wskazać na zarysowujący się ostry konflikt 
między kapitałem a pracą. Człowiek nie może być traktowany instrumentalnie 
jako maszyna produkująca wartości ekonomiczno-materialne, ale jako podmiot 
pracy (zob. LE 12). Praktyczny materializm i ekonomizm stanowią komponenty 
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antropologii ekstremalnego liberalizmu, które niewątpliwie pozostają w sprzecz-
ności z założeniami personalizmu. 

Liberalizm ustosunkowując się do kwestii wolności człowieka, ujmuje ją ne-
gatywnie, nawiązując tym samym do dorobku myśli Kartezjusza. Potwierdzeniem 
tego są także wypowiedzi jednego ze współczesnych reprezentatywnych przedsta-
wicieli liberalizmu ‒ I. Berlina, autora eseju Dwie koncepcje wolności. Wolność pre-
cyzuje on jako brak ingerencji zewnętrznej w sferę działalności człowieka. Posiada 
więc profil negatywny, gdyż jest wolnością „od czegoś”, a nie „do czegoś”. Wreszcie 
Berlin dochodzi do wniosku, że człowiek – jako autonomiczny podmiot – powinien 
sam kreować wartości i normy postępowania (zob. Berlin, 1991, s. 129 i n.). 

Autentycznej ludzkiej wolności nie da się sprowadzić jedynie do sfery egocen-
trycznej, gdyż należy ją ujmować w kontekście życia społecznego. Wolność osoby 
ludzkiej wyraża się w odpowiedzialnej wolności za całokształt tak własnego życia, 
jak i za życie innych ludzi w wymiarze społecznym (zob. S. Kowalczyk, 1996, s. 416).  

W etosie liberalnym można odnaleźć wiele cennych elementów, jak cho-
ciażby afirmacja praw człowieka, wolności życia społecznego, inwencji i aktyw-
ności, rozwoju ekonomicznego, rzetelności pracy, pokoju społecznego. Wymie-
nione pozytywne czynniki, konstytuujące etykę liberalno-indywidualistyczną, 
współistnieją z twierdzeniami jawnie kontrowersyjnymi i opozycyjnymi wobec 
etyki normatywnej. Do najbardziej kontrowersyjnych elementów etosu liberal-
nego należy zaliczyć skrajny indywidualizm i subiektywizm, deprecjonowanie 
prawdy, ekonomizm, pragmatyzm, relatywizm, brak zrozumienia dla altruistycz-
nej miłości (zob. Kowalczyk, 1996, s. 417).  

Logicznie rzecz biorąc: skoro istnienie społeczności jest jedynie konwen-
cją, to również wszelkie normy moralne muszą być rezultatem decyzji człowieka, 
które są utrwalane – jako kodeksy etyczne – i kodyfikowane przez niego na miarę 
aktualnych dążeń i potrzeb.  

Kwestię doniosłej wagi dla takiego rozumienia etyki stanowi fakt, że według 
koncepcji liberalnej jest ona jedynie fenomenem pochodnym wobec dziedziny eko-
nomii. Rysem charakterystycznym wspomnianej etyki jest wręcz absolutyzacja wła-
sności prywatnej, traktowanej jako nieograniczone prawo. Liberalizm kapitalistyczny, 
będący łatwo rozpoznawalnym wcieleniem ekonomizmu, w centrum swoich zainte-
resowań sytuuje produkcję i konsumpcję, a nie człowieka. Współcześni liberałowie 
dostrzegają potrzebę wartości (zob. Novak, 1988, s. 71), lecz obawiają się jedno-
znacznej akceptacji norm moralnych. Wartość nadrzędną stanowi dążenie do mak-
symalizacji produkcji, temu też priorytetowi ma być podporządkowana etyka (zob. 
Michałowski, 1998, s. 233; Ślipko, 1992, s. 23-24; por. Kowalczyk, 1996, s. 417-418). 

Osoba ludzka została więc zdeprecjonowana w imię wartości material-
nych. Zadaniem państwa jest zatem jedynie zapewnienie funkcjonowania wol-
nego rynku. Sztandarowa idea laissez-faire, postulująca istnienie nieograniczonego 
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wolnego rynku, podniesiona została do rangi koniecznego i podstawowego kry-
terium indywidualnej wolności człowieka (zob. Majka, 1992, s. 44-48; Ślipko, 
1992, s. 23-24). W związku z tym pojawił się w łonie liberalizmu niezwykle ważki 
problem dotyczący kwestii stopnia obecności państwa i jego zaangażowania 
społecznego w kontekście relacji do praw jednostki (Hayek, 1978, s. 990).  

Niewątpliwie jako trudne zadanie jawi się ustalenie, dokąd sięga władza 
państwa, a dokąd prawa jednostki, tzw. sfera wolności negatywnej. Dla myśli li-
beralnej na przestrzeni dziejów typowa wydaje się zasada, że państwo jest tym 
bardziej liberalne, im bardziej zakres działania władzy jest ograniczony, a tym 
samym szeroka jest sfera wolności negatywnej. Różnica między liberalizmem  
a autorytaryzmem (termin może precyzyjniejszy niż totalitaryzm) polega zaś na 
odmiennej konotacji – pozytywnej lub negatywnej – przeciwstawnych terminów 
„władza” a „wolność”, oraz na wynikających z tego konsekwencjach. W liberali-
zmie pozytywną konotację ma wolność, w rezultacie społeczeństwo lepiej funk-
cjonuje im szersza jest sfera wolności i węższa sfera władzy (zob. Bobbio, 1998, 
s. 60-61). W najbardziej rozpowszechnionej aktualnie postaci liberalizm zawiera 
się w teorii „państwa-minimum” (minimal state).  

Prawo stanowione przez państwo posiada walor obowiązywalności w życiu 
społecznym. Teoria pozytywizmu moralnego, aprobowana przez ten nurt, uznaje 
prymat prawa przed etyką. Panoramę etosu liberalizmu uzupełniają jeszcze po-
glądy określane mianem „subiektywizmu” i „relatywizmu”, które kwestionują ob-
ligatoryjny i uniwersalny charakter zasad moralnych, widząc w nich relikty ana-
chronicznych już modeli społeczno-ekonomicznych (zob. Kowalczyk, 1996, s. 419).  

Źródłem relatywizmu etycznego jest teoria emotywizmu – według której – 
wszystkie wartości, oceny i zasady są jedynie subiektywną ekspresją indywidual-
nego człowieka, jego wyborem i postawą (por. MacIntyre, 1981, s. 12-23). Wobec 
liberalnego pojmowania etyki są podnoszone również istotne zastrzeżenia mery-
toryczne. Nurt ten bowiem relatywizuje tak kryteria prawdy, jak i kryteria etyczne, 
co w konsekwencji może prowadzić do sceptycyzmu i barbaryzacji życia społecz-
nego (zob. S. Kowalczyk, 1996, s. 419). Koncepcja liberalna nie znalazła uznania 
dla idei sprawiedliwości i solidarności społecznej (Papież Pius XI, QA 122).  

Jakimś przedłużeniem liberalizmu etycznego jest współczesny postmodernizm 
(zob. Pawlak, 1996), s. 355-357; por. także: Kiereś, 1995, s. 263-267), który neguje 
wszelkie wartości poznawcze i moralne, podważa możliwości poznawcze ludzkiego 
rozumu, neguje cel i sens ludzkiego życia (zob. Bronk, 1996, s. 85; Pawlak, 1996,  
s. 358-365; Sareło, 1998, s. 6-11), czyli – wydaje się – w większym jeszcze stopniu niż 
liberalizm wypaczać obiektywny wizerunek człowieka. Przyczynę krytycznej oceny 
postmodernistycznych koncepcji stanowi wyżej wspomniana ich główna teza negu-
jąca kompetencje poznawcze rozumu. Z tego faktu wynika odrzucenie idei prawdy 
oraz zakwestionowanie obiektywnego porządku moralnego (zob. Sareło, 1999, s. 63). 
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1.3. Sytuacja człowieka w wymiarze społecznym 
 
Człowiek w najgłębszej swej istocie jest bytem społecznym. Pojęcie to za-

wiera w sobie dwa zasadnicze elementy. Pierwszy odnosi się do konieczności 
życia społecznego dla rozwoju i funkcjonowania człowieka. Drugi natomiast łą-
czy się z wkładem człowieka w dynamiczne funkcjonowanie życia społecznego 
(por. Hoeffner, 1992, s. 19-20). Zatem szeroko rozumiane życie społeczne sta-
nowi nieodzowny kontekst bytowania człowieka. W konsekwencji oznacza to, że 
centralną ideą, na której gruntować się winna cała rzeczywistość społeczna –  
o ile ma respektować koncepcję człowieka jako osoby – powinna być idea god-
ności człowieka. To właśnie godność człowieka stawia wymóg takiego systemu 
społecznego, który będzie jedynie właściwym typem relacji opartych na posza-
nowaniu godności wszystkich ludzi (por. Skorowski, 1996, s. 39). 

Adekwatnie więc do tego sposobu wartościowania, kształt i jakość życia 
społecznego ma być na miarę wielkości i godności człowieka. Tymczasem dość 
oczywiste wydaje się, że owa jakość tego życia jest współcześnie w wielu donio-
słych kwestiach zagrożona.  
 
2. Zagrożenie rozwoju we wspólnocie narodów 

 
Proces rozwoju świata został zapoczątkowany w akcie jego stworzenia. Za-

angażowanie człowieka – jego możliwości zawarte w rozumnej, duchowej i zdol-
nej do transcendencji ludzkiej naturze ‒ ma zmierzać w kierunku zapewnienia 
pełnego rozwoju ludów i narodów, obejmującego aspekty ekonomiczne i spo-
łeczne, uwzględniającego tożsamość kulturową, otwartego na rzeczywistość 
transcendentną w należnej im autonomii podmiotowej (zob. SRS 32).  

Rzeczywistość społeczna godna człowieka jako osoby z jednej strony po-
lega na stworzeniu takich struktur politycznych, które umożliwiają poszczegól-
nym osobom realizację ich fundamentalnych praw (por. Skorowski, 1996, s. 168), 
z drugiej zaś na zapewnieniu odpowiednich warunków społeczno-gospodar-
czych, które mają chronić byt człowieka w ramach współczesnego życia społecz-
nego. Faktycznie więc chodzi tu o możliwość korzystania z całego katalogu praw 
społecznych gwarantujących minimum egzystencji, pracę, słuszną płacę, wła-
sność itp., czyli egzystencję godną człowieka (por. Skorowski, 1996, s. 169). Rze-
czywistość społeczna osoby obejmuje również odpowiednią rzeczywistość kul-
turową, czyli struktury i instytucje, które umożliwią człowiekowi dostęp do wie-
lorakich dóbr szeroko rozumianej kultury. Troska o zaistnienie tego rodzaju rze-
czywistości będzie prowadziła do umacniania autonomii osoby, do jej rozwoju 
intelektualnego, duchowego i moralnego, a więc do tworzenia humanizmu (por. 
Gałkowski, 1982, s. 27). 
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Najważniejszym wspólnym elementem, który pozwala wskazać współcze-
sne zagrożenia na płaszczyźnie życia gospodarczo-społecznego, jest sytuacja 
wielopłaszczyznowej alienacji człowieka względem procesów i ustrojów gospo-
darczych, którą rodzi współczesna cywilizacja przemysłowa i postęp techniczny. 
Działalność ekonomiczna człowieka bez wątpienia stwarza szanse rozwoju, ale 
także przynosi wielorakie zagrożenia (zob. RH 14-16; Gocko, 1999, s. 120-121). 
Nie wdając się w dyskusję o historii pojęcia „alienacja”, trzeba zauważyć, że ta 
koncepcja – dzięki zasłudze egzystencjalistów i nauczaniu Kościoła – została 
przeniesiona z wąsko ujmowanego opisu ekonomicznego i rozpoznana jako do-
świadczenie konkretnego podmiotu (zob. Kampka, 1995, s. 31-33). Aby opisać 
rzeczywistość alienacji, niewystarczające okazują się kategorie pojęciowe za-
czerpnięte z ekonomii, polityki, a nawet antropologii. Trzeba raczej skorzystać  
z pojęć z zakresu etyki (zob. Szostek, 1998, s. 293-308).  

Jednym z możliwych obszarów alienacji – na który wskazywał już Marks – 
jest w pierwszym rzędzie ludzka praca. Ujawnia się on wtedy, gdy praca zamiast 
charakteryzującego ją rysu osobowego i bycia formą ekspresji całego człowieka, 
staje się jedynie towarem, który podlega prawom rynku, mechanizmowi popytu  
i podaży, mając swoją rynkową cenę, którą stanowi płaca robotnika (zob. LE 7). 
Takie rozumienie pracy musi być postrzegane jako zewnętrzny przymus, który 
ogranicza człowieka do roli narzędzia pracy, pozbawiając go możliwości bycia czyn-
nikiem przetwarzania i humanizacji świata (zob. Aubert, 1986, s. 315-321). Ekono-
mia liberalna nie ujmując zatem wymiaru antropologicznego i społecznego pracy, 
sprowadza ją do jednej z funkcji, czyli funkcji rynkowej (zob. Kampka, 1995, s. 34). 

Innym obszarem potencjalnych zagrożeń wynikających z życia społeczno-
gospodarczego, a tym samym kolejną już płaszczyzną alienacji, połączonej z utratą 
autentycznego sensu istnienia, w której „człowiek nie uznając wartości i wielkości 
osoby w samym sobie i bliźnim, pozbawia się możliwości przeżycia w pełni swego 
człowieczeństwa i nawiązania relacji solidarności we wspólnocie z innymi” sta-
nowi styl życia określany mianem konsumizmu. Człowiek wyalienowany, „który 
nie chce wyjść poza samego siebie uczynić z siebie daru ani stworzyć autentycz-
nie ludzkiej wspólnoty, dążącej ku swemu ostatecznemu przeznaczeniu (CA 41; 
zob. także: Gocko, 1999, s. 124). Człowiek zatraca w sobie zdolność do ofiary i po-
święcenia, w relacjach międzyosobowych daje pierwszeństwo swoim egoistycz-
nym dążeniom, odsuwając na dalszy plan troskę o innych ludzi (zob. Olejnik, 
1980, s. 29, 32). 

Proces dalszych przemian społecznych, dokonujących się w tym kierunku, 
może doprowadzić do powstania w miejsce społeczeństwa przemysłowego i kon-
sumistycznego społeczeństwa poprzemysłowego, czyli technokratycznego (zob. 
Bauman, 1994). 
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Konsumizm nie tylko deprawuje pojedynczego człowieka w sferze wolno-
ści i hierarchii wartości, lecz staje się modelem kulturowym, którego wpływ 
obejmuje całe warstwy i grupy społeczne. Jest to – posługując się słowami Kier-
kegaarda – „lęk przed utratą własnego kontekstu”, lęk przed utratą własnego tła, 
gdyż przez konsumpcyjny styl życia wielu ludzi utrwaliło już w sobie o wiele 
wcześniej moralność autonomiczną. Konsumizm jest niebezpieczny, gdyż powo-
duje „wygaszenie” ludzkich dusz, ludzkich sumień (Drożdż, 1999, s. 136-139). 

W życiu społecznym ujawniły się nierówności, które Jan Paweł II określa 
niedorozwojem i nadrozwojem. O ile w sytuacji niedorozwoju zasadniczą prze-
szkodę na drodze rozwoju człowieka stanowi niedobór odpowiednich środków, 
negowanie, ograniczanie, deptanie praw osoby ludzkiej (zob. SRS 28; RH 7; por. 
CHL 14), to w sytuacji nadrozwoju ‒ nadmiar posiadanych dóbr nie jest uży-
teczny w dążeniu do doskonałości i kształtowania życia bardziej ludzkiego, jak to 
właśnie ma miejsce w przypadku opisanego zjawiska konsumizmu (KDK 38, 91; 
zob. RH 15; SRS 28). Ocena aktualnej kondycji procesu rozwoju ‒ który winien 
odznaczać się powszechnością i integralnością – musi więc raczej być negatywna 
(zob. SRS 13; także: Drożdż, 1999, s. 125-126). 

Konkretną formą zagrożenia życia społecznego w wymiarze gospodarczym 
jest negacja tzw. praw społecznych należnych osobie ludzkiej. Chodzi tu przede 
wszystkim o dwa fundamentalne prawa: do pracy i mieszkania. Zagrożenie tych 
praw skutkuje zjawiskami bezrobocia i bezdomności, które są szczególnie dole-
gliwe dla życia społecznego (por. Skorowski, 1999, s. 50). 

Pominięcie zasad etycznych we współczesnej rzeczywistości ekonomicznej, 
tzn. gospodarce rynkowej, prowadzi ostatecznie do tego, że same prawa ekonomii 
zwracają się w końcu przeciw człowiekowi (por. Jan Paweł II, 1993). Wydaje się 
dosyć ważne spostrzeżenie, że człowiek egzystując zarówno w sytuacji niedoro-
zwoju, jak i również nadrozwoju, pozostaje w oczywistej sprzeczności ze swoją 
godnością i powołaniem. Nawet współcześnie intensywnie lansowany proces glo-
balizacji nie stanowi skutecznego antidotum na niezwykle niszczące zjawiska de-
zawuujące godność życia osobowego i społecznego (Jan Paweł II, 2000, s. 24; 
także: Malinvaud, 2001, s. 10). Współczesny człowiek ‒ doświadczający różnych 
wymiarów globalizacji ‒ potrzebuje przymierza z etyką, wreszcie cała ludzkość po-
trzebuje wspólnego kodeksu etycznego (zob. Jan Paweł II, 2001, s. 42-43). Chociaż 
więc proces globalizacji otwiera nowe perspektywy rozwoju, to jednocześnie stwa-
rza liczne zagrożenia dla człowieka i jego kultury (zob. Jan Paweł II, 2002, s. 44-45; 
także: Góralczyk, 2001, s. 27-33). Stąd globalizacja ‒ przynosząc nowy kształt hu-
manizmu ‒ domaga się takiego ukierunkowania zachodzących procesów prze-
mian, by zagwarantować w przyszłości zachowanie niezmiennych wartości, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu pluralizmu tożsamości osób i narodów.  
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Człowiek jest twórcą, ośrodkiem i centrum życia społeczno-gospodarczego, 
jednocześnie autonomicznym podmiotem swej działalności, dlatego może meto-
dycznie podejmować wysiłki zmierzające do przezwyciężenia zjawisk niosących 
negatywne konsekwencje, które nie pozwalają mu cieszyć się osiągnięciem inte-
gralnego rozwoju w wymiarze indywidualnym, jak również społecznym. 

Reasumując powyższe rozważania, należy skonstatować: 
 

1. Koncepcja antropologii tzw. adekwatnej zawiera w sobie ostrzeżenie 
przed „błędem antropologicznym”, czyli przed niezrozumieniem prawdy 
o człowieku, także w procesie tworzenia struktur gospodarczych, prowa-
dzącym w rezultacie do niepowodzeń i deformacji w sferze ekonomii. 

2. Chrześcijańska filozofia społeczna zawiera aprobatę dla pomnażania 
dóbr materialnych, tworzenia dobrobytu, jednak uznaje, że donioślej-
szymi wartościami są kondycja moralna człowieka, troska o dobro 
wspólne, jak również poszanowanie dla społecznych funkcji prawa wła-
sności. W rezultacie brak poszanowania dla duchowych wartości w ludz-
kim życiu spowoduje, że wysiłki ekonomiczne nie przyniosą oczekiwa-
nych rezultatów w postaci prawdziwego dobra i dobrobytu dla czło-
wieka. W istocie tylko bowiem człowiek ukierunkowany na dzielenie się 
posiadanymi dobrami, może osiągnąć duchowy pokój i satysfakcję. 

3. W procesie ekonomicznym kluczową, fundamentalną rolę odgrywa czło-
wiek, a nie dobra materialne służące do produkcji. O rozwoju ekonomii 
przedsiębiorstwa decyduje właśnie sam człowiek, jego zdolności, kom-
petencje i wrażliwość na aktualne potrzeby. Człowiek – osoba w całej 
swej integralności – jest twórcą całego życia gospodarczo-społecznego, 
jest jego ośrodkiem i celem. Etyczną wartość działalności gospodarczej  
i wszelkiej przedsiębiorczości określa odniesienie właścicieli i pracowni-
ków do najsłabszych ludzi, którzy z różnych powodów ‒ nie zawsze 
zresztą zawinionych ‒ znaleźli się na marginesie życia społecznego, nie 
potrafiąc się włączyć w aktualne przemiany gospodarcze, zwłaszcza zaś 
dotyczy to osób bezrobotnych. Imperatyw etyczny akcentuje powinność 
solidarności i dzielenia się swoim dobrobytem. 

4. Podstawowe kryterium etyczne działalności konkretnego przedsiębior-
stwa ujawnia się w relacji posiadaczy kapitału ‒ pracodawców ‒ do ludzi 
pracy, ich problemów oraz sposób rozwiązywania spraw pracowniczych. 
Praca musi mieć pierwszeństwo przed kapitałem, gdyż wykonywana jest 
przez człowieka, który naznacza ją znamieniem własnej osobowości. 
Praca ludzka jawi się zatem – według tej wizji etycznej ‒ jako najistot-
niejszy klucz dla całej kwestii społecznej. 



Marek Mierzyński, Elżbieta Cygnar, Ewa Grygiel 

164 

5. Zysk nie może stanowić jedynego wyznacznika działalności gospodar-
czej. Szacunek dla człowieka, jego godności może w dalszej perspektywie 
czasowej istotnie wpływać na jakość ekonomiczną i skuteczność pod-
miotów gospodarczych. Nie może więc zasadniczy cel przedsiębiorstwa 
sprowadzać się wyłącznie do pomnażania majątku. Prymat człowieka  
w uporządkowaniu życia gospodarczego łączy się ściśle z sprawiedliwym 
podziałem wypracowanych zysków. Musi uwzględniać zarówno zapew-
nienie środków do życia pracownikowi i jego rodzinie – w oparciu o za-
sadę sprawiedliwości, jak również wyrażać racjonalną troskę o przy-
szłość, uwzględniając cele inwestycyjne przedsiębiorstwa oraz solidarnie 
pamiętać o pomocy dla krajów słabo rozwiniętych. 

6. Pozytywny program rozwoju dobrobytu sformułowany w duchu perso-
nalizmu chrześcijańskiego zakłada, że: 

 Etyka ma służyć ekonomii, a nie być przez nią kierowana. W cen-
trum nie może być produkcja i konsumpcja, a prawo własności nie 
może mieć absolutnego, niczym nieograniczonego charakteru. 
Ekonomia potrzebuje etyki dla swego poprawnego funkcjonowa-
nia, ale etyki przyjaznej, wspierającej rozwój godności człowieka. 
Wielkość człowieka wyraża się w bezinteresownej postawie bycia 
na kształt daru w klimacie miłości. 

 Postawa altruistycznej miłości przezwyciężającej egoizm musi stać 
się istotną zasadą życia indywidualnego i społecznego. 

 Cywilizacja miłości stanowi program odbudowy społeczeństwa na 
bazie wartości etycznych prowadzących w konsekwencji do huma-
nizacji życia społecznego. 

 Prymat osoby nad rzeczą powinien być uwzględniony w bez-
względnych realiach wolnego rynku, gdzie popyt i podaż określają 
jakość i zapotrzebowanie na określone dobra. Troska o ludzkie 
„być” winna służyć procesowi wychowywania do właściwego po-
siadania i korzystania z dóbr materialnych. 

 Troska o antropologiczny wymiar życia gospodarczego i osiąganie 
dobrobytu musi jawić się nie jako krzewienie „jakiejś” ideologii, ale 
raczej jako wysiłek o zapewnienie stabilnych podstaw dla rozwijania 
życia indywidualnego i społecznego w perspektywie przyszłości. 

 Program odnowy społecznej może dokonywać się za sprawą propago-
wania idei solidarności, tzn. zgodności w postępowaniu i dążeniach, 
wzajemnym wspieraniu się dla wspólnego dobra, co ma szczególnie 
doniosłe znaczenie w życiu gospodarczym. Ta idea w praktyce może 
umocnić więź pracownika z zakładem, a w konsekwencji skutkować 
jego większym zaangażowaniem w pomnażanie dóbr materialnych.  
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Odpowiadając na pytanie o rolę państwa w tworzeniu warunków do roz-
woju dobrobytu, trzeba stwierdzić, że to zadanie na płaszczyźnie etycznej spro-
wadza się do akcentowania godności człowieka, jego podmiotowości oraz pro-
mowania i wspierania jego rozwoju z uwzględnieniem aspektu wartości. Zasady 
etyczne i sama moralność w żaden sposób nie zagrażają rozwojowi dobrobytu, 
ale stanowi ważną gwarancję, że troska o pomnażanie dóbr oraz rozwój nie zde-
generuje człowieka i nie naruszy jego godności.  
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The Polish economy during the Great Depression (1929-1935) 
 

In developed countries the outbreak of the crisis occurred at the end of 1929. 
In the majority of these countries the full effects of the crisis became evident in 
1930, with the bottom of it being reached in 1931. Subsequently, in 1933, the 
analyzed countries entered a depression phase. Since 1934, and particularly 
since 1935 the developed countries have witnessed an expansion phase, which 
lasted until 1937. However, in Poland, similarly to the majority of less developed 
countries, economic recession surfaced as early as in the mid-1928, transform-
ing at the turn of 1928 and 1929 into the crisis. The bottom of the industrial 
crisis was observed in the first quarter of 1933. In the case of Poland, the end of 
the industrial crisis did not signifiy the conclusion of the general economic crisis 
since the nation’s economy was based primarily on agriculture. In the agricul-
tural sector the bottom of the crisis was recorded as late as in 1935. Likewise, 
the financial crisis lingered in Poland until 1934/35. Hence, it is estimated that 
in Poland the crisis ended in 1935. The above-mentioned data indicates that in 
Poland the crisis stared earlier than in developed countries and lasted longer. It 
can be assumed that it erupted about one year earlier than in highly developed 
countries and that it ended two years later than in those countries. Hence, the 
length of the crisis in Poland amounted to approximately 6-7 years, while in the 
developed countries it lasted for about 4 years. 
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1. Ogólna charakterystyka okresu 
 
Mimo że od jesieni 1928 r. koniunktura w rolnictwie zaczęła się wyraźnie pogar-
szać, a w 1929 r. stopniowo rosły trudności związane ze sprzedażą niektórych wy-
robów przemysłowych, to zjawiska te traktowano jako przejściowe (Kwiatkowski, 
1928, s. 17). Dość rozpowszechnione było przekonanie, że era kryzysów gospodar-
czych bezpośrednio już minęła. Przekonaniu takiemu hołdowali zarówno ekono-
miści zagraniczni, jak i rodzimi. W Polsce tylko Adam Krzyżanowski (profesor Uni-
wersytetu Jagielońskiego) przewidywał szybkie nadejście kolejnego załamania go-
spodarczego. Inni ekonomiści nie traktowali pojawiających się trudności w gospo-
darce jako początku nowego kryzysu (Jezierski, Leszczyńska, 2003).  

Tymczasem były one rzeczywiście zapowiedzią wejścia światowej gospo-
darki kapitalistycznej w okres największego w jej historii załamania gospodar-
czego, który w historiografii nazwano Wielkim Kryzysem. Kryzys ten różnił się od 
wszystkich poprzednich trzema zasadniczymi cechami: po pierwsze ‒ objął 
wszystkie kraje świata z wyjątkiem Związku Radzieckiego, po drugie ‒ w jego or-
bicie znalazły się wszystkie działy gospodarki, po trzecie ‒ spadek aktywności 
gospodarczej był wyjątkowo ostry (Jack, 1927). Ten splot różnych czynników spo-
wodował, że kryzys ugodził gospodarkę kapitalistyczną niezwykle silnie (Kwiat-
kowski, 1930, 3 kwietnia). Jego ostrość w Polsce charakteryzuje fakt, że dochód 
narodowy w cenach bieżących zmniejszył się z 22 mld zł w 1928 r. do 11 mld zł 
w 1935 r. W większości krajów kryzys zaczął się jesienią 1929 r. i trwał do 1933 r. 
W Polsce jednak przeciągnął się aż do 1935 r., a więc o dodatkowe dwa lata. 
Zasadniczą przyczyną przedłużania się załamania w Polsce była dominacja rol-
nictwa w gospodarce, a właśnie w rolnictwie trudności pogłębiały się w naszym 
kraju jeszcze w latach 1934-35 (Skodlarski, 2007). W związku z tym przemysł, 
który zaczął z kryzysu wychodzić już w 1933 r., mógł zwiększać produkcję bardzo 
wolno, gdyż wieś kupowała coraz mniej wyrobów przemysłowych, a tym samym 
fabryki miały ograniczony rynek zbytu. 

Specyfiką wielkiego kryzysu gospodarczego w Polsce była tzw. autonomi-
zacja sektorów. Przed kryzysem to „miasto” kupowało artykuły rolnicze. Prze-
mysł praktycznie stracił wiejski rynek zbytu i zaspokajał prawie wyłącznie po-
trzeby innych fabryk i ludności miejskiej. Stąd też przemysł Polski w latach kry-
zysu zachowywał się jak przemysły krajów wysoko rozwiniętych, dla których ry-
nek rolniczy odgrywał rolę marginalną. W rezultacie spadek produkcji przemy-
słowej w Polsce był prawie tak samo silny, jak w USA, Niemczech i Wielkiej Bry-
tanii, podczas gdy w innych państwach o zbliżonej do Polski strukturze gospo-
darczej proces ten przebiegał o wiele łagodniej (Plutyński, 1932, s. 10-25). 

Rząd polski początkowo nie podejmował specjalnych działań nastawio-
nych na osłabienie załamania (Breit, 1924). Ograniczał się do ochrony stabilności 
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złotego i temu podporządkował całą politykę gospodarczą. Nie godził się na pójście 
drogą bardziej rozwiniętych gospodarczo krajów, które w celu aktywizacji eksportu 
decydowały się na dewaluację swych walut i wprowadzanie ograniczeń dewizo-
wych, które umożliwiały kontrolę importu i zmniejszały odpływ kapitałów za gra-
nicę (Tennenbaum, 1935a, s. 7-9). Bał się, że takie działania mogłyby być z jednej 
strony odczytane jako zapowiedź powrotu do inflacji, a z drugiej ‒ mogły zrazić ka-
pitał zagraniczny do dokonywania w Polsce lokat. Ponieważ ceny w okresie załama-
nia gospodarki spadały, a kurs złotego nie ulegał zmianie, w kraju jego realna siła 
nabywcza rosła. Taka polityka pieniężna nazywana polityką deflacyjną stanowiła 
przeciwieństwo polityki inflacyjnej. Ochrona złotego i utrzymanie swobody od-
pływu kapitałów z kraju zmuszało rząd do dążenia za wszelką cenę do utrzymywa-
nia dodatniego salda bilansu handlowego (Dmowski, 1974). To z kolei wymagało 
popierania eksportu w formie dumpingu, zwrotów ceł, premii eksportowych itd. 

Mimo że rząd do jesieni 1932 r. unikał zmiany prowadzonej polityki gospo-
darczej licząc, że zgodnie z założeniami liberalnych koncepcji ekonomicznych go-
spodarka sama powróci do stanu równowagi, wielokrotnie musiał jednak włą-
czać się w procesy gospodarcze. Przede wszystkim w obawie, że niektóre, ważne 
dla gospodarki państwa, wielkie przedsiębiorstwa przemysłowe i banki mogą 
upaść, zaczął udzielać im kredytów ze środków banków państwowych. Gdy oka-
zało się, że przedsiębiorstwa te nie są w stanie zwrócić pożyczek, rząd zaczął 
przejmować je na własność, a tym samym musiał rozszerzać zakres gospodarki 
etatystycznej. Tak samo, jak w poprzednim okresie, nie było to wynikiem dążenia 
państwa do rozszerzenia swego bezpośredniego udziału w produkcji, ale stano-
wiło rezultat słabości polskiego kapitału prywatnego i wycofywania się z naszego 
kraju kapitału zagranicznego. Oczywiście rząd nie ratował wszystkich upadają-
cych przedsiębiorstw i banków, ale tylko nieliczne, które odgrywały zasadniczą 
rolę z punktu widzenia obrony narodowej, sytuacji ogólnoekonomicznej czy spo-
łecznej (Tennenbaum, 1935b). 

Jesienią 1932 r., wobec stałego pogłębiania się załamania gospodarki, rząd 
zdecydował się na opracowanie planu walki z kryzysem. Był to jednak projekt bar-
dzo ograniczony, gdyż państwo dysponowało skromnymi środkami finansowymi, 
a każda koncepcja walki z kryzysem wymagała znacznych nakładów pieniężnych. 
Plany rządu zmierzały do podjęcia próby zahamowania spadku cen artykułów rol-
niczych przez skup pewnej ilości zboża oraz częściowe oddłużenie rolnictwa. Skup 
państwowy nie wpłynął jednak na zahamowanie spadku cen, gdyż jego rozmiary 
były bardzo małe. Większe znaczenie miało wprowadzenie przepisów umożliwia-
jących rozłożenie spłat długów na dłuższy okres oraz obniżenie ich oprocentowa-
nia. Problem tkwił jednak w tym, że przepisy oddłużeniowe państwo było w stanie 
wyegzekwować w stosunku do instytucji finansowych, ale nie wobec prywatnych 
wierzycieli. Oznaczało to, że nowe reguły spłaty pożyczek poprawiły w pewnym 
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stopniu sytuację zamożniejszych rolników, gdyż tylko oni mogli korzystać z kredytu 
bankowego (Preiser, 1933). Drobni chłopi pożyczali na ogół u lichwiarzy, a ci nie 
stosowali się do wprowadzonych przez państwo zasad oddłużania. 

W celu udzielenia pomocy wsi rząd starał się doprowadzić do pewnej ob-
niżki cen artykułów produkowanych przez kartele, a kupowanych przez rolników. 
Działania te nie dały odczuwalnych rezultatów. Część karteli eksportowała swoje 
wyroby po cenach dumpingowych (często nawet niepokrywających kosztów 
własnych produkcji), a straty ponoszone na deficytowym eksporcie kompenso-
wała dzięki utrzymaniu wyższych cen na rynku wewnętrznym (Drywiński, 1935). 
Rząd, który był zainteresowany utrzymaniem wywozu na możliwie wysokim po-
ziomie, nie mógł w tej sytuacji zmuszać karteli prowadzących działalność ekspor-
tową do dużych obniżek cen na rynku krajowym, gdyż groziło to zahamowaniem 
nieopłacalnego dla nich wywozu. W zakresie polityki społecznej zasadnicze zna-
czenie miała decyzja o rozszerzaniu zakresu prowadzonych przez państwo i samo-
rządy robót publicznych. I tutaj jednak hamulcem były ograniczone środki finan-
sowe, które państwo mogło przeznaczyć na ten cel (Tomaszewski, Landau, 1986).  

W sumie rządowy plan antykryzysowy nie odegrał większej roli w łagodze-
niu skutków kryzysu. Dziś historycy i ekonomiści na ogół krytycznie oceniają po-
litykę gospodarczą rządu w latach wielkiego kryzysu gospodarczego, szczególnie 
w zakresie stosowania polityki deflacyjnej, zaniechania wprowadzenia ograni-
czeń dewizowych i przyznania prymatu w całej polityce gospodarczej obronie 
złotego kosztem ochrony produkcji i konsumpcji (Grabiński, 1930). Trzeba jed-
nak stwierdzić, że żadne (nawet najlepsze) w ówczesnych warunkach koncepcje 
ekonomiczne nie były w stanie zabezpieczyć kraju przed kryzysem ‒ mogły co 
najwyżej ograniczyć jego niszczycielską siłę.  
 
2. Rolnictwo 
 
Na kryzys inaczej reagowały gospodarstwa kapitalistyczne, a inaczej drobnoto-
warowe, które stanowiły zasadniczą masę gospodarstw rolnych w Polsce. Te 
pierwsze nastawione były na zysk. W przypadku, gdy ceny spadały i nie zapew-
niały otrzymywania dochodu, właściciel ograniczał produkcję. Drobnotowarowy 
rolnik postępował wręcz odwrotnie. Wobec tego, że malejące ceny ograniczały 
jego dochody pieniężne, które warunkowały opłacanie podatków, ubezpieczeń 
obowiązkowych, spłatę kredytów i zakup najniezbędniejszych wyrobów przemy-
słowych, nie mógł ograniczać produkcji. Starał się ją powiększać, aby sprzedając 
więcej towarów niż przed kryzysem, otrzymać zbliżoną kwotę pieniędzy. Jeżeli 
wzrost produkcji nie był możliwy, a taka sytuacja była raczej typowa, to wówczas 
rolnik starał się ograniczać spożycie własnej rodziny i gospodarstwa, aby w ten 
sposób sprzedawać więcej swych produktów (Mieszczankowski, 1960, s. 35-52). 
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To ostatnie zjawisko nazywano podażą głodową, gdyż bardzo często chłopi prze-
znaczali na sprzedaż produkty, które były niezbędne dla zapewnienia wyżywienia 
rodzinie. Odmienna reakcja kapitalisty i producenta drobnotowarowego w rolnic-
twie wynikała z faktu, że dla tego ostatniego gospodarstwo rolne było jedynym 
źródłem utrzymania i nie mógł pozwolić sobie na ograniczanie produkcji i sprze-
daży, bo nie miałby z czego żyć. 

Zasadniczą cechą kryzysu rolnego w Polsce nie był więc (tak jak w przemy-
śle) spadek produkcji, bo ta mogła wzrastać, ale spadek cen. Z jednej strony 
szybko malał popyt na artykuły rolne, gdyż zmniejszało się zapotrzebowanie 
przemysłu na surowce rolne, a ludności miejskiej dotkniętej wielkim bezrobo-
ciem ‒ na artykuły spożywcze, z drugiej zaś ‒ systematycznie rosła podaż, gdyż 
chłopi dążąc do zdobycia określonego minimum gotówki, musieli sprzedawać 
coraz więcej produktów (Carell, 1929). Co nie mniej istotne, w okresie wielkiego 
kryzysu gospodarczego tempo spadku cen produktów rolniczych i przemysło-
wych nie było jednakowe. Ceny artykułów przemysłowych spadały znacznie wol-
niej niż ceny ziemiopłodów, przy czym szczególnie dotyczyło to artykułów prze-
mysłowych, których produkcja była skartelizowana. Szczegółowe dane na ten te-
mat przedstawia tabela 1. 
 
Tabela 1  
Wskaźniki cen artykułów sprzedawanych i nabywanych przez rolników w latach 1928-1935 
(1928 r. = 100%) (na podstawie: Mały rocznik statystyczny, 1936, s. 162) 
 

Ceny 1928 1929 1931 1933 1934 1935 

Płacone producentom  
rolnym za ziemiopłody 

100 76 54 40 34 33 

Artykułów przemysłowych 
nabywanych przez rolników 

100 101 91 73 71 67 

 
Nastąpiło więc rozwarcie nożyc nr 1 na niekorzyść rolnictwa. Rolnik, aby ku-

pić jakikolwiek wyrób fabryczny, musiał sprzedać znacznie więcej własnych pro-
duktów niż przed kryzysem. Na przykład, gdy w roku gospodarczym 1927/1928 
na zakup nowego pługa przeznaczał równowartość 100 kg żyta, to w końcowym 
okresie kryzysu już 270 kg (na zakup 10 kg soli odpowiednio 8 kg i 29 kg, na zakup 
100 pudełek zapałek ‒ 16 kg i 76 kg itd.). Ostrzejszy spadek cen produktów rol-
niczych niż przemysłowych wynikał przede wszystkim z tego, że drobnotowarowi 
rolnicy nie mogli ograniczyć podaży, co mogli zrobić i co robili przemysłowcy. Nie 
istniała przy tym żadna możliwość skartelizowania produkcji rolnej, gdyż przy 
idącej w miliony liczbie producentów kartel rolniczy nie mógłby po prostu funk-
cjonować. Dlatego rolnictwo było pozbawione tej możliwości walki o utrzymy-
wanie cen na opłacalnym dla producentów poziomie. 
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W sytuacji, gdy podaż produktów rolniczych znacznie przekraczała zapo-
trzebowanie, rosły koszty pośrednictwa. Malał tym samym udział bezpośred-
niego producenta w cenie detalicznej (tzn. nożyce cen nr 2). O znaczeniu tego 
zjawiska może świadczyć porównanie poziomu cen płaconych rolnikom za ich 
produkty z cenami hurtowymi artykułów rolniczych. W 1935 r. rolnik otrzymywał 
tylko 33% ceny z 1928 r., równocześnie ceny hurtowe krajowych artykułów rol-
niczych spadły do 44%. Oznaczało to rozwarcie się nożyc cen nr 2 na niekorzyść 
bezpośredniego wytwórcy (Kożuchowski, 1938).  

W latach kryzysu powierzchnia zasiewów wzrastała. Rolnicy chcieli bo-
wiem w ten sposób (chociaż częściowo) zrekompensować sobie spadek cen. 
Struktura upraw polowych zmieniła się niewiele. Wzrósł areał zasiewów psze-
nicy, ziemniaków i owsa, a spadł innych upraw, przy czym najsilniej, bo o połowę, 
buraków cukrowych, na które malało zapotrzebowanie ze strony cukrowni. 
Zbiory wszystkich upraw (poza burakami cukrowymi) wzrosły w omawianym 
okresie. Plony w skali kraju na ogół utrzymywały się na poziomie przedkryzyso-
wym, przy czym nadal były bardzo zróżnicowane regionalnie. W latach kryzysu 
wyraźnie zmalały plony w okręgach zachodniej Polski, gdzie przestało się opłacać 
stosowanie nawozów sztucznych i drogich metod uprawy roślin, a wzrosły nieco 
w rejonach bardziej zacofanych, gdzie i przed kryzysem prawie nie stosowano 
nawozów sztucznych i środków ochrony roślin.  

Dla drobnotowarowego gospodarstwa chłopskiego jednak nie uprawy po-
lowe, a hodowla stanowiła zasadnicze źródło dochodów pieniężnych. Małe go-
spodarstwa z reguły nie dysponowały znaczniejszymi nadwyżkami zbóż na sprze-
daż i dlatego wolały przeznaczyć je na karmę dla zwierząt; dawało im to nieco 
wyższe dochody. W latach kryzysu dał się zaobserwować spadek pogłowia koni, 
gdyż koszt ich utrzymania w małych gospodarstwach często przewyższał uzyski-
wane korzyści, zwiększało się natomiast pogłowie bydła, a przede wszystkim 
świń i drobiu. Ze względu na występowanie coraz silniejszego przeludnienia 
agrarnego na wsi, w gospodarstwach chłopskich nie istniał problem braku siły 
roboczej potrzebnej do obsługi hodowli.  

Spadek dochodów wsi zahamował też tempo realizacji reformy rolnej. W la-
tach 1929-1935 w żadnym roku nie udało się osiągnąć przewidywanego w ustawie 
minimalnego limitu parcelacji wyznaczonego na 200 tys. ha rocznie (Ormicki, 1937, 
s. 8-23). Władze państwowe zrezygnowały z wykonywania ustawowego obowiązku 
parcelacyjnego, gdyż obawiały się, że mogłoby to spowodować nadmierny spadek 
cen ziemi, co zaszkodziłoby kredytowi hipotecznemu. Bardziej pomyślnie, choć też 
w ograniczonych w stosunku do okresu przedkryzysowego rozmiarach, dokony-
wana była komasacja ziemi chłopskiej. I tu jednak hamulcem był brak środków pie-
niężnych u drobnych rolników, których nie było stać na pokrywanie kosztów zwią-
zanych z komasacją. Pomyślnie natomiast rozwijała się akcja likwidacji serwitutów, 
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które jeszcze istniały w centralnej i wschodniej Polsce. Serwituty polegały na pra-
wie chłopów do bezpłatnego użytkowania części ‒ należących do dworów ‒ lasów, 
łąk i pastwisk, ale ich realizacja powodowała dewastację lasów i użytków zielonych, 
gdyż dwór nie był zainteresowany dokonywaniem w nich jakichkolwiek inwestycji. 
Likwidacja serwitutów miała więc umożliwić lepsze wykorzystywanie tych zaso-
bów. Chłopi tracący prawo do korzystania z serwitutów otrzymywali od dworów 
rekompensatę częściowo w ziemi, a częściowo w pieniądzach.  
 
2.1. Warunki życia ludności rolniczej  
 
Generalnie biorąc, kryzys wpłynął na spadek dochodów wszystkich grup ludności 
wiejskiej, a więc zarówno ziemian, jak i poszczególnych warstw chłopstwa i robot-
ników folwarcznych. Ich dochody gotówkowe spadły o około dwie trzecie. W przy-
padku drobnych chłopów spadek dochodów wynikał nie tylko z dramatycznego 
obniżania się cen sprzedawanych produktów, ale też i z faktu, że utracili prawie 
wszystkie możliwości uzyskania dodatkowego zarobku. Państwo, samorządy i pry-
watne firmy ograniczyły inwestycje, a więc chłopi nie mogli znaleźć dorywczego 
zatrudnienia (Lipiński, 1934b, s. 76). Zmalało zapotrzebowanie na usługowy 
transport konny. Dwory jeżeli zatrudniały przejściowo chłopów do robót sezono-
wych, to za wykonaną pracę nie płaciły pieniędzmi, ale produktami lub usługami 
(np. pożyczeniem sprzężaju dworskiego chłopu, który go nie posiadał). Trzeba 
też pamiętać, że zmalała możliwość emigracji stałej i sezonowej, gdyż wszystkie 
kraje dotknięte kryzysem broniły swoich rynków pracy przed napływem siły ro-
boczej. Ograniczone zostały więc dochody i z tego tytułu. 

Poszczególne grupy ludności rolniczej z różnym natężeniem odczuwały 
skutki kryzysu. Ziemianie musieli ograniczyć wydatki inwestycyjne i przeznaczone 
na spożycie o charakterze luksusowym, ale nie brakowało im pieniędzy na zacho-
wanie przedkryzysowego przeciętnego poziomu wyżywienia, ubrania, ochrony 
zdrowia itd. Inaczej było u drobnych rolników, przy czym im gospodarstwo było 
mniejsze, tym gorsza była jego sytuacja. Z jadłospisu wsi znikły mięso, nabiał, jaja, 
gdyż cała ich produkcja przeznaczona została na zbyt. Na niektórych terenach 
wschodniej i południowej Polski podaż głodowa powodowała, że drobni chłopi je-
dli chleb tylko w Boże Narodzenie, później (aż do wiosny) żywili się głównie karto-
flami, a na przednówku występowało tam zjawisko głodu. Oczywiście, nie doty-
czyło to wszystkich rolników, ale problem miał charakter masowy. 

Spadek dochodów chłopów był relatywnie największy w porównaniu z in-
nymi grupami zawodowymi. Jeżeli spożycie w 1928 r. przyjmiemy za 100%, to w 
1933 r. w poszczególnych grupach kształtowało się ono następująco: urzędnicy 
‒ bez zmian, przedsiębiorcy i wolne zawody ‒ 92%, ziemianie ‒ 82%, drobno-
mieszczaństwo ‒ 78%, robotnicy ‒ 75%, chłopi ‒ 44%.  
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Ograniczenie dochodów zmuszało wieś do dostosowania do nich wydat-
ków. Nie było to jednak łatwe, gdyż wiele wydatków miało charakter elastyczny 
i chłopi nie mogli ich dowolnie ograniczać, proporcjonalnie do zmniejszenia się 
dochodów pieniężnych. Do tej grupy należały podatki państwowe i komunalne, 
przymusowe ubezpieczenie budynków od ognia i spłata długów zaciągniętych  
w okresie dobrej koniunktury. Państwo, zdając sobie sprawę z wyjątkowo kry-
tycznej sytuacji wsi, starało się zmniejszyć wymiar podatków i poziom składek 
ubezpieczeniowych, jak też wprowadzić ustawodawstwo ułatwiające spłatę za-
dłużenia. Wszystko to jednak nie kompensowało obniżki dochodów rolników.  
W tej sytuacji wieś musiała przeznaczać na te płatności relatywnie znacznie 
większą część osiąganych przychodów niż przed kryzysem. Dodatkowo chłop 
zdawał sobie sprawę, że w przypadku zalegania ze spłatami może narazić się na 
karne odsetki, a nawet na zajęcie części mienia przez komorników. 

Na wszelkie zakupy tak inwestycyjne, jak i konsumpcyjne rolnikom pozo-
stawała suma nieporównywalnie mniejsza niż przed załamaniem gospodarki. 
Dla porównania, gdy w roku gospodarczym 1929/1930 przeciętnie wydatki na 
zakup nawozów sztucznych w gospodarstwach o powierzchni od 2 do 50 ha wy-
nosiły 21 zł, to w roku 1934/1935 już tylko 3 zł (odpowiednio na zakup inwenta-
rza martwego przeznaczano 14 zł i 2 zł, na zakup inwentarza żywego ‒ 39 zł i 7 zł). 
Ponieważ spadek cen nie był aż taki silny, oznaczało to, że gospodarstwa drobnej 
własności gwałtownie ograniczały zakupy inwestycyjne. W tej sytuacji trudno się 
dziwić, że fabryczna produkcja maszyn i narzędzi rolniczych spadła o ponad 90% 
(Szempliński, 1939). 

W jeszcze większym stopniu malały wydatki na cele konsumpcyjne. Potrzeby 
inwestycyjne gospodarstw miały bowiem zawsze priorytet, gdyż to one decydo-
wały o wielkości zbiorów, a tym samym dochodów w następnych latach. W tej 
sytuacji biedniejsi chłopi prawie zaprzestali zakupu przemysłowych artykułów 
konsumpcyjnych. Nie kupowali nawet tak podstawowych artykułów, jak nafta, 
zapałki, sól czy cukier. Większość mniej zamożnych chłopów, a dominowali oni 
wśród ogółu rolników, szła spać o zmierzchu, aby nie wydawać pieniędzy na 
oświetlenie. Chcąc uniknąć kupowania zapałek, na ogół starano się podtrzymy-
wać nieustannie żar w kuchni. Jeżeli ogień wygasł, wtedy pożyczano go od sąsia-
dów. Jeżeli już istniała konieczność użycia zapałek, to często dzielono każdą z nich 
na cztery części, aby w ten sposób ograniczyć częstotliwość ich zakupu (a przecież 
pudełko zapałek kosztowało tyle, co jedno jajko). 

Badacze ówczesnych stosunków wiejskich notowali: „Cukier na wsi nie ist-
nieje. Większość dzieci ‒ w powiecie rzeszowskim ‒ nie widziała go nawet nigdy, 
chyba w formie cukierków na odpustach. Sól spożywa się obecnie szarą, nieraz 
nawet czerwoną bydlęcą; na wiosnę w okresie przednówka z braku gotówki na-
wet na te gatunki stosuje się kilkakrotne gotowanie ziemniaków w tej samej raz 
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osolonej wodzie” (Michałowski, 1935, s. 39). Inne liczne przykłady skrajnych wy-
rzeczeń opisują wydane przed wojną przez Instytut Gospodarstwa Społecznego 
dwa tomy Pamiętników chłopów.  

Chłopi ograniczali też wydatki na odzież i obuwie, ochronę zdrowia, edu-
kacji dzieci itd. Cytowany już autor pisał na ten temat:  
 

Średniozamożny gospodarz chodzi dziś obdarty, w tej samej, zawsze dokładnie obła-
tanej parze butów, w jednej, wieczorami pranej koszuli. Z innych dawno zrobiono su-
kienki dzieciom [...] Ubranie jest jedno, to też dzieci najdotkliwiej odczuwają skutki 
braku odzieży. W lecie jest łatwiej, ale w zimie w północnej części powiatu (rzeszow-
skiego) spotkać można w chałupach dzieci, które zawiązywane są na cały dzień po 
szyje do worków z sieczką, gdyż bez ubrania zamarzłyby w zimnej nieopalonej izbie. 
(Michałowski, 1935, s. 49)  

 

W licznych wypadkach dzieci musiały rezygnować z nauki szkolnej, gdyż nie 
miały butów, aby jesienią i zimą dojść do szkoły. 

W tej sytuacji w coraz większym stopniu gospodarstwa chłopskie zwracały 
się w stronę gospodarki naturalnej, która polegała na dążeniu do ograniczania 
zakupów na rynku i pokrywaniu potrzeb własną wytwórczością. I tak chłopi ma-
sowo zaczęli uprawiać len i wyrabiać z niego płótno na własne potrzeby, rozwijali 
hodowlę owiec, aby tkać z wełny samodziałowe sukno, sami wyrabiali proste 
narzędzia rolnicze, urządzenia mieszkań itd. Im bardziej na wschód, tym procesy 
te były bardziej rozwinięte. Fakt rosnącej naturalizacji gospodarki chłopskiej po-
twierdził w grudniu 1935 r. wicepremier i minister skarbu Eugeniusz Kwiatkow-
ski, którego oczywiście trudno byłoby podejrzewać o tendencyjny pesymizm  
w ocenie sytuacji. W jednym z przemówień stwierdził:  
 

wieś polska w XX wieku powróciła prawie do gospodarki naturalnej. Zamiast rozwijać 
swą pojemność, jako naturalny i niewyczerpany rynek zbytu, wieś staje się pod każ-
dym względem tylko skromnym i ciasnym dodatkiem do rynku miejskiego. […] Szereg 
potrzeb wsi zaspokaja się dziś w sposób anormalny i niezwykle prymitywny, zapałki 
dzieli się na części, wraca do łuczywa. (Kwiatkowski, 1935, s. 19-20)  

 

W równie niekorzystnej sytuacji co chłopi znaleźli się robotnicy rolni. Nie tylko 
bowiem spadły o połowę ich wynagrodzenia wyrażone w złotych, ale również ogra-
niczono im radykalnie zakres ochrony ubezpieczeniowej w dziedzinie lecznictwa. 
Występowały też bardzo poważne trudności przy zawieraniu umów zbiorowych. 
Natomiast bezrobocie nie dotknęło prawie robotników rolnych, co było m.in. na-
stępstwem ograniczenia zakresu parcelacji folwarków w ramach reformy rolnej. 

Niezwykle istotnym problemem było narastanie przeludnienia agrarnego. 
W sytuacji wielkiego bezrobocia w miastach, cały przyrost ludności rolniczej  
w wieku produkcyjnym musiał pozostawać na wsi (Drozdowski, 1961a). Z rolnictwa 
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żyło więc coraz więcej ludzi, którzy z punktu widzenia potrzeb produkcyjnych 
byli na wsi zbędni. Ich liczbę szacowano w granicach od 2,5 do 8 mln osób, przy 
czym za najbardziej realną uważa się liczbę ok. 4 mln zbędnych osób w rolnictwie 
‒ nie byli potrzebni ani na wsi, ani w miastach.  
 
3. Przemysł 

 
Malejący popyt zmuszał właścicieli przedsiębiorstw do ograniczania pro-

dukcji tak, aby jej wielkość odpowiadała istniejącemu zapotrzebowaniu. Przede 
wszystkim kryzys dotknął fabryki nastawione na wytwarzanie dóbr inwestycyj-
nych. W związku z tym, że zainstalowane już w przedsiębiorstwach przemysło-
wych urządzenia były w stanie z dużą nadwyżką pokrywać zapotrzebowanie 
rynku, nowe inwestycje nie miały sensu, spadły więc zamówienia na nowe ma-
szyny (Sokołowski, 1932). Zmniejszenie produkcji w tych zakładach powodowało 
spadek zatrudnienia, a to z kolei rzutowało na popyt na dobra konsumpcyjne. 
Znowu więc zmniejszało się zatrudnienie, tym razem w fabrykach nastawionych 
na wytwarzanie artykułów konsumpcyjnych nabywanych przez ludność. Jeżeli 
dodamy do tego załamanie się chłonnego rynku wiejskiego i narastające trud-
ności z eksportem wyrobów przemysłowych, to oczywistym się stało, że ogólna 
produkcja przemysłowa musiała szybko maleć (Wiśniewski, 1938). 

Przyjmując 1928 r. za 100%, produkcja przemysłowa w 1932 r., a więc w roku 
największego jej załamania, wynosiła 59%, aby w następnych latach wzrosnąć 
do 63% w 1933 r. i 76% w 1935 r. Spadek produkcji przemysłowej w Polsce nale-
żał do największych na świecie, a wychodzenie z kryzysu było znacznie wolniej-
sze niż w innych krajach. W efekcie, gdy przed kryzysem udział Polski w świato-
wej produkcji przemysłowej wynosił około 0,7%, to w końcowym okresie już 
tylko 0,5%, co świadczyło o głębokości załamania w naszym kraju.  

Pod wpływem spadku popytu wiele fabryk musiało zawiesić działalność ‒ 
liczba czynnych przedsiębiorstw spadła o przeszło 8 tys. Niektóre uległy samolikwi-
dacji, inne zaś zbankrutowały, gdyż nie były w stanie wywiązać się z wcześniejszych 
zobowiązań finansowych. Los taki spotkał m.in. przedsiębiorstwo L. Geyer S.A. ‒ je-
den z większych w Polsce zakładów włókienniczych, czy dominującą w przemyśle 
hutniczym i górnictwie Wspólnotę Interesów Górniczo-Hutniczych. W latach kry-
zysu zlikwidowano kopalnie węgla o rocznym wydobyciu 5 mln ton (część z nich za-
topiono, aby nie ponosić wysokich kosztów ich zabezpieczenia). Z 11 istniejących 
wielkich pieców unieruchomiono 6 do 9, przy czym dwa zburzono; z 34 pieców mar-
tenowskich w ruchu utrzymywano od 8 do 16. Daje to pojęcie o skali problemów. 

Dla przedsiębiorców bardzo istotny był poziom cen. W gospodarce wolno-
konkurencyjnej spadek popytu powodował spadek cen. Ponieważ jednak przemysł 
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polski był w tym okresie w znacznym stopniu skartelizowany, organizacje mono-
polistyczne broniły się przed obniżeniem cen. 
 
Tabela 2  
Przeciętny poziom cen hurtowych w latach 1928-35 (1928 r. = 100) (na podstawie: Mały rocz-
nik statystyczny, 1936, s. 43) 
 

Przeciętne ceny 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 

Hurtowe ogółem 
Żywność i używki 
Artykuły rolne krajowe  
Artykuły przemysłowe 
Surowce i półfabrykaty: 
‒ w tym skartelizowane 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

96 
94 
93 
99 
97 

108 

86 
81 
78 
90 
86 

109 

75 
72 
68 
77 
73 

108 

66 
63 
59 
68 
64 

104 

59 
57 
52 
61 
59 
93 

56 
52 
57 
59 
57 
89 

53 
49 
44 
67 
55 
83 

 
W tabeli 2 przedstawione zostało kształtowanie się cen poszczególnych 

grup produktów. Wynika z niej kilka wniosków. Po pierwsze ‒ ceny artykułów 
przemysłowych spadały wolniej niż rolniczych (Gościcki, 1932). Po drugie ‒ w ra-
mach przemysłu zupełnie inaczej wygląda dynamika zmian cen artykułów nie-
skartelizowanych i skartelizowanych. Te ostatnie utrzymywały się na znacznie 
wyższym poziomie, co było rezultatem polityki prowadzonej przez organizacje 
monopolistyczne. Niektóre z nich prawie całkowicie kontrolowały sprzedaż po-
szczególnych wyrobów na terenie Polski. I tak kartel węglowy kontrolował zbyt 
99% węgla, syndykat hut żelaza ‒ 100% produkcji hutniczej, kartel cukrowniczy 
‒ 90% produkcji cukru itd. (Z., St., 1935). 

W tych warunkach rosło zainteresowanie tworzeniem nowych porozu-
mień monopolistycznych. Przedstawiciele poszczególnych branż mieli bowiem 
nadzieję, że ograniczy to konkurencję, a tym samym pozwoli na przeciwdziałanie 
spadkowi cen. Również rząd zainteresowany był tworzeniem i utrzymywaniem 
karteli w niektórych działach gospodarki. Zainteresowanie to wynikało przede 
wszystkim z dążenia do utrzymywania naszego eksportu na możliwie najwyż-
szym poziomie. A w tym zakresie rola karteli była dość znacząca, gdyż mogły po-
nosić straty w eksporcie, które pokrywały sobie utrzymywaniem wyższych cen 
na rynku wewnętrznym. Pojedynczy producent takich możliwości nie miał.  

W okresie Wielkiego Kryzysu liczba porozumień kartelowych zwiększyła 
się ze 100 w początku 1929 r. do 274 w końcu 1935 r. Rosła też liczba karteli 
międzynarodowych, w których uczestniczyły przedsiębiorstwa polskie. W za-
sięgu karteli znalazły się nie tylko zasadnicze działy produkcji, ale również całko-
wicie drugorzędne. Istniało bowiem np. porozumienie producentów chustek 
fantazyjnych, guzików z masy perłowej, ćwieków drewnianych do produkcji obu-
wia, toreb papierowych itd. 
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W literaturze znajdujemy różne szacunki udziału produkcji skartelizowanej  
w całej produkcji przemysłowej Polski. Wydaje się, że realistyczny był szacunek przyj-
mujący poziom kartelizacji na poziomie ok. 60%, przy czym w kartelach przede wszyst-
kim znajdowały się większe i średnie fabryki, drobniejsze zaś pozostawały poza nimi.  

Mimo prób ratowania rentowności poszczególnych fabryk przez wchodze-
nie do organizacji monopolistycznych ‒ ich dochodowość malała. Nawet bowiem 
przy utrzymywaniu cen na stosunkowo wysokim poziomie, o wielkości uzyskiwa-
nych zysków decydowała wielkość sprzedaży, a ta ciągle malała. Trzeba też pamię-
tać, że zmniejszanie produkcji w poszczególnych fabrykach mogło powodować 
wzrost kosztów własnych przypadających na jednostkę wyrobu. To również wpły-
wało na wielkość zysków. W rezultacie dochodowość przemysłu wyraźnie spadła. 

W okresie wielkiego kryzysu gospodarczego nadwyżka strat przemysłowych 
spółek akcyjnych nad zyskami osiąganymi przez niektóre przedsiębiorstwa wyniosła 
prawie pół miliarda złotych. Efektem tego zjawiska był gwałtowny spadek kursów 
giełdowych akcji firm przemysłowych. Przy przyjęciu za 100% poziom notowań  
w 1928 r., kursy akcji w Polsce spadły w 1930 r. do 47%, w 1932 r. do 19%, a w 1935 r. 
były zaledwie o 3% wyższe od poziomu z 1932 r. Świadczyło to o bardzo złej kondycji 
przedsiębiorstw przemysłowych. Warto przy tym zauważyć, że spadek notowań był 
zjawiskiem powszechnym na świecie, ale w Polsce jego skala należała do najwięk-
szych w Europie. Ta sytuacja wynika ze spadku dochodowości, co poza ogranicze-
niem czy zaprzestaniem wypłacania dywidend, powodowało też poważne zmniej-
szenie inwestycji restytucyjnych w fabrykach. Szacowano, że we wszystkich bran-
żach przemysłu krajowego w okresie kryzysu spadła wartość majątku trwałego. 

W badanym okresie bardzo poważnie powiększyła się liczba warsztatów 
rzemieślniczych. W ten sposób bowiem ludzie tracący prace w przemyśle starali 
się zdobywać środki utrzymania. Oczywiście wzrost liczby zakładów ‒ przy jed-
noczesnym spadku zapotrzebowania na ich produkcję lub usługi ‒ spowodował, 
że każdy z nich miał coraz mniej zamówień, a tym samym osiągane dochody dra-
stycznie się kurczyły.  
 
3.1. Warunki życia ludności miejskiej 
 

Generalnie biorąc, kryzys znacznie obniżył stopę życiową wszystkich grup 
ludności miejskiej. Burżuazja uzyskiwała mniejsze zyski. Robotnicy dotknięci zo-
stali rosnącym bezrobociem. Przedstawiciele drobnomieszczaństwa stracili 
znaczną część dochodów, gdyż obroty w sklepach i warsztatach rzemieślniczych 
malały. Spadały też płace urzędników, którzy przy tym dotknięci zostali poprzed-
nio nieznanym im bezrobociem. Ograniczenie produkcji i zamykanie części fa-
bryk spowodowało wzrost bezrobocia. Jego rzeczywiste rozmiary nie są nam 
znane, gdyż przed wojną Główny Urząd Statystyczny nie badał wielkości tego 
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zjawiska, a jedynie podawał dane o liczbie osób zarejestrowanych poszukujących 
pracy. Problem tkwił jednak w tym, że zgodnie z obowiązującym ustawodaw-
stwem tylko część osób rzeczywiście bezrobotnych mogła rejestrować się w pań-
stwowych urzędach pośrednictwa pracy. Stąd liczba zarejestrowanych poszuku-
jących pracy była znacznie niższa od liczby bezrobotnych. 

Według GUS-u w końcu 1929 r. liczba zarejestrowanych poszukujących 
pracy wynosiła 185 tys., a w 1934 r. doszła do 414 tys. osób. Szacunki bezrobocia 
wskazywały jednak, że liczba bezrobotnych robotników i pracowników umysło-
wych w miastach mieściła się w przedziale między 834 tys. a 1156 tys. osób. Za 
realnością tych obliczeń przemawiał tajny szacunek dokonany przed wojną przez 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Ustalono w nim, że w miastach było około 
miliona bezrobotnych, z czego 700 tys. w większych ośrodkach przemysłowych. 
Oznaczało to, że w stosunku do liczby zatrudnionych robotników osoby pozba-
wione stałej pracy stanowiły ok. 40%. 

Przed wybuchem Wielkiego Kryzysu bezrobocie w Polsce miało charakter 
koniunkturalny. Oznaczało to, że z większym nasileniem występowało w kresach 
załamań gospodarczych, a szybko malało wraz z poprawą koniunktury. W okresie 
Wielkiego Kryzysu i po nim charakter bezrobocia uległ zmianie ‒ na strukturalny, 
co oznaczało, że nawet poprawa koniunktury nie była w stanie stworzyć tylu no-
wych miejsc pracy, aby w zasadniczy sposób ograniczyć bezrobocie (Derengow-
ski, 1933). Istniało więc i w okresach silnego wzrostu koniunktury. Taka sytuacja 
była wynikiem szybszego przyrostu liczby ludzi w wieku produkcyjnym niż no-
wych miejsc pracy, których wobec braku chłonnego rynku na produkty i usługi 
nie opłacało się tworzyć. Stąd na wsi rosło utajone bezrobocie agrarne, a w mia-
stach ‒ liczba poszukujących jakiegokolwiek zatrudnienia. Łącznie liczba „zbęd-
nych”, dla których nie było pracy, wynosiła około 5-6 mln osób. 

Warunki życia bezrobotnych w latach 1930-1935 były niezwykle trudne, 
gdyż nie dysponowali większymi rezerwami finansowymi. Państwo wypłacało 
osobom, które utraciły pracę, a ubezpieczone były na wypadek bezrobocia, nie-
wielkie zasiłki, ale tylko przez okres kilkunastu tygodni. Potem bezrobotni zdani 
byli już tylko na własne siły, pomoc rodziny i instytucji charytatywnych. Na ogół 
zmuszeni byli do drastycznego ograniczenia potrzeb, zmniejszenia liczby posił-
ków, odżywiania się głównie ziemniakami, bo te były najtańsze. Wobec braku pie-
niędzy bezrobotni nie płacili komornego, co powodowało usuwanie ich z miesz-
kań. Część przenosiła się do baraków budowanych przez samorządy dla bezro-
botnych, a część zmuszona była do mieszkania w jednym pokoju z kilku obcymi 
rodzinami, przy czym na ogół mieszkania te mieściły się na peryferiach, na stry-
chach i w suterenach (Zawadzki, 1938). 

Dla osób, które nie utraciły pracy, zasadniczym wyznacznikiem stopy życiowej 
była wysokość otrzymanej płacy. W omawianym okresie nominalne wynagrodzenie 
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robotników i pracowników umysłowych spadało, co było wynikiem wielkiego 
bezrobocia i możliwości uzyskania przez pracodawcę w każdej chwili tańszego 
pracownika. Równocześnie jednak ‒ wobec spadku cen żywności ‒ malały koszty 
utrzymania. Wskutek tego następował wzrost realnej wartości otrzymywanych 
wynagrodzeń. Rzecz jednak w tym, że wobec rozmiarów bezrobocia prawie nie 
było rodziny robotniczej, która nie miała na utrzymaniu bezrobotnych. W rezul-
tacie w 1933 r. (mimo wzrostu siły nabywczej wynagrodzeń) nie zapewniały one 
aż 47% rodzin robotników minimum egzystencji, a w 32% pozwalały na utrzyma-
nie się tylko na skraju nędzy. 

Analiza sytuacji placowej całej zbiorowości robotników pokazuje, że realne 
dochody tej grupy społecznej w najgorszym okresie kryzysu przemysłowego spa-
dły o 33%, co oznaczało konieczność zmniejszenia konsumpcji co najmniej w ta-
kim samym stopniu. Na ogół jednak pracownicy ‒ w obawie, że ich może do-
tknąć bezrobocie ‒ starali się maksymalnie ograniczać wydatki, aby zapewnić so-
bie jakieś oszczędności na niepewną przyszłość. Dlatego realna konsumpcja ro-
botników spadła w stopniu wyższym, niż wynikałoby to z analizy kształtowania 
się poziomu płac realnych całej ich zbiorowości (Gayer, 1935). 

Pewien wpływ na położenie robotników miały też niekorzystne dla nich 
zmiany w przepisach prawa pracy, jak np. zlikwidowanie krótszego dnia pracy w so-
boty, obniżenie stawek za pracę w godzinach nadliczbowych, skrócenie urlopów 
i zmniejszenie płac w okresie urlopowym. W 1933 r. dokonano zasadniczych 
zmian w systemie robotniczych ubezpieczeń społecznych. Wprowadzono system 
emerytalny dla robotników zatrudnionych w wielkim i średnim przemyśle, ale 
okupione to zostało pogorszeniem świadczeń z tytułu np. ubezpieczenia na wy-
padek choroby. W czasie kryzysu pracodawcy nagminnie łamali zasady ustawo-
dawstwa pracy, gdyż zdawali sobie sprawę, że robotnicy zagrożeni bezrobociem 
zgodzą się na nieprzestrzeganie prawa. Wykorzystali też ten okres do wymusze-
nia znacznego wzrostu wydajności pracy. Kto nie był w stanie wykonywać wyż-
szych norm ‒ tracił pracę, a jego miejsce zajmował ktoś inny. 

Sytuacja bytowa pracowników umysłowych była w okresie kryzysu znacz-
nie lepsza niż robotników. Bezrobocie dotknęło ich w mniejszym stopniu niż pra-
cowników fizycznych. Otrzymywali znacznie wyższe wynagrodzenie. Mieli ko-
rzystniejszy system ubezpieczeń i byli lepiej chronieni przez obowiązuje prawo 
pracy. Również jednak i oni stale żyli pod presją obawy o stabilność zatrudnienia. 
Jedynie część pracowników państwowych i samorządowych miała zagwaranto-
wane stałe miejsce pracy, ale ci z kolei otrzymywali w okresie załamania gospo-
darczego znacznie ograniczone wynagrodzenie (Kalecki, 1934b). 

Znacznie trudniejsza była sytuacja ludności miejskiej należącej do grupy 
drobnomieszczaństwa, a więc ludzi żyjących głównie z prowadzenia własnych ma-
łych przedsiębiorstw handlowych, usługowych czy rzemieślniczych. Ich trudności 
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wynikały zarówno ze spadku obrotów, co wiązało się z wzrostem liczby funkcjo-
nujących przedsiębiorstw handlowych oraz rzemieślniczych, jak i z pauperyzacji 
społeczności miejskiej korzystającej z ich usług. W efekcie zarobki przedstawicieli 
drobnomieszczaństwa utrzymywały się ‒ poza nielicznymi przypadkami ‒ na po-
ziomie dochodów robotników przemysłowych, a niekiedy nie przekraczały do-
chodów rodzin bezrobotnych. Dlatego sytuację tej grupy ludności, a była to 
grupa bardzo znaczna, szczególnie w mniejszych nieuprzemysłowionych mia-
stach i miasteczkach centralnej, południowej i wschodniej Polski, można uznać 
za niezwykle trudną. Mimo wzrostu produkcji przemysłowej, który rozpoczął się 
w 1933 r., położenie ludności miejskiej w latach 1933-1935 nie uległo znaczącej 
poprawie. Pod pewnymi względami negatywne tendencje nawet się pogłębiły 
(bezrobocie, niskie dochody drobnomieszczaństwa).  
 
4. Polityka gospodarcza 
 
4.1. Kapitały zagraniczne 
 

Jak już zostało stwierdzone, Polska była państwem o niskim poziomie kapi-
talizacji, a rodzimi kapitaliści nie dysponowali znaczącymi zasobami finansowymi. 
Dlatego kolejne rządy uważały, że dla zapewnienia dopływu do gospodarki środ-
ków inwestycyjnych i obrotowych konieczne jest zachęcanie kapitału zagranicz-
nego do podejmowania działalności w Polsce (Miduch, 1929). Tej koncepcji pozo-
stawały wierne gabinety sprawujące rządy również w okresie kryzysu. Dlatego np. 
nie wprowadzono ograniczeń dewizowych, gdyż zakładano, że zniechęcałyby ka-
pitał zagraniczny do dokonywania lokat w naszym kraju. Starano się za wszelką 
cenę utrzymywać dotychczasowy parytet złotego w stosunku do złota, aby gwa-
rantować zagranicy pewność zwrotu dokonywanych lokat (Lipiński, 1935, s. 95). 

W przyciąganiu obcych kapitałów do Polski zainteresowane były zarówno 
sfery rządowe, które poszukiwały pożyczek zagranicznych na pokrycie pilnych po-
trzeb państwa, jak i przedsiębiorcy prywatni. O panujących w sferach rządowych 
tendencjach może najlepiej świadczyć wniosek ministra przemysłu i handlu Eugeniu-
sza Kwiatkowskiego, przedłożony w 1930 r. Radzie Ministrów. Stwierdzał on m.in.: 
„Rada Ministrów uchwalić raczy: Zaleca się stosowanie możliwie największej swo-
body w dziedzinie dopływu długoterminowego kredytu zagranicznego, zarówno co 
do wyboru wierzyciela, jak i celów, na które kredyty mają być przeznaczone”. Cho-
dziło więc o przyciągnięcie kredytu długoterminowego prawie za wszelką cenę.  

Rząd poszukiwał przede wszystkim środków na dofinansowanie zadań 
państwa, których nie można było pokrywać z budżetu, gdyż począwszy od roku 
budżetowego 1930/1931 ponownie wykazywał deficyt (Gostkiewicz, 1935). 
Praktycznie, mimo podejmowania wielu prób, udało się tylko doprowadzić do 
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uzyskania od grupy szwedzko-amerykańskiej, dzierżawiącej już od 1925 r. Pań-
stwowy Monopol Zapałczany, pożyczki w wysokości brutto ok. 32 mln USD. 
Układ był przy tym bardzo niekorzystny dla Polski, gdyż Szwedzi zapewnili sobie 
liczne dodatkowe przywileje (Landau, 1961). Udało się również uzyskać pożyczkę 
we Francji na częściowe sfinansowanie budowy linii kolejowej ze Śląska do Gdyni 
(również i ta pożyczka była niekorzystna finansowo).  

Sytuacja przedsiębiorstw prywatnych była jeszcze trudniejsza. Prywatny ka-
pitał zagraniczny w latach kryzysu dążył bowiem do szybkiego wycofywania wcze-
śniej ulokowanych środków i nie kwapił się z dokonywaniem jakichkolwiek no-
wych inwestycji. Takie nastawienie wynikało z trzech zasadniczych przesłanek. Po 
pierwsze ‒ wobec trudności przeżywanych przez cały świat kapitalistyczny, zagra-
niczne ośrodki dyspozycyjne starały się maksymalnie mobilizować potrzebne 
środki pieniężne, wycofując je z państw stanowiących margines ich zasadniczego 
zainteresowania, a takim państwem była w owym czasie m.in. Polska (Wagemann, 
1935). Po drugie ‒ zaostrzanie się sytuacji międzynarodowej po dojściu Adolfa Hi-
tlera i partii narodowosocjalistycznej do władzy w Niemczech w 1933 r. budziło 
obawy co do stabilności politycznej Polski, a tym samym bezpieczeństwa obcych 
lokat w naszym kraju (Kalecki, 1935). Po trzecie ‒ firmy zagraniczne znając dobrze 
sytuację gospodarczą i finansową Polski, liczyły się z tym, że prędzej czy później 
dojdzie do wprowadzenia ograniczeń dewizowych. Dlatego wolały wycofywać ka-
pitały, zanim takie ograniczenia zostaną wprowadzone w życie.  

Kapitał obcy w przedsiębiorstwach polskich lokowany był w dwóch zasad-
niczych formach. Po pierwsze ‒ nabywał akcje niektórych przedsiębiorstw i par-
tycypował tym samym w ich kapitale akcyjnym, a po drugie ‒ udzielał polskim 
firmom kredytów, przy czym na ogół były to odnawiane co kilka miesięcy kredyty 
krótkoterminowe. W 1932 r. zagraniczne udziały w kapitale akcyjnym wynosiły 
1712 mln zł, a kredyty udzielone przedsiębiorstwom ‒ 2384 mln zł. 

W okresie kryzysu wycofywanie kapitału akcyjnego napotykało zasadnicze 
trudności. Wiązało się bowiem z koniecznością sprzedawania akcji, a ich kurs 
spadł o ok. 80% w porównaniu z okresem przedkryzysowym. Dlatego zagraniczni 
udziałowcy nie chcąc ponosić tak wielkich strat, na ogół nie sprzedawali akcji. 
Gwałtownie natomiast wycofywano wcześniej przyznane kredyty. Stawiało to 
przedsiębiorstwa przemysłowe i bankowe w niezwykle trudnej sytuacji (Kern-
schlagl, 1936). Wobec spadku dochodów nie miały środków finansowych na na-
tychmiastowe zwracanie pożyczek. W tej sytuacji wierzyciele zagraniczni doma-
gali się przekazania im części akcji zadłużonych i niewypłacalnych przedsię-
biorstw. Klasycznym przykładem takiej operacji było przejęcie przez mediolański 
Banca Commerciale Italiana większości akcji jednego z największych polskich 
przedsiębiorstw włókienniczych ‒ „I. K. Poznański” w Łodzi. Takich przypadków 
było znacznie więcej i one właśnie wyjaśniają przyczynę wzrostu w latach kryzysu 
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udziałów zagranicy w kapitałach akcyjnych przedsiębiorstw w Polsce. Należy 
przy tym pamiętać, że wzrost udziałów obcego kapitału nie powodował napływu 
do firm krajowych nowych środków pieniężnych.  

W 1935 r., w porównaniu z 1929 r., udziały zagranicy w kapitale spółek 
akcyjnych w Polsce wzrosły z 33 do 44%. Największe udziały miał obcy kapitał  
w przemyśle naftowym (87% akcji), elektrowniach, gazie i wodociągach (81%), 
przemyśle górniczo-hutniczym (71%), chemicznym (60%); najniższe udziały no-
tował natomiast przemysł spożywczy (10%). Rzeczywisty wpływ zagranicy na 
polskie przedsiębiorstwa był znacznie większy, niż wynikałoby to z przytoczonych 
danych. Ich uzależnienie zwiększyło się bowiem jeszcze przez udzielanie kredy-
tów, jak i uczestniczenie w kartelach, w których wielkie ‒ należące do zagranicz-
nych właścicieli ‒ przedsiębiorstwa narzucały dogodne dla nich rozwiązania 
mniejszym firmom o kapitale czysto krajowym. Zasadniczą rolę odgrywały w Pol-
sce w tym okresie kapitały francuskie, amerykańskie, niemieckie i belgijskie. 

W latach załamania gospodarczego zagranica zaczęła gwałtownie wycofy-
wać kapitały z Polski. Transferowała również za granicę uzyskiwane w Polsce zy-
ski. Łącznie w latach 1930-1935, z tytułu wycofywania z Polski zainwestowanych ka-
pitałów i zysków, wywieziono prawie 2600 mln zł, gdy cały zainwestowany w Polsce 
kapitał zagraniczny oceniany był w tym czasie na 4100 mln zł. W efekcie nastę-
pował gwałtowny odpływ dewiz i złota z Banku Polskiego S.A., gdyż wierzyciele 
zagraniczni zamieniali wycofywane kapitały w złotych na waluty obce (Kalecki, 
1933). Stan rezerw złota Banku Polskiego spadł wg oficjalnych danych w latach 1929-
1935 z 700 mln zł do 444 mln zł, a pieniędzy zagranicznych i dewiz ‒ z 526 mln zł do 
27 mln zł, a więc odpowiednio o 37% i 95%. Wycofywanie środków przez zagra-
nicę zagrażało więc pokryciu kruszcowo-dewizowemu, a tym samym stabilizacji 
i obronie parytetu złotego (Lederer, 1928). 

 
4.2. Deflacja 
 

Podstawą polityki gospodarczej państwa było w tym czasie dążenie do utrzy-
mywania za wszelką cenę parytetu złotego, a to wymagało prowadzenia polityki 
deflacyjnej. Tej koncepcji podporządkowano całą politykę gospodarczą rządu, którą 
wytyczało wówczas trzech wojskowych niemających wystarczającego przygoto-
wania teoretycznego i praktycznego do tej roli (Knakiewicz, 1967, s. 40-89). Byli 
to kierownik Ministerstwa Skarbu ‒ płk Ignacy Matuszewski, wiceminister skarbu 
‒ płk Adam Koc i szef Biura Ekonomicznego prezesa Rady Ministrów ‒ płk Tadeusz 
Lechnicki. Ich koncepcja walki o utrzymanie parytetu złotego i prowadzenia poli-
tyki deflacyjnej była uzasadniona w pierwszych latach Wielkiego Kryzysu, gdyż 
wówczas i uznane doktryny ekonomiczne, i praktyka gospodarcza większości pań-
stw szły właśnie w tym kierunku. Za nimi postępowała też Polska. 
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Jednak już od jesieni 1931 r. wiele krajów zaczęło w sposób zasadniczy re-
formować założenia dotychczasowej polityki pieniężnej. Uznały bowiem, że pry-
mat w polityce gospodarczej winien mieć nie pieniądz, ale produkcja, wymiana 
i konsumpcja (Clark, 1935). Natomiast polityka pieniężna powinna być wykorzy-
stywana w celu realizacji tych nadrzędnych gospodarczych zadań państwa.  

I tak Wielka Brytania odeszła w 1931 r. od wymienialności funta sterlinga na 
złoto, a równocześnie zdewaluowała go o 39%. Wzorem tego kraju postąpiło wiele 
innych państw, które poza zawieszeniem wymienialności i dewaluacją, zaczęły też 
wprowadzać ograniczenia dewizowe. W Europie tylko pięć państw wierzycielskich 
i Polska jako jedyny kraj dłużniczy nadal broniły ortodoksyjnej, liberalnej polityki 
pieniężnej. W przypadku krajów wierzycielskich taka polityka była uzasadniona, 
gdyż umożliwiała im wycofywanie lokat kapitałowych z innych państw (Amonn, 
1934). Była natomiast kompletnym nieporozumieniem w przypadku państwa 
dłużniczego, które swoją polityką ułatwiało zagranicy wycofywanie lokat i zysków. 
Co więcej, utrzymywanie przedkryzysowego parytetu złotego w warunkach, gdy 
inne kraje obniżały go przez dewaluację swoich pieniędzy powodowało, że polskie 
towary na rynkach zagranicznych stawały się relatywnie droższe, co wymagało 
zwiększania środków na forsowanie eksportu (Haberlar, 1935). 

W Polsce zdawano sobie sprawę z dyskusyjności prowadzonej polityki pie-
niężnej, jednak zwolennicy jej zmian byli w mniejszości. Motywowali potrzebę 
dokonania przekształceń polityki pieniężnej tym, że polityka deflacyjna wpły-
wała ujemnie na aktywność procesów produkcji, wymiany i konsumpcji, że za-
niechanie dewaluacji utrudniało ekspansję handlu zagranicznego, że odmowa 
wprowadzenia ograniczeń dewizowych powodowała niekontrolowany odpływ 
kapitałów z kraju (Kwiatkowski, 1935). Zwolennicy dotychczasowej polityki po-
woływali się z kolei na zasady liberalnej ekonomii politycznej oraz na koniecz-
ność utrzymywania prestiżu Polski, który ‒ ich zdaniem ‒ zostałby utracony  
w przypadku dewaluacji złotego. Wyrażali też przekonanie, że dewaluacja zaha-
mowałaby proces kapitalizacji w kraju (Drozdowski, 1963). Argumentacja ta nie 
była zbyt przekonująca, ale wszelkim eksperymentom pieniężnym przeciwsta-
wiał się wówczas Marszałek Józef Piłsudski i to ostatecznie przesądzało sprawę 
(Tennenbaum, 1935c). On bowiem sprawował niekontrolowaną władzę w Polsce 
i nikt z jego obozu politycznego nie mógł mu się przeciwstawić. A Piłsudski, nie-
stety, nie zawsze rozumiał mechanizmy współczesnej gospodarki. W rezultacie 
w lecie 1933 r. Polska przyłączyła się do tzw. bloku złotego, którego uczestniczy 
zobowiązali się do przestrzegania zasad stabilizacji monetarnej, utrzymywania 
wymiany pieniędzy krajowych na złoto oraz swobody międzynarodowego prze-
pływu kapitału. Członkami bloku poza Polską była Francja, Szwajcaria, Belgia, 
Holandia i Włochy. Polska pozostała wierna zasadom bloku nawet po wycofaniu 
się z niej Belgi i Włoch (Kalecki, 1934a). 
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Silny odpływ walut obcych i złota z Banku Polskiego S.A. zmusił kierownic-
two państwa w 1935 r. do zastanowienia się nad dalszymi losami polskiej polityki 
pieniężnej. Władysław Zawadzki (profesor Uniwersytetu Wileńskiego), który za-
stąpił Ignacego Matuszewskiego w Ministerstwie Skarbu, wystąpił wówczas z pro-
jektem wprowadzenia ograniczeń w rozliczeniach zagranicznych. Napotkał jednak 
zdecydowany opór Prezydenta Ignacego Mościckiego, który w tym okresie lanso-
wał wymyśloną przez siebie koncepcję nowych zasad funkcjonowania pieniądza 
„wewnętrznego” w Polsce. Koncepcja ta miała jednak dość istotną wadę. Nie na-
dawała się do realizacji, gdyż doprowadziłaby do kompletnego zdezorganizowania 
systemu gospodarczego państwa. Ministrowie skarbu nie mogli jednak tego 
wprost powiedzieć Prezydentowi, który do swej idei był bardzo przywiązany i więc 
wykonywali pewne pozorne działania, które miały zadowolić Mościckiego, ale nie 
zmieniały tradycyjnej polityki pieniężnej (Ajnenkiel, 1980). 

Zgodnie z zasadami polityki deflacyjnej wraz z ograniczaniem aktywności 
gospodarczej zmniejszany był obieg złotego, przy czym bardziej ograniczano 
obieg banknotów niż bilonu. Było to zgodne z przepisami, które zmuszały Bank 
Polski do zabezpieczenia emisji banknotów zapasem złota i obcych pieniędzy 
oraz dewiz, a te zapasy szybko się kurczyły. Równocześnie emisja bilonu przez 
Skarb Państwa nie wymagała żadnego zabezpieczenia. Istotny wpływ na obieg 
pieniężny miało też realne ograniczenie obiegu dolarów w Polsce po ich dewa-
luacji i zawieszeniu wymienialności na złoto w USA w 1933 r. Oznaczało to 
zmniejszenie obiegu o ok. 500 mln dolarów, a więc o sumę ogromną. Zmusiło to 
instytucje kredytowe do ograniczenia wielkości kredytów udzielanych gospo-
darce, a szczególnie pożyczek długoterminowych (Szturm de Sztrem, 1936). 

Generalna ocena polityki pieniężnej wypada więc niekorzystnie. Obro-
niono co prawda parytet złotego, ale dokonano tego tak wielkim kosztem, że 
było to pyrrusowe zwycięstwo (Lipiński, 1934a, s. 49). Wielu współczesnych ba-
daczy uważa, że błędna polityka pieniężna stała się jedną z istotniejszych przy-
czyn przedłużania się kryzysu w Polsce i jego ostrzejszego przebiegu niż w innych 
państwach rolniczo-przemysłowych. 
 
4.3. Bankowość  
 

W latach kryzysu w trudnej sytuacji znalazły się również instytucje kredytowe, 
ponieważ wielu dłużników banków nie było w stanie spłacać swoich zobowiązań. 
Jednocześnie firmy i osoby fizyczne z kraju zaczęły wycofywać ulokowane w insty-
tucjach kredytowych pieniądze oraz wcześniej założone lokaty. Częściowo wynikało 
to z przeżywanych trudności i potrzeby dysponowania dodatkowym środkami 
finansowymi, które znajdowały się na kontach bankowych, a częściowo z braku 
wiary w stabilność systemu bankowego i trwałość złotego (Karpiński, 1958). 
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Napór na banki zaczął się w lecie 1930 r., a wyraźnie nasilił w 1931 r. W 
tym bowiem okresie upadło kilka polskich instytucji kredytowych. Miały jedynie 
znaczenie lokalne, lecz mimo to ich upadek spowodował wzrost niepokojów 
wśród klientów w całym kraju. Gwałtownie wzrosły one po bankructwie należą-
cego do Rothschildów austriackiego Zakładu Kredytowego i związanego z nim 
Amstelbanku (Grotkoppe, 1947, s. 213-258). Krach wielkich banków austriackich 
uświadomił deponentom, że podobna sytuacja może zaistnieć i w Polsce, szcze-
gólnie, że upadło również kilka ważnych banków w Niemczech. Spadek wartości 
wkładów dotknął przede wszystkim banki prywatne. Lokaty i oszczędności prze-
chowywane w bankach należących do państwa były znacznie stabilniejsze. Oka-
zało się, że klienci banków bardziej wierzyli, że państwo zapewni utrzymanie wy-
płacalności swoich instytucji kredytowych, niż w to, że podołają temu instytucje 
prywatne. Wiara była uzasadniona tym, że państwo na część zobowiązań swoich 
banków udzieliło gwarancji rządowej. Dlatego wkłady w bankach prywatnych w 
samym tylko 1931 r. spadły, według różnych źródeł w granicach od 36 do 50%. 
Proces ten ‒ chociaż w mniejszych rozmiarach ‒ miał też miejsce w następnych 
latach. W sumie wkłady w tych bankach zmniejszyły się w okresie 1930-1935 z 
1092 mln zł do 507 mln zł, a równocześnie w bankach publicznych zwiększyły się 
z 1301 mln zł do 1973 mln zł.  

Spadek wkładów w bankowości prywatnej zmusił do ograniczenia liczbę pry-
watnych instytucji kredytowych. W 1930 r. działało jeszcze 57 prywatnych banków, a 
w 1935 r. już tylko 33. Zmuszone też zostały do likwidacji prawie połowy oddziałów. 
Spadła przy tym wielkość kredytów udzielanych gospodarce przez sektor prywatny. 

W tej sytuacji obserwować można było zjawisko etatyzacji bankowości. 
Wśród banków czołową pozycję zajmowały banki państwowe i Bank Polski S.A. 
Ten ostatni w coraz większym stopniu tracił niezależność od rządu (Secomski, 
1935). Coraz więcej ważnych decyzji, formalnie znajdujących się w gestii instytucji 
emisyjnej, przejmowanych było przez Ministerstwo Skarbu. Tym samym bank mu-
siał prowadzić politykę walutową i kredytową ustalaną przez rząd (Seifert, 1932). 

Również bankowość prywatna w poważnym stopniu uzależniona została 
w tym okresie od państwa. Wobec naporu klientów na banki prywatne nie były 
one w stanie same zaspokoić zgłaszanych żądań, gdyż nie dysponowały dosta-
tecznymi zasobami wolnej gotówki, a równocześnie nie mogły szybko wycofać 
udzielonych kredytów. W tej sytuacji musiały albo zdecydować się na ogłoszenie 
niewypłacalności, albo na szukanie zewnętrznego wsparcia finansowego. Nie był 
w stanie go udzielić polski kapitał prywatny, gdyż nie dysponował żadnymi więk-
szymi wolnymi sumami, a zagranica wycofywała się z interesów w Polsce (Grün-
feld, 1936, s. 34-36). W tym stanie rzeczy źródłem środków finansowych mógł być 
rząd, który obawiał się, że upadłość dużych banków spowoduje masowe wycofy-
wanie środków z całego systemu bankowego i może doprowadzić do załamania 
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bankowości w Polsce. Dlatego, mimo przeżywanych przez Skarb Państwa trud-
ności finansowych, zdecydował się na udzielenie pomocy największym prywat-
nym instytucjom kredytowym (Schmölders, 1934, s. 547). 

Sytuacja była więc w pewnym stopniu podobna do tej, jaka zaistniała w okre-
sie po wprowadzeniu złotego i wystąpieniu drugiej inflacji w 1925 r. I wówczas,  
i w okresie Wielkiego Kryzysu banki prywatne poszukiwały i otrzymały pomoc 
rządową. Różniły się jednak zasady, na jakich była przyznana. W 1925 r. państwo 
ze specjalnie utworzonego funduszu kredytowało zagrożone załamaniem banki, 
w latach trzydziestych natomiast uzależniało pomoc od przyjęcia kontroli nad 
instytucją. I tak bezpośrednio rząd zapewnił sobie kontrolny pakiet akcji Banku 
Związku Spółek Zarobkowych w Poznaniu S.A. i pośrednio uzyskał kontrolę nad 
Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., a były to dwa największe banki pry-
watne w Polsce. Pozostałe instytucje kredytowe albo utrzymały się dzięki zacho-
waniu części wkładów zagranicznych, albo też zostały uzależnione od państwa. 
Był to dość klasyczny przykład żywiołowego rozszerzenia się etatyzacji w Drugiej 
Rzeczypospolitej.  

Banki prywatne, mimo pomocy rządu, bardzo straciły na znaczeniu. Wi-
doczne jest to zarówno przy porównaniu ich sum bilansowych z sumami bilan-
sowymi instytucji kredytowych, jak i przy analizie działalności na rynku pożycz-
kowym. Przyjmując w 1929 r. za 100%, w 1935 r. wartość kredytów udzielonych 
przez Bank Polski S.A. zwiększyła się o 11%, udzielonych przez sektor państwowy 
spadła o 10%, a przyznanych przez prywatne instytucje kredytowe zmalała aż  
o 47%. Daje to obraz przesuwania się układu sił w bankowości kredytowej.  
 
Podsumowanie 
 

Generalnie można stwierdzić, że wielki kryzys gospodarczy dotknął bardzo 
mocno wszystkie działy gospodarki państwa i poważnie obniżył poziom życia 
większości obywateli (Kwiatkowski, 1935, 5 grudnia). Polska należała do grupy 
państw stosunkowo najsilniej dotkniętych załamaniem. Złożyło się na to wiele 
różnych przyczyn, a jedną z nich był błędny wybór priorytetów w polityce gospo-
darczej rządu (Kalecki, 1936). Jej korekta nastąpiła dopiero po 1935 r. i związana 
jest z nazwiskiem Eugeniusza Kwiatkowskiego (Drozdowski, 1961b, s. 352). 
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