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Materiały edukacyjne przeznaczone są dla osób prowadzących warsztaty, szkolenia lub 

innego rodzaju zajęcia edukacyjne w dużych miastach. Proponujemy ćwiczenia, które można 

wykorzystać podczas zajęć z różnymi grupami: zarówno miejskimi i mieszanymi, tj. miejsko-

wiejskimi, jak i wyłącznie wiejskimi.  

 

Planowanie szkoleń lub innych działań organizacji 

Jeśli wiesz, że w twoim szkoleniu lub innych działaniach będą uczestniczyć osoby ze wsi i 

małych miast lub zależy ci na ich uczestnictwie, zadbaj o ich potrzeby. Jeśli odpowiadasz za 

organizację szkolenia lub innych działań, uwzględnij miejsce zamieszkania osób 

uczestniczących w rekrutacji oraz planowaniu miejsca i czasu realizacji szkolenia lub innych 

działań organizacji.  

Jak uwzględnić miejsce zamieszkania osób uczestniczących w planowaniu szkolenia lub 

innych działań?1 

 Jeśli chcesz, aby w twoich zajęciach lub innych działaniach wzięły udział osoby ze 

wsi i z małych miast, wybierz taki sposób informowania o naborze, aby osoby z 

małych miejscowości miały do tej informacji dostęp. Zadbaj, aby Internet nie był 

jedynym kanałem informacji o naborze. Uwzględnij to, że kobiety mieszkające na wsi 

często potrzebują rekomendacji od znajomej osoby, aby zdecydować się na udział w 

szkoleniu lub innym wydarzeniu.  

 Zbadaj potrzeby osób uczestniczących w szkoleniu lub innym wydarzeniu. Zwróć 

uwagę na to, w jaki sposób chcesz uzyskać informację o potrzebach osób 

uczestniczących. Zadbaj o to, aby osoby z małych miejscowości mogły się 

wypowiedzieć. 

 Zorganizuj szkolenie lub inne działanie w miejscu dostępnym dla osób 

uczestniczących.  Sprawdź, czy osoby uczestniczące, w szczególności osoby ze wsi i 

małych miast, mają możliwość dojazdu na miejsce szkolenia lub innego wydarzenia 

                                                           
1 Zob. Narzędzie do równościowego monitoringu wydarzenia edukacyjnego w broszurze: Edukacja 

antydyskryminacyjna i jej standardy jakościowe, pod red. M. Rawłuszko, wyd. Towarzystwo Edukacji 

Antydyskryminacyjnej, Warszawa 2011, s. 42–59. 
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transportem publicznym. Upewnij się, że koszt dojazdu nie jest barierą 

uniemożliwiającą uczestnictwo w szkoleniu lub innym wydarzeniu. Zwróć uwagę na 

bezpieczeństwo osób uczestniczących, w szczególności kobiet – zadbaj o to, aby 

miejsce szkolenia lub innego działania było dobrze oświetlone i dobrze 

skomunikowane. 

 Zorganizuj szkolenie lub inne przedsięwzięcie w terminie, który umożliwi wszystkim 

osobom pełne uczestnictwo. Skonsultuj z osobami z grupy docelowej dzień tygodnia 

oraz porę dnia realizacji szkolenia lub innego działania i wybierz termin dostępny dla 

jak największej liczby osób. Uwzględnij ważne dla różnych osób, w szczególności 

osób ze wsi, okoliczności: opiekę nad osobami zależnymi (np. kalendarz roku 

szkolnego), role zawodowe (np. kalendarz prac w gospodarstwie rolnym), wyznanie 

(np. kalendarz świąt religijnych). Zrealizuj szkolenie lub inne działanie w takich 

godzinach, aby możliwy był dojazd i powrót transportem publicznym, w bezpiecznych 

warunkach. 

 Przygotuj materiały edukacyjne, które będą zrozumiałe dla wszystkich osób 

uczestniczących oraz będą się odwoływać do doświadczeń różnych osób, w tym osób 

z małych miejscowości. Upewnij się, że treść materiałów oraz ilustracje nie 

stereotypizują osób, w szczególności osób ze wsi. 

 

Prowadzenie zajęć 

Na osobie prowadzącej zajęcia z grupą osób spoczywa duża odpowiedzialność, dlatego też 

trener/trenerka muszą odpowiednio przygotować się do poprowadzenia warsztatu czy 

szkolenia. Z perspektywy edukacji antydyskryminacyjnej ważne są następujące zagadnienia 

związane z miejscem zamieszkania jako jedną z możliwych przesłanek dyskryminacji: 

 wiedza na temat sytuacji osób mieszkających na wsi i w małych miastach, czyli grupy 

dyskryminowanej ze względu na miejsce zamieszkania, 
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 wiedza na temat specyfiki dyskryminacji doświadczanej ze względu na miejsce 

zamieszkania, w tym na temat stereotypów dotyczących osób ze wsi i małych miast 

oraz zjawiska metronormatywności, 

 świadomość wpływu własnej tożsamości (w tym miejsca zamieszkania i miejsca 

pochodzenia) na pracę z ludźmi oraz świadomość własnych stereotypów i uprzedzeń, 

a także ich wpływu na pracę edukacyjną, 

 umiejętność przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na miejsce zamieszkania, 

umiejętność reagowania na dyskryminujące zachowania, stereotypizowanie osób ze 

wsi i małych miast oraz uprzedzenia i mikronierówności wobec osób mieszkających w 

małych miejscowościach, 

 umiejętność wzmocnienia i włączenia osób ze wsi i małych miast, umiejętność 

zbadania potrzeb osób mieszkających w małych miejscowościach i uwzględnienia ich 

w programie zajęć, a także w organizacji szkoleń.    

Inaczej będzie wyglądało uwzględnianie miejsca zamieszkania w pracy z osobami z małych 

miejscowości lub w pracy z grupą mieszaną składającą się z osób mieszkających zarówno w 

dużych miastach, jak i w mniejszych miejscowościach, a inaczej – w pracy z grupą składającą 

się wyłącznie z osób mieszkających w dużych miastach. W takim przypadku, jeśli twoim 

celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji¸ potrzebujesz takich elementów w programie 

twoich zajęć, które uwrażliwią osoby uczestniczące na problem metronormatywności.  

 

Własna postawa 

W edukacji antydyskryminacyjnej ogromnie ważna jest osobista postawa osoby prowadzącej 

zajęcia i świadomość odpowiedzialności związanej z pracą edukacyjną. Zastanów się, jakie 

masz stereotypy na temat osób mieszkających na wsi. Jeśli pochodzisz ze wsi lub małego 

miasta, zwróć uwagę, że przynależność do grupy dyskryminowanej nie chroni przed 

posiadaniem stereotypów i uprzedzeń dotyczących własnej grupy. Pamiętaj o tym, że twoje 

zachowanie i język, jakiego używasz, modelują zachowania i postawy osób uczestniczących 

w twoich szkoleniach i warsztatach. Jeśli należysz do grup mniejszościowych, np. do osób ze 
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wsi, zastanów się nad ewentualnością ujawnienia swojej przynależności. Zwróć uwagę, że 

praca własną tożsamością może mieć dla osób z grup mniejszościowych efekt wzmacniający, 

może też przynieść pozostałym osobom uczestniczącym korzyść edukacyjną, np. umożliwić 

osobom z grup większościowych doświadczenie różnorodności. 

Praca z grupą 

Zwróć uwagę na kilka elementów twojej pracy z ludźmi, które są istotne dla skutecznego 

przeciwdziałania dyskryminacji, w tym dyskryminacji ze względu na miejsce zamieszkania.  

 Używaj równościowego języka, wrażliwego na miejsce zamieszkania, wyjaśnij 

osobom uczestniczącym w szkoleniu lub innych zajęciach, dlaczego jest to ważne. 

Odwołuj się do doświadczeń różnych osób, w tym osób ze wsi i małych miast. Reaguj 

na nierównościowy język, stereotypizujący osoby ze wsi i małych miast lub określenia 

związane ze wsią lub wiejskością o wydźwięku pejoratywnym, np. „prowincja” czy  

„małomiasteczkowość”. 

 Unikaj uogólnień typu: „teraz Internet jest wszędzie” lub „dzisiaj wszędzie można 

dojechać”, reaguj na pojawiające się tego typu uogólnienia w grupie. Unikaj 

diagnozowania sytuacji grup mniejszościowych na podstawie sytuacji grupy 

dominującej w obrębie grupy mniejszościowej, np. przekazywania informacji typu: 

„geje i lesbijki w Polsce coraz rzadziej spotykają się z negatywnymi reakcjami na 

ujawnienie się” (perspektywa osób z dużych miast, młodych, wykształconych, o 

wysokim statusie ekonomiczno-społecznym). 

 Dostarczaj grupie danych, które są wrażliwe na płeć i miejsce zamieszkania, dowiedz 

się jak najwięcej na temat sytuacji osób mieszkających na wsi i w małych miastach 

oraz różnic w sytuacji społecznej osób ze względu na ich miejsce zamieszkania.  

 Przekaż grupie wiedzę nt. stereotypów i uprzedzeń dotyczących osób mieszkających 

na wsi, dyskryminacji ze względu na miejsce zamieszkania oraz na temat zjawiska 

dyskryminacji wielokrotnej. Wprowadź do dyskusji wątek dotyczący tego, jak różne 

czynniki mogą wpływać na sytuację społeczną osób, w przykładach odnoś się do 
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doświadczenia osób mieszkających na wsi, np. do sytuacji starszych kobiet 

mieszkających na wsi (czynniki: płci, wieku i miejsca zamieszkania). 

 Reaguj na metronormatywne opinie i krzywdzące zachowania wobec osób ze wsi i 

małych miast, pokazuj, jak mogą reagować na dyskryminację lub mikronierówności 

osoby uczestniczące. Reaguj na mikronierówności, które mogą pojawić się w grupie w 

związku z metronormatywnym przekonaniem niektórych osób o tym, że osoby ze wsi 

są niedouczone, mniej wiedzą, nie orientują się w poruszanych tematach. 

Mikronierówności na tym tle mogą przybrać postać: 

o lekceważących komentarzy czy wyśmiewania opinii osób ze wsi i małych 

miast, 

o pomijania głosu osób z małych miejscowości w dyskusji, 

o nieodnoszenia się do wypowiedzi osób ze wsi i małych miast. 

 Wzmacniaj osoby z grup dyskryminowanych, które uczestniczą w twoim szkoleniu 

lub innych zajęciach, w tym osoby ze wsi i małych miast. Zadbaj o to, aby osoby z 

małych miejscowości miały możliwość wypowiedzenia się, włączaj je do dyskusji, 

stosuj mikroafirmacje, czyli wysyłaj sygnały wsparcia2, np.: 

o nawiązuj do wypowiedzi osób ze wsi i małych miast, 

o pytaj osoby ze wsi i małych miast o opinię, 

o podkreślaj wartość wypowiedzi osób z małych miejscowości. 

Pamiętaj o tym, że masz wpływ i możesz skutecznie przeciwdziałać dyskryminacji ze 

względu na miejsce zamieszkania i inne czynniki. Wspieraj różnorodność, reagując na 

wszelkie przejawy nierówności i wzmacniając osoby ze wsi i małych miast. Pokaż osobom 

uczestniczącym, jak przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na miejsce zamieszkania. 

 

                                                           
2 Zob. D. Cieślikowska, Przeciwdziałanie dyskryminacji, [w:] Edukacja antydyskryminacyjna. Podręcznik 

trenerski, pod red. M. Branki, D. Cieślikowskiej, Stowarzyszenie Willa Decjusza, Kraków 2010, s. 123. 
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Propozycje ćwiczeń 

Jeśli prowadzisz zajęcia antydyskryminacyjne, pracujesz z grupą składającą się wyłącznie z 

osób mieszkających w dużych miastach lub prowadzisz szkolenia dla trenerów i trenerek 

antydyskryminacyjnych, wprowadź do programu twoich zajęć ćwiczenia, które podejmą 

temat miejsca zamieszkania jako przesłanki stereotypizacji i dyskryminacji. Cele ćwiczeń 

powinny być następujące: 

 nabycie lub pogłębienie wiedzy osób uczestniczących na temat sytuacji osób 

mieszkających na wsi i w małych miastach oraz na temat grup mniejszościowych 

mieszkających w małych miejscowościach (doświadczających dyskryminacji 

krzyżowej), 

 refleksja osób uczestniczących nad własną postawą wobec osób mieszkających lub 

pochodzących ze wsi czy z małych miast, diagnoza stereotypów i uprzedzeń wobec 

osób mieszkających na wsi,  

 nabycie umiejętności przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na miejsce 

zamieszkania oraz reagowania na dyskryminujące zachowania, w tym mowę 

nienawiści i język pogardy wobec osób ze wsi i małych miast. 

Poniżej zamieszczone zostały przykłady ćwiczeń, które możesz przeprowadzić podczas 

twoich zajęć. Skrót „OU” oznacza osoby uczestniczące.  

 

Ćwiczenie 1: Nasza historia3 

Czas: 45 min. 

Cele: 

– refleksja nad własnym pochodzeniem i historią swojej rodziny, 

– przyjrzenie się mechanizmowi wyparcia wiejskich korzeni, 

                                                           
3 Adaptacja ćwiczenia „Linia tradycji” opisanego przez Natalię Saratę w: Krakowski Szlak Kobiet. 

Przewodniczka po Krakowie emancypantek, pod red. E. Furgał, Fundacja Przestrzeń Kobiet, Kraków 2009. 
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– refleksja nad społecznymi konsekwencjami niepamięci o wiejskim pochodzeniu.  

Materiały: 

Kartka papieru formatu A4 , ołówek lub długopis. 

Przebieg ćwiczenia: 

1. Praca indywidualna – 15 min. 

Poproś, aby każda OU zapisała swoje imię, nazwisko i miejsce zamieszkania oraz miejsce 

pochodzenia na górnej części kartki. Następnie poproś, aby OU od swojego imienia 

narysowały w dół dwie kreski, na końcu których wypiszą imiona i nazwisko rodziców, a 

także ich miejsce zamieszkania i miejsca pochodzenia. Z każdym z rodziców należy postąpić 

podobnie, uzupełniając imiona i nazwiska ich rodziców, czyli babć i dziadków OU. Ich z 

kolei trzeba połączyć z pradziadkami i prababciami, czyli ich rodzicami i analogicznie 

wypisać ich imiona, nazwiska oraz miejsca zamieszkania i miejsca pochodzenia. Poproś OU o 

kontynuowanie tworzenia drzewa przodków i przodkiń do czasu, aż nie zawiedzie ich pamięć, 

wiedza lub umiejętności dedukcji.  

2. Odsłuchanie grupy i omówienie ćwiczenia – 30 min. 

Zapytaj OU, jak im się pracowało. Czy to było łatwe ćwiczenie? Jak dużo OU wiedzą o 

historii swojej rodziny? Gdzie mieszkali ich przodkowie i skąd pochodzili? Czym się 

zajmowali? Następnie poprowadź dyskusję, w której znajdą się następujące zagadnienia: 

– Czy OU w relacjach towarzyskich i zawodowych ujawniają swoje wiejskie korzenie? Czy 

uważają wiejskie pochodzenie za część swojej tożsamości? Jeśli nie, dlaczego? 

– Jaki wpływ ma wiejskie pochodzenie na obecne funkcjonowanie społeczne OU?  

– Jakie konsekwencje – indywidualne i społeczne – ma nieujawnianie, przemilczanie swojego 

wiejskiego pochodzenia?  

   

Ćwiczenie 2: Karty przeznaczenia4 

Czas: 60 min. 

                                                           
4 Propozycja inspirowana ćwiczeniem „Torba przeznaczenia” opisanym w: J. Böhm i in., Antydyskryminacja. 

Pakiet edukacyjny, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 2005, s. 78–81. 
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Cele: 

– refleksja na temat sytuacji osób mieszkających na wsi i w małych miastach, 

– zdobycie lub pogłębienie wiedzy na temat zjawiska dyskryminacji krzyżowej, 

– uwrażliwienie na problem dyskryminacji ze względu na miejsce zamieszkania oraz na 

dyskryminację krzyżową.  

Materiały: 

1. Karty przeznaczenia do losowania w liczbie odpowiadającej liczbie osób uczestniczących. 

Propozycje kart przeznaczenia: 

– rolnik z niepełnosprawnością ruchu, 

– 75-letnia samotna kobieta mieszkająca na wsi, 

– uzależniony od alkoholu mężczyzna z depresją, mieszkający w dużym mieście,  

– kobieta opiekująca się chorą matką, mieszkająca na wsi, 

– dorosły mężczyzna z autyzmem, mieszkający na wsi, 

– młoda kobieta z niepełnosprawnością wzroku mieszkająca na wsi, 

– starszy, głuchy mężczyzna żyjący na wsi, 

– biedna kobieta żyjąca na wsi, 

– gej mieszkający na wsi, 

– bezrobotna kobieta z trójką dzieci, mieszkająca w dużym mieście, 

– mężczyzna ze schizofrenią mieszkający na wsi, 

– kobieta doświadczająca przemocy, mieszkająca w dużym mieście. 

2. Karta zadań – taka sama dla każdej osoby uczestniczącej. 

Wyobraź sobie, że opis z karty przeznaczenia staje się częścią twojej tożsamości. 

Odpowiedz na następujące pytania: 

– Co zmieniłoby się w twoim życiu? Wymień przynajmniej pięć zmian. 

– Czy zmieniłby się twój stosunek do rzeczywistości i innych ludzi? W jaki sposób? 
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– Jak inne osoby reagowałyby na twoją sytuację? Co myślałyby o tobie? Jak by cię 

traktowały? 

– Jak zmieniłaby się twoja pozycja w społeczeństwie i twoje funkcjonowanie 

społeczne? 

– Czy potrzebujesz czegoś, czego nie potrzebowałaś / nie potrzebowałeś wcześniej? Co 

to takiego? 

Przebieg ćwiczenia: 

3. Praca indywidualna – 20 min. 

Przygotuj karty przeznaczenia i wrzuć je do koszyka lub torby. Każda OU losuje jedną kartę. 

Poproś, aby na razie OU nie ujawniały swoich kart innym osobom. Jeśli się okaże, że opis na 

karcie zgadza się z rzeczywistą sytuacją OU, poproś o ponowne losowanie (pierwsza karta 

wraca wówczas do puli). Po zapoznaniu się przez OU ze swoimi kartami poproś, aby każda 

OU wyobraziła sobie, że opis na karcie staje się częścią jej tożsamości. Następnie rozdaj karty 

zadań i poproś OU, aby odpowiedziały na postawione pytania. 

4. Praca w grupie – 20 min. 

Po zakończeniu pracy indywidualnej podziel OU na trzy- lub czteroosobowe grupy. 

Następnie poproś OU, aby w grupie podzieliły się odpowiedziami na pytania z karty zadań 

oraz refleksjami na temat swojej wyobrażonej sytuacji życiowej. Po zakończeniu tego etapu 

poświęć chwilę na „odczarowanie” grupy – wyjście każdej OU z roli.  

5. Odsłuchanie grupy i omówienie ćwiczenia – 20 min. 

Zapytaj OU, czy trudno im było wczuć się w nową sytuację. Jakie uczucia im towarzyszyły w 

trakcie ćwiczenia? Czy trudno było odpowiedzieć na pytania z karty zadań? Następnie 

wyjaśnij pojęcie dyskryminacji krzyżowej i poprowadź krótką dyskusję, w której pojawią się 

następujące zagadnienia: 

– wpływ miejsca zamieszkania na sytuację życiową, 

– wpływ nakładających się mniejszościowych cech na funkcjonowanie społeczne, 

– możliwości przeciwdziałania dyskryminacji krzyżowej, której jednym z elementów jest 

miejsce zamieszkania. 
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Ćwiczenie 3: Opiniotwórczość 

Czas: 50 min. 

Cele: 

– pogłębienie wiedzy na temat stereotypów i uprzedzeń wobec osób ze wsi, 

– refleksja nad używaniem języka stereotypizującego i pogardliwego wobec osób ze wsi, 

– zapoznanie się ze zjawiskiem metronormatywności. 

Materiały: 

Jesteśmy potomkami chłopów. Wywiad z prof. Jackiem Wasilewskim, „Znak” 2012, nr 684. 

Janusz Majcherek, Dziwne sympatie polityczne wsi, „Gazeta Wyborcza” z dn. 02.07.2010.  

Cezary Łazarewicz, Chłopom już dziękujemy, „Polityka”, 22.09.2008. 

Przebieg ćwiczenia: 

1. Praca w grupach – 20 min.  

Podziel OU na trzy grupy, z których każda otrzyma do analizy inny tekst. Poproś OU o 

przeczytanie tekstu, a następnie dyskusję w grupie. Poproś o wspólne zastanowienie się nad 

następującymi kwestiami: 

– Jaką wymowę mają odniesienia do wsi w tekstach? 

– Czy pojawiają się w tekstach stereotypy dotyczące wsi? Jeśli tak, jakie? 

– Z jakiej perspektywy mówią osoby wypowiadające się w tekstach? 

2. Odsłuch grupy i omówienie ćwiczenia – 30 min. 

Zapytaj OU, jak im się pracowało nad tekstami. Co zwróciło ich uwagę? Poproś poszczególne 

grupy o przeczytanie tekstów i odpowiedzi na pytania. Następnie wyjaśnij pojęcie 

metronormatywności i poprowadź krótką dyskusję, w której pojawią się następujące 

zagadnienia: 

– obraz wsi i osób mieszkających na wsi w dyskursie medialnym i jego wpływ na 

stereotypizację i dyskryminację ze względu na miejsce zamieszkania, 

– odpowiedzialność za język używany w codziennych sytuacjach oraz publicznie, np. w 

mediach, 
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– wrażliwość na metronormatywność jako warunek skutecznego przeciwdziałania 

dyskryminacji. 

Jesteśmy potomkami chłopów. Wywiad z prof. Jackiem Wasilewskim, „Znak” 2012, 

nr 684. 

Słyszy się głosy, że dominująca mentalność chłopska uczyniła z Polaków 

konsumpcjonistów i idealnych odbiorców kultury masowej. Czy zgadza 

się Pan z tą opinią? 

Tak, ten pęd do posiadania jest u nas jedną z cech mentalności wiejskiej. W 

społeczeństwach zachodnich postawa konsumpcjonistyczna jest wytworem 

kapitalizmu. W Polsce, w której nie było mieszczaństwa, nie było gospodarki 

wolnorynkowej, jest konsekwencją chłopskiej nędzy. Wartością była i jest rzecz 

materialna. Niepewność egzystencji i doświadczenia pokoleń wymusiły strategię 

gromadzenia dóbr, która w wielu sytuacjach była warunkiem przeżycia. Stąd płynęła 

ogromna wartość przypisywana posiadanej ziemi i nieustanne, przysłowiowe bitwy o 

miedzę. Dla społeczeństw wiejskich charakterystyczna była postawa: mieć, a nie być. 

Teraz jest to zjawisko powszechne, bo wyrosłe z chłopskiej biedy. Przywiązanie do 

„mieć” zostało wzmocnione przez „mieć” systemu kapitalistycznego, dzisiaj wszyscy 

chcą „mieć”: i Kordiany i chamy. 

Prof. Janusz Czapiński stwierdził kiedyś, że wciąż jesteśmy nieufnym 

społeczeństwem chłopskim z elementami mentalności sarmackiej i z tego 

powodu poziom kapitału społecznego, na tle Europy, jest w Polsce bardzo 

niski. 

Niewątpliwie wielopokoleniowe doświadczenia ugruntowały ową nieufność. Nasze 

tradycyjne rolnictwo było silnie uzależnione od natury, ale nawet przy zaawansowanej 

technologii ten rodzaj produkcji wciąż jest narażony na niespodziewane kaprysy 

przyrody. Rodziło to poczucie niestabilności i ukształtowało postawę wyrażaną w 

przekonaniu, że nikomu nie można ufać, bo nawet jeśli do tej pory wszystko szło 

dobrze, to trzeba być przygotowanym, że coś złego może się wydarzyć lada moment. 

Zatem nie ma sensu myśleć długofalowo, bo to „teraz” jest ważne. Prowadzi to do 

zamykania się w wąskim, najczęściej rodzinnym gronie. Proszę spojrzeć na naszych 

polityków i na ich chłopską mentalność przejawiającą się w zapewnianiu synekur 

swoim krewnym i znajomym. Jest to zjawisko familiaryzmu, negatywnie 
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rozumianego, który staje się idealnym gruntem dla korupcji i nepotyzmu. Korzeni 

tego zjawiska znów możemy szukać w doświadczeniach wyniesionych ze wsi – z 

wielodzietnej rodziny do miasta na nauki wysyłano jedno dziecko, które kształciło się 

nie dla własnej satysfakcji, lecz dla korzyści, jakie miało to przynieść całej rodzinie. 

Nieprzypadkowo na myśl przychodzi włoska mafia, która oparła swoje struktury na 

rodzinie i na biednych terenach rolniczych południa Włoch. 

Znalazłoby to odbicie w statystykach ukazujących, że nieprzerwanie 

najważniejszą wartością w życiu Polaków jest rodzina. 

Rodzina została wyniesiona na piedestał. Trzeba wspomnieć przy okazji ludową 

religijność – obrzędową, wręcz teatralną, która była i jest silniejsza od tej refleksyjnej 

i zindywidualizowanej. Kościół ludowy bardzo akcentował rodzinne wartości i 

naturalność hierarchii w nią wbudowaną. Poczucie podporządkowania, którego się 

nie kwestionowało, w rodzinie (ojciec-gospodarz – pozostali członkowie rodziny), w 

stosunkach społecznych (pan – chłop) i w Kościele (ksiądz-pasterz – owieczki 

wymagające opieki) jest również cechą mentalności chłopskiej. 

Przekonanie, że nic ode mnie nie zależy, stoi w sprzeczności z ideą 

społeczeństwa obywatelskiego. 

Dzisiaj powiedzielibyśmy, że jest to brak poczucia sprawstwa. Można to też tłumaczyć 

pokornym stosunkiem chłopów do przyrody. Momenty działania wspólnotowego 

zdarzały się tylko w sytuacjach zagrożenia – wybuchł pożar, wszyscy rzucali się go 

gasić. W codziennej egzystencji każdy koncentrował się na swoim obejściu i żył z 

innymi jak Kargul z Pawlakiem. Myślę, że to również w nas zostało. Gdy zdarzy się 

nieszczęście, jesteśmy nagle wspólnotą. Proszę spojrzeć, w jaki sposób w Polsce z 

reguły działają oddolne inicjatywy: jako reakcja na zagrożenie. Od kilku lat następuje 

proces zamykania szkół lokalnych i słyszymy o licznych zorganizowanych protestach 

rodziców. Ale jakoś nie słychać, by ci sami rodzice wcześniej interesowali się 

funkcjonowaniem szkoły, poziomem nauczania, wyposażeniem sal lekcyjnych i tym, 

czego ich dzieci są uczone. Mobilizacja w obliczu nadzwyczajnych zdarzeń nie może 

być traktowana jako dojrzały przejaw społeczeństwa obywatelskiego. Gdy ktoś podaje 

przykład komitetu protestującego przeciwko zamknięciu szkoły bądź manifestacje 

przeciwko ACTA jako dowód na aktywność społeczeństwa obywatelskiego, to mam do 

tego bardzo sceptyczny stosunek. Społeczeństwo obywatelskie to coś daleko więcej niż 
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„skrzyknięcie się” w obliczu zagrożenia interesów, choć i takich przejawów nie należy 

lekceważyć. 

 

Janusz Majcherek, Dziwne sympatie polityczne wsi, „Gazeta Wyborcza” z dn. 

02.07.2010. 

Źródła takich postaw i preferencji politycznych mają charakter mentalny i kulturowy. 

Cechy owej mentalności, wyłaniające się z charakterystyki dokonanej przez 

Naszkowską, są przerażające. To mieszanina roszczeniowości, pazerności, cwaniactwa 

i nieufności. Polityk opierający się na bazie społecznej o takim profilu mentalno-

kulturowym nie tylko nie może mówić i myśleć o gruntownych przekształceniach 

modernizacyjnych i innowacyjnych, jakich potrzebuje Polska, lecz musi - niezależnie 

od tego, czy sam też ma taką mentalność - odwoływać się do najbardziej 

prymitywnych wyobrażeń o świecie oraz anachronicznych przekonań o państwie, 

społeczeństwie i polityce. (…) 

Kilka miesięcy temu ukazał się mój artykuł ("Pieniądze wsi szkodzą", "Gazeta" 16 

lutego) obrazujący zagrożenia i bariery dla rozwoju Polski wynikające z 

petryfikowania zacofanej struktury społecznej, której prawie 40 proc. stanowią 

mieszkańcy wsi, w przeważającej większości żyjący nieproduktywnie na koszt 

pozostałych Polaków. Spotkały mnie za takie ujęcie sprawy liczne reprymendy, a 

nawet inwektywy ze strony obrońców takiej sytuacji, gotowych przekonywać o jej 

rzekomych dobrodziejstwach. Problem ma jednak nie tylko wymiar ekonomiczny i 

kulturowy, lecz także polityczny. (…) 

Zacofana struktura polskiego społeczeństwa, z anachronicznym przerostem i 

przesadnym znaczeniem nieproduktywnej ludności wiejskiej, jest jedną z 

najważniejszych barier rozwoju kraju. Ta ogromna rzesza ludności ma swoje osobliwe 

preferencje polityczne oraz wyrażającą je polityczną reprezentację, która wspiera 

wszystko, co w Polsce zacofane, przestarzałe i staroświeckie - zwłaszcza mentalnie i 

kulturowo. Nieważne, czy to owe zacofane środowiska znalazły sobie taką 

reprezentację, czy anachroniczni politycy znaleźli sobie taką społeczną bazę. W 

każdym razie nieźle się dobrali.  
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Anachroniczni politycy reprezentujący takie zacofane środowiska społeczne nie 

zapewnią Polsce nowoczesnego rozwoju. Prowadzenie polityki utrwalającej ten stan 

rzeczy jest szkodliwe dla kraju i większości jego mieszkańców. 

  

Cezary Łazarewicz, Chłopom już dziękujemy, „Polityka”, 22.09.2008. 

W 1989 r., gdy nagle zabrakło ochronnego parasola państwa, chłopi poczuli się 

bezradni. Państwo wycofało się z dotacji, przestało subsydiować rolnicze pożyczki, 

maszyny i nawozy, a rolnicy zostali na lodzie. 

Nie potrafili przystosować się do zmian zachodzących w gospodarce. Rozpoczął się 

proces żywiołowej selekcji gospodarstw, którego podstawowym czynnikiem był 

stosunek do rynku. Tylko nieliczna grupa gospodarstw umacniała swoje związki 

z rynkiem, większość się z niego wycofywała. W efekcie w latach 90. na polskiej wsi 

pojawiła się nowa kategoria społeczna związana z rolnictwem: quasi-chłopi. 

Takprofesor Halamska nazywa właścicieli drobnych, kilkuhektarowych 

mikrogospodarstw, którzy zdominowali wieś. Z ekonomicznego punktu widzenia ich 

gospodarstwa skazane były na zagładę. – Okazało się nagle, że ci drobni producenci 

żywności, u których czasem kupowało się kurę czy prosiaka, nie liczą się 

w zaopatrzeniu rynku. 

Quasi-chłopi to klasa ludzi zbędnych. Przywiązani do kawałka ziemi, ale bez szans 

utrzymania się z rolnictwa. Rzadko też próbują szukać pracy poza nim. Co gorsza, 

system społeczny nie wchłania tych quasi-chłopów, lecz ich reprodukuje. Służy temu 

system ubezpieczeń społecznych, brak opodatkowania, dopłaty bezpośrednie. – To 

balast, którego powinniśmy starać się jak najszybciej pozbyć – mówi profesor 

Halamska. – Nie było dotąd polityka tak odważnego, by powiedział otwarcie, że nie 

ma z nich żadnego pożytku i przez lata społeczeństwo będzie musiało ich 

utrzymywać. To tykająca bomba społeczna, którą nie wiadomo, jak rozbroić. (…) 

Ze wszystkich badań socjologicznych wynika, że od lat polska wieś jest niechętna 

wszystkim społecznym przemianom, nieufna wobec władzy i domaga się przywilejów. 

(…) 

Dlaczego chłopi muszą zniknąć? Ponieważ wydajność pracy w polskim rolnictwie jest 

pięciokrotnie niższa niż w każdej innej dziedzinie gospodarki. Nie ma w Europie 
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kraju, w którym 20 proc. jego siły roboczej, a tyle właśnie osób pracuje w polskim 

rolnictwie, wytwarzałoby tylko 5–6 proc. produktu krajowego brutto. 

To znaczy, że gdyby polscy rolnicy produkowali samochody, to najtańsza wersja Opla 

zamiast 40 tys. zł, kosztowałaby 200 tys. Wyobraźmy sobie tę fabrykę, w której 

robotnicy zamiast 8 godzin, pracują tylko 4,7 godziny. Na dodatek jest tam wielu 

niepotrzebnych pracowników, którzy tylko produkcję utrudniają. Tak właśnie 

wygląda w przeważającej części polskie rolnictwo. 

 

 

Ćwiczenie 4: W jaki sposób mówimy o wsi?  

Czas: 60 min.  

Cel: Celem ćwiczenia jest wywołanie krytycznej refleksji nad sposobami prezentowania 

tematów związanych ze wsią i wiejskością w dyskursie medialnym. Treści prezentowane w 

różnego rodzaju mediach i odnoszące się do problematyki wiejskiej mogą być nacechowane 

językiem wrogości wobec mieszkańców i mieszkanek wsi, jednak ze względu na 

powszechność tego rodzaju sformułowań i ich występowanie również w dyskursie 

eksperckim mogą być odbierane jako neutralne i obiektywne. Sam język wrogości często 

pozostaje niewidoczny i nie jest identyfikowany przez odbiorców i odbiorczynie medialnych 

komunikatów. Poniższe ćwiczenie umożliwi refleksję nad obecnością wsi w mediach.  

Materiały: 

Naszkowska Krystyna, Biznesmeni blokują drogi, „Gazeta Wyborcza”, 

http://wyborcza.pl/1,75968,17394169,Biznesmeni_blokuja_drogi.html#ixzz3wpWpfZsY  

(dostęp 20.04.2016). 

Duszczyk Michał, Nasi drodzy rolnicy, „Rzeczpospolita”, http://www.rp.pl/artykul/1180753-

Nasi-drodzy-rolnicy.html?template=restricted (dostęp 20.04.2016). 

Lis Tomasz, O disco Polsce złego gustu i kiczu, „Newsweek”, 

http://opinie.newsweek.pl/tomasz-lis-o-disco-polsce-zlego-gustu-i-kiczu,100358,1,1.html 

(dostęp 20.04.2016). 

http://wyborcza.pl/1,75968,17394169,Biznesmeni_blokuja_drogi.html#ixzz3wpWpfZsY
http://www.rp.pl/artykul/1180753-Nasi-drodzy-rolnicy.html?template=restricted
http://www.rp.pl/artykul/1180753-Nasi-drodzy-rolnicy.html?template=restricted
http://opinie.newsweek.pl/tomasz-lis-o-disco-polsce-zlego-gustu-i-kiczu,100358,1,1.html
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Przebieg ćwiczenia:  

1) Praca w grupach – 25 min. 

Poproś OU, by podzieliły się na małe grupy 3–5 osobowe. Rozdaj im puste kartki i długopisy 

do notowania. Następnie każdej grupie rozdaj poniższe przykładowe teksty z prasy, 

przedstawiające wybrany temat związany ze wsią. Każda grupa otrzyma jeden tekst oraz 

zestaw pytań pomocniczych. Poproś osoby uczestniczące, by dokładnie zapoznały się z 

treścią otrzymanego tekstu, a następnie spróbowały w grupach odpowiedzieć na pytania 

pomocnicze.  

2) Odsłuch grupy i omówienie ćwiczenia – 35 min.  

Następnie poproś OU, by na forum zaprezentowały dany tekst, a także swoje, wypracowane 

wcześniej odpowiedzi na pytania pomocnicze (Uwaga: każda z grup otrzyma inny tekst, 

dlatego istotne jest, by omówić na forum krótko ich treść, tak aby inne OU miały okazję się 

również z nimi zapoznać). Na tę część zaplanuj około 20 min. Ostatnie 15 minut powinno 

zostać przeznaczone na swobodną dyskusję na forum dotyczącą sposobu prezentacji tematyki 

wiejskiej w mediach. Do jej moderacji użyć możesz poniższych pytań:  

– Czy znacie inne przykłady prezentacji wsi i tematyki wiejskiej w mediach? Które z nich są 

pozytywne, a które negatywne i dlaczego?  

– Czy sposób prezentacji problemów wsi kojarzy Wam się z przedstawianiem innych grup, 

tematów w mediach? Jeśli tak, to jakich?  

– W jaki sposób można się przeciwstawiać obecności języka wrogości w mediach używanego 

wobec mieszkańców i mieszkanek wsi oraz w opisie wsi?  

W toku dyskusji mogą pojawić się także inne refleksje, pytania i komentarze. Włącz je do 

dyskusji grupowej. Pamiętaj, że dyskusja dotyczy sposobów reprezentacji wsi w mediach, nie 

jest jej celem ustalenie faktycznych problemów dotyczących mieszkańców i mieszkanek wsi, 

ich skali i powszechności.  

 

Naszkowska Krystyna, Biznesmeni blokują drogi,  „Gazeta Wyborcza”, 

http://wyborcza.pl/1,75968,17394169,Biznesmeni_blokuja_drogi.html#ixzz3wpWpf

ZsY (dostęp 20.04.2016). 

http://wyborcza.pl/1,75968,17394169,Biznesmeni_blokuja_drogi.html#ixzz3wpWpfZsY
http://wyborcza.pl/1,75968,17394169,Biznesmeni_blokuja_drogi.html#ixzz3wpWpfZsY
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Najkrócej mówiąc, rolnikom chodzi o pieniądze. Chcą dostawać więcej za świnie, 

mleko, zboża... Chcą odszkodowań za zniszczone przez dziki uprawy. I nie chcą płacić 

kar nałożonych przez Unię, bo w zeszłym roku wyprodukowali za dużo mleka. 

Blokadami dróg i marszem gwiaździstym na Warszawę zamierzają zmusić rząd do 

spełnienia ich żądań. A rząd wiele im obiecuje. 10 z 12 zgłoszonych przez 

protestujących postulatów jest już zrealizowanych albo w trakcie realizacji, rozmowy 

o pozostałych zapowiada minister rolnictwa. 

 

(...) Rolnicy mają oczywiście swoje problemy. I to permanentnie, bo zawsze jest jakaś 

klęska w rolnictwie: urodzaju albo nieurodzaju, czegoś jest za dużo, coś jest za 

tanie, eksport nam zablokowali albo import jest za duży. 

 

Kiedyś na ich niezadowoleniu karierę zrobił Andrzej Lepper i jego Samoobrona. Dziś 

wyraźnie tamten sukces usiłuje powtórzyć jego uczeń Sławomir Izdebski i OPZZ 

rolników. Robi to, używając tej samej politycznej trampoliny - rolniczych blokad. 

Podgrzewa nastroje, odpowiednio żonglując liczbami („rząd ma 110 mln dla Ukrainy, 

ale nie ma 7 mln dla polskich rolników”), idzie na rozmowy z ministrem, ale z góry 

zakłada, że nic nie dadzą, straszy zaostrzeniem protestów („sam minister Sawicki nie 

wyjedzie z ministerstwa”) i zrzuca odpowiedzialność na innych („to premier Kopacz i 

minister Sawicki wyprowadzili rolników na ulice Warszawy”). 

 

Tyle że czasy się zmieniły. Lepper robił karierę w czasach przedunijnych, kiedy polska 

wieś była naprawdę biedna – przeciętne dochody spadły tam poniżej 40 proc. 

dochodów ludzi w miastach. Wtedy też wróg był jasno określony – rekompensaty 

zależały tylko od polskiego rządu. 

(…) A przede wszystkim rolnicy nie są dziś biedni – ich dochody praktycznie się 

zrównały z dochodami mieszczuchów. Są grupą zawodową, która coraz mniej narzeka 

na swoje życie. 

 

Jak polska wieś się zmieniła, widać choćby po klasie ciągników, które blokują polskie 

drogi. Nie ma tam starych, powiązanych drutem ursusów, jakie królowały w latach 

90., tylko nowoczesne maszyny zachodnich firm. 

 

http://wyborcza.biz/biznes/0,104259.html?tag=eksport
http://wyborcza.biz/biznes/0,104259.html?tag=import
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Dziś na drogi nie wyjechali chłopi, tylko rolnicy przedsiębiorcy. I nie robią tego, bo 

nie mają za co żyć, tylko dlatego, że martwią się o spłatę kredytów zaciągniętych na 

budowę nowoczesnej obory czy kupno nowego kombajnu. (…) 

 

Dlatego nie mam najmniejszych wątpliwości, że nie o ekonomię w tych blokadach 

chodzi, tylko o ambicje polityczne przywódców protestów. A kropkę nad i stawiają 

ceny wieprzowiny – choć od dwóch tygodni pną się do góry, to rolnicy coraz głośniej 

protestują. 

 

PYTANIA POMOCNICZE:  

1. W jaki sposób w powyższym tekście przedstawiane są protesty rolnicze? Znajdź 

w tekście określenia służące ich opisowi i zastanów się, jaki obraz mieszkańców 

i mieszkanek wsi (rolników i rolniczek) mogą one wywoływać wśród 

czytelników i czytelniczek? 

2. Jak traktowane są przez autorkę problemy rolników i rolniczek?  

 

Duszczyk Michał, Nasi drodzy rolnicy, „Rzeczpospolita”, 

http://www.rp.pl/artykul/1180753-Nasi-drodzy-rolnicy.html?template=restricted 

(dostęp 20.04.2016). 

(…) Rolnicy znów opanowali Warszawę. W czwartek manifestacje zorganizowały 

wiejskie OPZZ oraz NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. Protestujący 

domagają się wypłaty odszkodowań za szkody wywołane przez dziki oraz 

interwencji państwa na rynku trzody chlewnej. W Ministerstwie Rolnictwa dziwią 

się postulatom, bo część z nich jest od dawna zrealizowana. (…) Ale protestujący 

domagają się dymisji ministra i chcą już rozmawiać tylko z premier Ewą Kopacz. 

– Chcemy stabilizacji, żeby koszty produkcji się zwracały – podkreśla Jerzy 

Chróścikowski, przewodniczący NSZZ „Solidarność" RI. 

Czy rolnicy mają powody, by protestować? – Absolutnie nie. Ich dochody w 

ostatnich latach rosły dwukrotnie szybciej niż w innych krajach UE – mówi prof. 

Andrzej Kowalski, dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 

http://www.rp.pl/artykul/1180753-Nasi-drodzy-rolnicy.html?template=restricted
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Żywnościowej. Dziwi się, że wielu z nich kupiło bajecznie drogie ciągniki, choć, by 

efektywnie ich używać, trzeba mieć 100, a nie 7 hektarów ziemi. 

Na pewno dużym ułatwieniem jest tu prawo do zwrotu akcyzy zawartej w cenie 

oleju napędowego. 

Rolnicy od lat korzystają z dużego wsparcia państwa, które najwięcej dokłada do 

systemu ich ubezpieczeń. W 2015 r. dotacja z budżetu do KRUS wyniesie aż 17,5 

mld zł. Przeciętny rolnik płaci kwartalnie 378 zł składki na ubezpieczenie w KRUS. 

Ponad milion rolników z gospodarstwami poniżej 6 ha jest traktowanych jako 

bezrobotni i państwo płaci za nich składki do NFZ. To kolejne 1,7 mld zł rocznie. 

Tymczasem prowadzący działalność gospodarczą poza rolnictwem muszą wydać na 

ZUS, NFZ i Fundusz Pracy ok. 1100 zł miesięcznie. 

Jakby tego było mało, rolnicy do końca 2017 r. mogą liczyć na wcześniejsze 

emerytury. 

(…) Bartosz Urbaniak, dyrektor zarządzający ds. agrobiznesu w BGŻ, wskazuje, że 

większość rolników nie ma kredytów we frankach i posiada majątki większe niż 

przeciętny mieszkaniec Warszawy, Krakowa czy Gdańska. 

W rozwoju gospodarstw dodatkowo wspiera rolników szeroki strumień pieniędzy z 

UE i budżetu krajowego. W ostatnich dziesięciu latach napłynęło do nas prawie 

34,5 mld euro ze Wspólnej Polityki Rolnej. Prawie 10 mld euro dołożył budżet 

państwa. To jednak nie koniec. W latach 2014–2020 na obszary wiejskie ma trafić 

kolejne 42,4 mld euro. (…) 

PYTANIA POMOCNICZE:  

1. Co cechuje wsie i rolników w świetle przedstawionego tekstu?  

2. W jaki sposób opisywane jest wsparcie finansowe udzielane rolnikom i 

rolniczkom? Wypisz sformułowania je opisujące. 

3. Czemu służy zatytułowanie tekstu „Nasi drodzy rolnicy”?  

 

Lis Tomasz, O disco Polsce złego gustu i kiczu, „Newsweek”, 

http://opinie.newsweek.pl/tomasz-lis-o-disco-polsce-zlego-gustu-i-

http://opinie.newsweek.pl/tomasz-lis-o-disco-polsce-zlego-gustu-i-kiczu,100358,1,1.html
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kiczu,100358,1,1.html (dostęp 20.04.2016). 

Podczas gdy pod względem ekonomicznym Polska A coraz bardziej dystansuje 

Polskę B, to pod względem estetycznym Polska A coraz bardziej jest demolowana 

przez estetykę kategorii B. 

Wiele mówi się u nas ostatnio o triumfie mowy nienawiści. Choć jest ona faktem, to 

jej triumf jest wciąż, dzięki Bogu, dyskusyjny. Niezaprzeczalny wydaje się za to w 

Polsce triumf złego gustu i zwykłego kiczu.  

Wystarczy odwiedzić polskie miasta, większe i mniejsze. Wystarczy włączyć 

telewizor. W miastach nawet stare kamienice są opakowane w pstrokate reklamy 

salonów masażu i firm sprzedających cegły. A już w telewizji bezguście hula jak 

halny w Tatrach, gdy przychodzi odwilż. 

Intrygujące, że trzeba było upadku państwa robotników i chłopów, by 

zatriumfowała u nas estetyka wiejsko-odpustowa. Zlała się ona z tzw. kulturą 

masową w szeroką rzekę nieposkromionej, ofensywnej tandety.  

Tak narodziła się disco Polska. Przy czym jej najmniejszym problemem jest disco 

polo. Tak jak problemem nie jest wielki sukces jednego z największych szlagierów 

III RP „Ona tańczy dla mnie”. (…) Problem w tym, że dla wszelkich przejawów 

discopolizacji nie ma u nas prawdziwej równowagi. Ogólnopolski odpust trwa od 

rana do wieczora, non stop. 

Masowe gusta kreuje oczywiście telewizja. Dlatego w dużych europejskich krajach, 

w Wielkiej Brytanii, Niemczech czy we Francji, potężna jest kulturotwórcza rola 

publicznej telewizji. Nawet jeśli nie wygrywa pod względem oglądalności, jest dość 

mocna, by narzucać standardy. U nas na całe lata publiczna telewizja abdykowała. 

Ostatnio przypomniała sobie o swej roli, ale lata spustoszeń zrobiły swoje. Stąd 

dominująca estetyka brokaciku, cekinków i wykrzykiwanego entuzjazmu. Stąd 

coraz więcej karierek, do których wystarczą sztuczny biust albo sztuczny uśmiech 

plus odpowiednia dawka ekshibicjonizmu. „Ludzie to lubią, ludzie to kupią, byle na 

chama, byle głośno, byle głupio” – śpiewał w poprzedniej epoce Wojciech 

Młynarski, chyba nawet nie przewidując dalekowzroczności i grozy swojej diagnozy.  

http://opinie.newsweek.pl/tomasz-lis-o-disco-polsce-zlego-gustu-i-kiczu,100358,1,1.html
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(…) A inwazji kiczu towarzyszy wspomagana przez media prowincjonalizacja Polski. 

Gdy dokładnie 50 lat temu Marshall McLuhan wymyślił globalną wioskę, widział 

oczami wyobraźni masowe elektroniczne media łamiące granice czasu i przestrzeni. 

U nas, paradoksalnie, 24-godzinne stacje informacyjne, zamiast otworzyć Polskę na 

świat, zamieniły się w globalne telewizje osiedlowe. Włączamy telewizor i jesteśmy 

w wielkiej polskiej wiosce (…). Zresztą chrzanić świat. A kogo on obchodzi! „Wsi 

spokojna, wsi wesoła, który głos twej sławie zdoła”. Oj, zdoła, zdoła. Wsi spokojna i 

wesoła jest w telewizorze punktem centralnym. 

Oto we wsi ląduje Dreamliner, któremu to wydarzeniu ogólnopolska telewizja 

informacyjna nadaje rangę lądowania człowieka na Księżycu. Cały Dreamliner, całą 

dobę. A oto kolejne ważne w dziejach Polski wydarzenie – pas na lotnisku w 

Modlinie pęka. No jak pęka, a miał nie pękać, to jest news, ale on pęka bez przerwy, 

co 10-15 minut, wypierając wszystko inne. Może z wyjątkiem nadchodzącego 

sylwestra. 

– Halo, łączymy się z naszą reporterką, powiedz, jaka jest sytuacja na zakopiance 

trzy dni przed sylwestrem.  

– Na zakopiance jest ruch, jedni jadą do Zakopanego, inni wyjeżdżają z 

Zakopanego. 

Ja nie kpię. Ja cytuję. Ale dzieje się, oj, jak się dzieje. 

Rozumiem, że u nas, na zagrodzie, swojsko i bezpiecznie.  

Ludziska lubią błogostan, więc ich w tym błogostanie utrzymujemy, nie zakłócając 

wizji świata zbyt wieloma wieściami ze świata. No może czasem coś byśmy 

powiedzieli, ale czy ludzie zrozumieją, o czym mówimy, skoro wcześniej nic im nie 

mówiliśmy? Pewnie nie zrozumieją, a przecież chcemy być zrozumiali, więc lepiej 

już nic nie mówmy. Tak to kompromitujące zaniechania stają się alibi dla dalszych 

zaniechań. Nasza wioska staje się coraz mniej globalna i coraz bardziej wioskowa. 

(…) 

PYTANIA POMOCNICZE:  

1. Jaka wizja społeczeństwa polskiego przedstawiana jest w powyższym 
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tekście? 

2. W jaki sposób w tekście przywołany zostaje termin „wioska”, „wioskowa”?  

3. Czemu służy zestawienie discopolizacji z obecnością wsi w programach 

telewizyjnych? Co w tym kontekście oznacza wieś?  

 

Ćwiczenie 5: W jaki sposób mówimy o wsi?  

Czas trwania: 60 min. 

Cel:  Celem tego ćwiczenia jest samodzielna analiza przekazów medialnych odnoszących się 

do wsi i miasta.  

Materiały: handouty z zadaniami w liczbie odpowiadającej liczbie OU. 

Przebieg ćwiczenia:  

Poproś OU, by po powrocie do domu obejrzały jedno wydanie dowolnego programu 

informacyjnego pod kątem obecności tematów odnoszących się do wsi i miast i sposobów 

prezentacji tych zagadnień. Rozdaj każdej osobie handouty z wypisanymi następującymi 

zadaniami:  

– Wypisz tematy, kwestie i problemy, które odnoszą się w oglądanym przez ciebie programie 

do miasta i wsi. Jak często pojawia się tematyka wiejska, a jak często zagadnienia związane z 

miastem?  

– Wypisz sformułowania, które odnoszą się zarówno do miasta, jak i wsi. Czym się od siebie 

różnią?  

– Zastanów się, kto występuje w roli ekspertów i ekspertek w omawianym materiale.  

Jeśli masz taką możliwość, na następnych zajęciach omów na forum wyniki i spostrzeżenia 

uczestników i uczestniczek.   

 

Ćwiczenie 6: Powszechność języka wrogości  

Czas: 40 min. 
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Cel: Celem tego ćwiczenia jest grupowa refleksja nad powszechnością sformułowań i 

określeń, w których pojawia się nacechowane pejoratywnie odniesienie do wsi.  

Materiały: handouty z tabelą w liczbie odpowiadającej liczbie OU. 

Przebieg ćwiczenia:  

1) Praca indywidualna – 20 min. 

Rozdaj OU handouty z wydrukowaną poniższą tabelą, w której w jednej kolumnie wypisano 

różnego rodzaju sformułowania i zwroty odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do wsi, 

drugą natomiast pozostawiono pustą. Poproś OU, by przeczytały uważnie sformułowania z 

pierwszej kolumny, a następnie w drugiej kolumnie wypisały konteksty, w których możemy 

się spotkać z użyciem tych określeń.  

2) Praca na forum grupy i omówienie ćwiczenia – 20 min. 

Poproś OU, by na forum grupy zastanowiły się, kiedy wyrażenia te używane są do określenia 

mieszkańców i mieszkanek wsi, a kiedy do innych grup – jakich? W jakim celu przywołuje 

się tego rodzaju sformułowania? Na zakończenie dyskusji wyjaśnij pojęcia: stereotypów, 

uprzedzeń, języka wrogości i mowy nienawiści. 

Sformułowania:  Konteksty – gdzie pojawiają się tego typu 

sformułowania?  

„wieśniacki”, 

„wieśniara”, 

„dziad”, 

„dziadowskie”, 

„słoma z butów”, „słoik”,  

„zadupie”,  

„wiocha zabita dechami”, „prowincja”, 

„zaścianek”,  
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„dziura”,  

„pipidówka”,  

„skansen”,  

„wygwizdowo”,  

„ale wiocha”,  

„tam, gdzie diabeł mówi dobranoc”,  

„wieś party”,  

„na chłopski rozum” 

 

Ćwiczenie 7: Mapowanie mowy nienawiści 

Czas: 50–60 min. 

Cele: 

– analiza przejawów mowy nienawiści i języka pogardy w odniesieniu do mieszkanek i 

mieszkańców wsi, pojawiających się także w kontekście wsi i wiejskości, 

– zwrócenie uwagi na relacje na linii grupa/osoba nadająca oraz grupa/osoba, wobec której 

konstruowany jest komunikat (grupa odbierająca), 

– analiza komunikatu pod względem doboru słów oraz źródeł/kontekstów ich pochodzenia, 

– refleksja nad własnymi przyzwyczajeniami językowymi,  

– analiza komunikatów z wykorzystaniem perspektywy intersekcjonalnej. 

 

Materiały:  

Artykuły publikowane w przestrzeni internetu oraz komentarze użytkowniczek i 

użytkowników znajdujące się pod tekstami: 

 

Makowski Marcin, Żenujące zachowanie polskich turystów. „Polaki cebulaki” tańczą na 
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lotnisku dwa dni po zamachu w Tunezji, Onet.pl, http://wiadomosci.onet.pl/zenujace-

zachowanie-polskich-turystow-polaki-cebulaki-tancza-na-lotnisku-dwa-dni-po/mtn33c 

(dostęp 20.04.2016). 

Zalewski Igor, Jak nie robić wiochy na wakacjach?, Onet.pl, 

http://podroze.onet.pl/plaze/najbardziej-obciachowe-zachowania-na-wakacjach-jak-nie-robic-

wiochy/pne0l6 (dostęp 20.04.2016). 

Zabawy weselne – czy trzeba je przeżyć?, Onet.pl, kobieta.onet.pl/slub/obyczaje/zabawy-

weselne-czy-trzeba-je-przezyc/lsyg3 (dostęp 20.04.2016). 

Konieczyńska Anna, Dziewczyny z prowincji, www.kobieta.onet.pl/dziewczyny-z-

prowincji/p9m1e (dostęp 20.04.2016). 

Michalczewski: wolałbym być wychowywany przez dwie mamy, niż żyć w patologicznej 

rodzinie, TVN24.pl, http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/dariusz-michalczewski-w-

kropce-nad-i-o-swoim-poparciu-dla-homoseksualistow,499459.html (dostęp 20.04.2016). 

 

Przebieg ćwiczenia: 

1) Praca w grupach – 30 min. 

Rozdaj każdej grupie inny tekst do analizy. Poproś OU o przeczytanie tekstów wraz z 

towarzyszącymi im komentarzami internautów i internautek. Zaproponuj, aby OU zaznaczyły 

przejawy mowy nienawiści oraz spróbowały rozpoznać kontekst ich użycia. Poproś OU o 

przytoczenie konkretnych wyrazów i określeń, zastanowienie się nad ich źródłami, 

powiązaniami z historią, współwystępowaniem z uprzedzeniami opartymi na innych 

przesłankach (intersekcjonalność). Poproś OU o wskazanie grupy nadającej i odbierającej 

komunikat.  

Możesz też rozdać OU handouty z pytaniami pomocniczymi:  

– W jakim kontekście pojawiają się słowa/komunikaty zdefiniowane jako przejawy mowy 

nienawiści odnoszącej się do wsi i osób z niej pochodzących? Jakie są ich źródła?  

– Wobec kogo kierowane są te komunikaty? Kto należy do grupy nadawczej, a kto do 

odbiorczej?  

– Jaki obraz wsi, jej mieszkańców i mieszkanek wyłania się z analizowanych treści 

http://wiadomosci.onet.pl/zenujace-zachowanie-polskich-turystow-polaki-cebulaki-tancza-na-lotnisku-dwa-dni-po/mtn33c
http://wiadomosci.onet.pl/zenujace-zachowanie-polskich-turystow-polaki-cebulaki-tancza-na-lotnisku-dwa-dni-po/mtn33c
http://podroze.onet.pl/plaze/najbardziej-obciachowe-zachowania-na-wakacjach-jak-nie-robic-wiochy/pne0l6
http://podroze.onet.pl/plaze/najbardziej-obciachowe-zachowania-na-wakacjach-jak-nie-robic-wiochy/pne0l6
http://kobieta.onet.pl/slub/obyczaje/zabawy-weselne-czy-trzeba-je-przezyc/lsyg3
http://kobieta.onet.pl/slub/obyczaje/zabawy-weselne-czy-trzeba-je-przezyc/lsyg3
http://www.kobieta.onet.pl/dziewczyny-z-prowincji/p9m1e
http://www.kobieta.onet.pl/dziewczyny-z-prowincji/p9m1e
http://www.kobieta.onet.pl/dziewczyny-z-prowincji/p9m1e
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/dariusz-michalczewski-w-kropce-nad-i-o-swoim-poparciu-dla-homoseksualistow,499459.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/dariusz-michalczewski-w-kropce-nad-i-o-swoim-poparciu-dla-homoseksualistow,499459.html
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artykułów i komentarzy? 

2) Odsłuch grup i omówienie ćwiczenia – 20 min. 

Zapytaj OU o odczucia po przeczytaniu tekstów, poproś o podzielenie się 

spostrzeżeniami. Poproś o odpowiedzi na zadane przed analizą pytania. Następnie 

poprowadź dyskusję na temat komunikacji w przestrzeni internetu (opartej na różnych 

formach tekstu), aktywnego udziału internautów i internautek w tworzeniu 

ogólnodostępnych treści. Możesz wykorzystać w dyskusji następujące zagadnienia i 

pytania:  

– refleksja nad politykami moderacyjnymi podejmowanymi wobec mowy nienawiści 

odnoszącej się do wsi i osób wiejskiego pochodzenia, 

– analiza procesu słowotwórstwa zachodzącego w kontekście mowy nienawiści, 

– dlaczego i do czego odnoszą się użytkownicy i użytkowniczki, konstruując swoje 

przekazy?  

– intersekcjonalność: jak budowane są powiązania pomiędzy różnymi grupami 

wykluczanymi/dyskryminowanymi ze względu na inne przesłanki niż pochodzenie?  

– jak mówić o wsi, by nie reprodukować stereotypów i nie używać języka pogardy czy 

mowy nienawiści. 

 

Słowniczek pojęć:  

Język wrogości – język zawierający sformułowania agresywne, obrażające i poniżające daną 

grupę czy osobę, dyskredytujące i stygmatyzujące. Cechą języka wrogości jest ogólna 

brutalizacja przekazu, często budująca symbolicznie podział na „my–oni” i wzmacniająca go 

poprzez różnego rodzaju sformułowania. Język ten jest cechą mowy nienawiści.  

Uprzedzenia – przyjęcie oceny lub opinii na temat danej grupy bez zapoznania się z 

faktyczną jej sytuacją, cechami czy problemami. Zazwyczaj grupę tę postrzega się jedynie 

przez pryzmat uprzednio przyjętych założeń na jej temat, bez uwzględniania stanu 

faktycznego czy też innych cech ją określających. O uprzedzonej postawie wobec danej grupy 

mówimy w sytuacji występowania zarówno uproszczonego obrazu tej grupy (np. stereotypu), 
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jak i negatywnych emocji, np. niechęci i wrogości (aspekt afektywny) oraz podejmowania 

zachowań dyskryminujących (aspekt behawioralny).  

Stereotyp – uproszczony obraz lub opinia o danej grupie, często podkreślająca selektywnie 

cechy danej grupy, tj. skupiająca się na danej charakterystyce przy równoczesnym pomijaniu 

innych. 

Chamofobia – niechęć i pogarda wobec osób mieszkających lub pochodzących ze wsi, 

ujawniająca się poprzez przypisywanie im negatywnych cech, najczęściej związanych z 

„zacofaniem”, niedostosowaniem do współczesności, nieprzystawaniem do norm miejskich 

etc. Ujawnia się często w języku codziennym pełnym sformułowań: „wieśniak”, 

„wieśniacki”, „wiocha”, „dziad”, „słoma z butów”, które używane są w celu obrażenia lub 

poniżenia danej grupy lub osoby.  

Metronormatywność – cecha danej kultury zakładająca dominację perspektywy 

miejskocentrycznej i wykluczająca lub marginalizująca doświadczenia osób żyjących poza 

dużymi miastami. W miejskocentrycznej perspektywie dominuje przekonanie, że miasto 

stanowi nie tylko uniwersalny punkt odniesienia, ale także prezentuje lepszą przestrzeń do 

życia. Często metronormatywnym przekazom towarzyszą uprzedzone i dyskryminujące 

określenia odnoszące się do mieszkańców i mieszkanek wsi czy też szerzej – tematyki 

wiejskiej.  

 

 

 

 

Projekt Fundacji Przestrzeń Kobiet „O wsi bez uprzedzeń” dofinansowano ze środków EOG w ramach 

programu Obywatele dla Demokracji. 

 


