
Dziś wciąż powszechnie twierdzimy, że lubimy demokrację i samorządność. Twierdzimy również, że lubimy wolność 

wypowiedzi, szacunek dla inności i zrozumienie drugiego człowieka. 

Deklarujemy poparcie dla tych wartości, ale zbyt mało myślimy o tym,co powinniśmy zrobić, by przekazać je 

następnemu pokoleniu, tym samym zapewniając im przetrwanie[1]. 

Przywołana konstatacja Marthy C. Nussbaum, jednej z najbardziej cenionych obecnie filozofek polityki oraz prawa, stała 

się wątkiem przewodnim konferencji na temat: Społeczeństwo obywatelskie: edukacja, wartości, style komunikacyjne, 

która odbyła się 8-9 czerwca 2018 roku w Katowicach, a zorganizowana została przez Zakład Lingwistyki Tekstu i 

Dyskursu Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej UŚ, a także Katedrę Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej UŚ 

we współpracy z Fundacją Wiedzy i Dialogu Społecznego „Agere Aude”, Stowarzyszeniem Biznes – Nauka – Samorząd 

„Pro Silesia”, Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego i Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia 

Nauczycieli „WOM” w Katowicach. 

Głównym celem tego spotkania, będącego efektem zintegrowanego wysiłku podmiotów reprezentujących (co dość 

istotne) różne obszary świata społecznego, była wszechstronna humanistyczna refleksja nad ideą społeczeństwa 

obywatelskiego, jego modelem/modelami oraz rolą, jaką odgrywa ono współcześnie. Za swoiste novum omawianego 

przedsięwzięcia uznać należy ponadto fakt, iż zaadresowano je do szerokiego grona odbiorców. Konferencja skierowana 

była bowiem do wszystkich zainteresowanych wymianą doświadczeń, które koncentrują się wokół problemu 

partycypacji obywatelskiej – zarówno do przedstawicieli kręgów akademickich, nauczycieli, studentów, jak i 

pracowników samorządowych (w tym aktywistów młodzieżowych rad miast, gmin, powiatów itd.) czy członków 

organizacji pozarządowych. 

Zaproponowane przez uczestników konferencji i poddawane oglądowi zagadnienia szczegółowe można by wpisać w co 

najmniej kilka szerszych bloków tematycznych (np. koncepcja/e społeczeństwa obywatelskiego a jej/ich 

urzeczywistnienia; kompetencje tudzież inicjatywy obywatelskie – wczoraj i dziś; aksjologiczny wymiar kształtowania 

postawy obywatelskiej; edukacja obywatelska − funkcje, formy, wyzwania; możliwości oraz ograniczenia 

komunikacyjne ideologicznych wspólnot dyskursywnych; dialog społeczny; strategie językowe i/lub pozajęzykowe 

budujące relacje aktorów społeczeństwa obywatelskiego). Na podkreślenie zasługuje wreszcie kolejna prawidłowość. 

Otóż chęć przyciągnięcia dyskutantów wywodzących się z wielu środowisk (i, dodajmy, rzadko znajdujących chyba 

okazję do bacznego wsłuchania się w swe głosy) sprawiła, że w ramach konferencji odbyły się nie tylko prelekcje, 

sekcje referatowe bądź posterowe, lecz także panele dyskusyjne i warsztaty. Owo bogactwo konferencyjnego spotkania 

spróbuje przybliżyć − w najogólniejszym, rzecz jasna, zarysie – niniejsze opracowanie. 

Pierwszą część publikacji stanowią nagrania pięciu zajmujących wykładów eksperckich − prof. zw. dr hab. Bożeny 

Witosz z Instytutu Języka Polskiego UŚ, dr hab. Krzysztofa  Maliszewskiego z Instytutu Pedagogiki UŚ, prof. dr hab. 

Ryszarda Koziołka z Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego UŚ, dr hab. Ewy Jarosz z Katedry 

Pedagogiki Społecznej UŚ, jak również prof. dr hab. Krzysztofa Wieczorka z Instytutu Filozofii UŚ. Na kolejne części 

składają się natomiast fragmenty panelu dyskusyjnego, w którego centrum znalazło się m.in. pytanie o to, jak 

powinniśmy budować społeczeństwo obywatelskie. 

Mamy nadzieję, iż zgromadzone przez nas materiały dadzą asumpt do dalszej wymiany opinii/spostrzeżeń i/lub do 

samodzielnych poszukiwań, wielorako nawiązujących zaś do wyeksponowanego w tytule konferencji (i zarazem książki) 

hasła. 
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