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KOCIOŁ Z WRZĄCĄ WODĄ, CZYLI 
O SYTUACJI SZKOŁY Z PERSPEKTY-
WY KULTURY OPORU

—
Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania, 
Akademia Pomorska w Słupsku

WPROWADZENIE
Szkoła przypomina obecnie kocioł, w którym 

gotują się, a może nawet już się zagotowały, 
odmienne porządki dyskursywne. Z jednej 
strony swoją wizję szkoły forsuje Ministerstwo 
Edukacji Narodowej (MEN), które nieustannie 
wprowadza „dobre” zmiany, mające na celu uzdro-
wienie polskiego szkolnictwa. Z drugiej strony 
do edukacyjnego kotła dokładane są dyskursy 
specjalistów (akademików, nauczycieli, profe-
sjonalistów), którzy swoje postulaty formułują 
na podstawie wyników badań, wiedzy naukowej 
i doświadczenia zawodowego. Do tego dochodzą 
także postulaty rodziców, kierujących się szeroko 
pojętym dobrem swoich dzieci. Wszystko to spra-
wia, że szkoła jest miejscem kipiącym od napięć 
wynikających z niezgody co do wychowawczych, 
społecznych i politycznych celów edukacji. Z tą 
wybuchową mieszanką muszą na co dzień zmagać 
się uczniowie, których opinie na temat zadań, 
celów i funkcjonowania szkoły są niesłyszalne 
i marginalizowane. Jest to sytuacja kuriozalna, 
ponieważ szkoła powinna być miejscem nastawio-
nym na realizację potrzeb dziecka, a nie wynikiem 
przepychanek politycznych i ucieleśnieniem par-
tykularnych interesów dorosłych. 

Wykluczanie uczniów z realnej debaty o szkole 
jest kolejnym przejawem marginalizowania głosu 
młodych, traktowania ich poglądów jako niewiele 
lub nic nieznaczących przejawów asemantycznego 
hałasu [Franczak 122]. Sytuacja ta ma swoje daleko 
idące konsekwencje dla rozwoju najmłodszych 
obywateli społeczeństwa, ponieważ uczy ich być 
posłusznymi woli dorosłych (polityków, nauczy-
cieli, rodziców), którzy uzurpują sobie prawo do 
bycia autorytetem w sprawach edukacyjnych, 
gdyż wiedzą, co jest dobre, właściwe i pożądane 
[Czerepaniak-Walczak 265]. Uczniowie są tym 
samym „wtłaczani” w życie w kulturze dominu-
jącej i przygotowywani do podporządkowania 
się jej wymogom. Jednak sytuacja ta nie jest jed-
nowymiarowa, gdyż obok rzesz wychowanych 
w ten sposób posłusznych konformistów wyrasta 
również grupa osób, które nie godzą się na takie 
traktowanie i walczą o to, aby ich głos został usły-
szany i miał znaczenie dla kształtu najbliższej im 
rzeczywistości, jaką jest kultura szkoły.

Bruner [140-141] wskazywał, że szkoła nie 
jest przygotowaniem do kultury, lecz sama jest 
kulturą. Urzeczywistnia ona w swojej codzien-
ności zarówno kulturę dominującą, jak i kulturę 
oporu, która nie jest ukrytym wymiarem działania 
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tej instytucji edukacyjnej, lecz równorzędnym 
jej elementem [Babicka-Wirkus]. Jest on dostrze-
galny w warunkach zmuszających uczestników 
środowiska szkoły do aktywnego kontestowania 
nieakceptowalnych praktyk lub zmian, które mają 
znaczenie dla jej kształtu i działania. Na prze-
strzeni ostatnich lat w społeczeństwie polskim 
mogliśmy obserwować lub aktywnie włączyć się 
w działania o(d)porowe podejmowane przez różne 
grupy związane z edukacją, dla których los polskiej 
szkoły nie był obojętny. Ich jakość, znaczenie oraz 
konsekwencje są przedmiotem analiz prowadzo-
nych w niniejszym artykule. Za ich pośrednictwem 
chcę ukazać znaczenie kultury oporu szkoły, która 
przepełniona jest wernakularnymi i postwerna-
kularnymi projektami społecznej niezgody.

KULTURA OPORU JAKO INTEGRALNA CZĘŚĆ 
KULTURY SZKOŁY 

Kultura oporu, będąc immanentną częścią 
kultury szkoły, jest wynikiem odbywających się 
w niej rytualnych działań, obowiązujących reguł 
oraz systemu wartości. Wyrasta ona ze sprzeciwu 
wobec dominujących struktur szkoły, co czyni ją 
bardzo dynamiczną i relacyjną, a przez to trudną 
do jednowymiarowego opisania. „Kultura oporu to 
struktura działań wynikających z poglądów, postaw 
i relacji opartych na niezgodzie wobec dominują-
cego porządku. Jest antystrukturą wyłaniającą się 
z opozycji do dominującej struktury szkoły, czyli 
obowiązującego porządku aksjonormatywnego, 
wyznaczającego specyficzny układ relacji między 
poszczególnymi jej elementami” [Babicka-Wirkus 
12]. Wyrasta z niezgody na uprzywilejowaną rze-
czywistość i kreuje możliwość wprowadzania do 
obowiązującego dyskursu kwestii i głosów, które 
były w nim pomijane lub niedostrzegalne (nie-
słyszane, nierozumiane). Jest więc przestrzenią 
zaistnienia polityki w rozumieniu, jakie nadał temu 
terminowi Rancière [Dis-agreement 30].

Kultura oporu szkoły nie jest strukturą mono-
lityczną. Przejawia się ona zarówno wewnątrz 
instytucji edukacyjnej, jak i na zewnątrz jej 
murów, wprowadzając działania kontestacyjne, 
oporowe oraz buntownicze w ramy szerszego 
dyskursu społecznego, politycznego, ekono-
micznego i tym podobne. Stanowi ona swoistą 
odpowiedź na zmiany w rzeczywistości pozasz-
kolnej. Przykładami działań reakcyjnych kultury 
oporu szkoły są protesty klimatyczne uczniów, 

strajk nauczycieli, protesty rodziców przeciwko 
zmianom struktury systemu szkolnictwa w Polsce 
i tak dalej. Są to reakcje oburzonych, niegodzących 
się na działania podejmowane w skali mezo- 
i makrospołecznej, których konsekwencje w mniej 
lub bardziej bezpośredni sposób dotyczyć będą 
aktorów uczestniczących w życiu szkoły. W tym 
miejscu chcę podkreślić, że kultura oporu nie jest 
domeną wyłącznie uczniów. Uczestniczą w niej 
również pozostali członkowie środowiska szkoły, 
czyli nauczyciele, rodzice oraz personel niepeda-
gogiczny. 

Jakość i częstotliwość podejmowania przez 
wszystkie podmioty życia szkolnego działań 
opartych na niezgodzie i sprzeciwie mają zna-
czenie dla kształtu i potencjału kultury oporu 
szkoły. Biorąc pod uwagę wpisany w nią potencjał 
emancypacyjny, można wyróżnić kilka jej typów 
występujących w wymiarze: działań, motywa-
cji, przestrzeni oraz estetyki (tabela 1). Kultury 
o niskim potencjale emancypacyjnym wpisują 
się w obowiązujące standardy i nie prowadzą do 
gruntownych zmian rzeczywistości, lecz raczej 
umacniają jej struktury. Kultury zaś, które posia-
dają duży potencjał emancypacyjny, przekraczają 
obowiązujące standardy, wprowadzają „zamęt”, 
zmuszając kulturę dominującą do zmiany spo-
sobu działania i podjęcia działań neutralizujących 
powstały konflikt. W tym celu struktury domi-
nujące wykorzystują strategie archepolityczne, 
parapolityczne, postpolityczne i metapolityczne 
[Dis-agreement 61-93; Franczak 174-178]. Celem 
tych działań jest przywrócenie uznanego porządku 
i usunięcie przyczyn kwestionujących zasadność 
jego obowiązywania.

Kultury oporu szkoły są zatem nierozerwalnie 
związane z jej kulturą dominującą, która zakłada 
pewien margines ich działania. Przyzwalając 
na akty oporu, będącego elementem każdej władzy 
[Foucault 86], stwarza ona pozór ich uznawania. 
Jednak kultura oporu może mieć wysoki potencjał 
emancypacyjny, działając wewnątrz stworzonych 
przez kulturę dominującą ram, wykorzystując je 
poprzez akty subwersji do ukazania arbitralności 
narzuconych reguł, zasad i dyskursów. Kolejną 
cechą tych kultur jest ich usytuowanie pomię-
dzy kulturą uprzywilejowaną i zmarginalizowaną 
[Drozdowski 29], co ułatwia demaskowanie faktycz-
nych motywów obowiązywania danego porządku. 
Kultury oporu często gnieżdżą się w przestrzeniach 
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KRYTERIUM
POTENCJAŁ EMANCYPACYJNY

DUŻY MAŁY

DZIAŁANIE
transgresywne zachowawcze

wyzwalające blokujące

MOTYWACJA
inkluzyjne ekskluzywne

autentyczne pozorne

PRZESTRZEŃ (POŁOŻENIE) peryferyjne centralne

ESTETYKA skandaliczne przyzwoite

Tabela 1. Typologie kultur oporu. 
Źródło: [Babicka-Wirkus 85-92]

liminalnych, znajdujących się na styku tego, co 
formalne i nieformalne, wysokie i niskie, normalne 
i nienormalne.

Istotnym atrybutem kultur oporu jest wpisana 
w nie niezgoda. Często wyłania się ona z tego, co 
Rancière [Nienawiść 131; Dis-agreement xii] okre-
ślił mianem dyssensu. Występuje on wówczas, 
gdy strony konfliktu posługują się odmiennymi 
logikami, co uniemożliwia rozsądzenie wyższości 
jednej z nich nad drugą. Sednem zaistnienia sytu-
acji dyssenu jest fakt wprowadzenia w dominujący 
dyskurs elementów, które w nim nie występowały. 
Zmienia to jego charakter, gdyż musi się on do tych 
treści odnieść, przez co demaskuje arbitralność 
tworzących go struktur. Demaskacja jest ważną 
cechą kultur oporu, ponieważ tworzy ona warunki 
do refleksji nad zasadnością obowiązującego ładu. 
Odsłaniając inne logiki percepcji tej rzeczywistości, 
umożliwia podmiotom ich artykulacje i tworzenie 
nowych struktur.

Demaskowanie wiąże się z kolejną cechą kultur 
oporu, jaką jest krytyczność. Stanowi ona podstawę 
wielu aktów oporu, ponieważ wynika z namysłu 
nad otaczającymi i tworzącymi podmioty struk-
turami oraz wynikającymi stąd ograniczeniami. 
Krytyczna refleksja nie jest jednak obligatoryjną 
cechą każdego typu kultur oporu. Jest ona wpisana 
w te przykłady, które cechują się dużym potencja-
łem emancypacyjnym. 

Potencjał wyzwolenia jest wpisany w każdy 
akt oporu [McLaren 145-166]. Jednak jego zaistnie-
nie wiąże się z następnymi cechami kultur oporu, 
a mianowicie ich kontekstowością i iwentowością 
lub procesualnością. Kontekst ma znaczenie dla 
jakości i częstotliwości występowania aktów oporu. 
Działania opozycyjne mogą przyjąć postać poje-
dynczego aktu, którego siła transformacji będzie 
bardzo duża, lub też mogą przybrać formę swoistej 
spirali oporu [Babicka-Wirkus 77-78], rozpoczętej 
od pojedynczego działania, do którego sukcesywnie 
dołączać będą kolejne akty niezgody i sprzeciwu, 
zakreślając coraz szersze kręgi.

Ważnym aspektem kultur oporu jest dynamika. 
Akty niezgody i sprzeciwu mogą mieć różną dyna-
mikę – od stagnacji po rewolucyjne działania. Ich 
tempo zależy w dużej mierze od kontekstu społecz-
no-polityczno-ekonomiczno-edukacyjnego, w jakim 
się dokonują. Niekiedy odmowa wykonania zadania 
jest mocniejszym aktem sprzeciwu niż pokojowa 
manifestacja z transparentami. Istotną cechą kultur 
oporu jest praxis. Sowa [22] wskazuje, że jest to clou 
działalności antysystemowej, ponieważ stanowi 
urzeczywistnienie idei lub konceptu w realnych 
działaniach. „Odmowa uczestnictwa, brak zaan-
gażowania lub unikanie sygnalizują brak aprobaty 
dla kształtu pewnego aspektu rzeczywistości. Podej-
mując te formy biernego sprzeciwu, ucieleśnieniu 
ulega również idea praxis […]” [Babicka-Wirkus 82].
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Kolejną cechą kultur oporu jest ich ekskla-
wowy i enklawowy charakter. Wynika on z faktu, 
że część kultur oporu mieści się w granicach wyzna-
czonych przez kulturę dominującą i posługując się 
taktykami subwersyjnymi, narusza obowiązujący 
ład, a część kultur zlokalizowana jest na obrzeżach 
kultury hegemonicznej lub tworzy swoiste wyspy 
działające poza jej zasięgiem. Te ostatnie przybierają 
zazwyczaj formy radykalnego sprzeciwu i domagają 
się całkowitej transformacji istniejącego porządku 
i wprowadzenia nowego, zupełnie odmiennego.

Ostatnią wyróżnioną przeze mnie cechą 
kultur oporu jest ich estetyczność. Przejawia się ona 
w autonomicznym doświadczeniu zmysłowym, 
które stwarza warunki do pomyślenia odmiennej 
rzeczywistości, opartej na alternatywnym dzieleniu 
postrzegalnego [Dzielenie 69-72]. Pozwala to na 
poruszanie się w odmiennej przestrzeni dyskur-
sywnej, dzięki czemu możliwa jest rekonfiguracja 
obowiązującej.

O(D)PÓR JAKO NIEZGODA NA DZIAŁANIA 
WŁADZY

Sfera edukacji jest tym obszarem, który 
podlega częstym i nieprzemyślanym zmianom 
dokonywanym przez kolejne ugrupowania rządzące 
[Dudzikowa 49-82; Śliwerski 103-127; Paszyński 
155-172]. Zmiany owe zazwyczaj pozorują głębokie 
reformy, jednak w rzeczywistości wprowadzają 
chaos i niepewność. Polityka edukacyjna prowa-
dzona w ostatnich latach spowodowała kolejne 
zmiany w systemie szkolnictwa, które zaowo-
cowały uruchomieniem pokładów społecznego 
oporu i odporu. Ich egzemplifikacją były: strajk 
nauczycieli, uczniów, rodziców, sprzeciw wobec 
obowiązkowej religii, walka o edukację seksualną 
i walka z nią w szkole, walka o prawa osób, w tym 
uczniów LGBT+. 

Reforma systemu edukacji poprzez wygasza-
nie gimnazjów i powrót od ośmioklasowej szkoły 
podstawowej stała się iskrą, która wznieciła spo-
łeczny o(d)pór. W walce przeciw tej zmianie stanęli 
obok siebie „codzienni wrogowie”: nauczyciele 
i uczniowie. Połączyli siły, aby wspólnie sprze-
ciwić się niepożądanym, z ich punktu widzenia, 
zmianom. Do walki tej zaangażowali się również 
rodzice, pisząc petycje, strajkując, żądając referen-
dum. Stworzyli inicjatywę pod nazwą „Zatrzymać 
edukoszmar”, która na jednym z portali społecz-
nościowych prowadzi także aktywną kampanię 

informującą o wielu inicjatywach podejmowanych 
przez młodzież, rodziców, nauczycieli. Ich celem 
jest wyrażenie sprzeciwu i niezgody na działania 
bądź zaniechania rządzących.

Kolejnym wspólnym działaniem odporowym 
jest inicjatywa uczniów, nauczycieli i rodziców 
pod nazwą „Nie dla chaosu w szkole”. Na swoim 
profilu społecznościowym piszą, że są zdeter-
minowani, by stawiać opór nieprzemyślanym 
i pochopnym decyzjom MEN. Grupa ta jest obser-
wowana przez ponad 40 tysięcy użytkowników 
i aktywnie komentuje poczynania rządzących 
w obszarach związanych z edukacją. Warto pod-
kreślić, że obie oddolne inicjatywy społeczne, 
będące przykładem działania demokratycznego 
społeczeństwa obywatelskiego, nie są aktywne 
tylko w przestrzeni wirtualnej, lecz czynnie 
działają także w przestrzeni realnej, wychodząc 
na ulice, strajkując, komentując i pokazując 
pozory sprawstwa oraz zagrożenia kryjące się 
za decyzjami i deformami systemu edukacji i treści 
nauczanych w szkołach. 

Przykładem zbiorowego ruchu oporu był 
także strajk nauczycieli w pierwszej połowie 
2019 roku. Uczestniczyło w nim wielu pedagogów 
i nauczycieli, pracujących na różnych szczeblach 
edukacji: od przedszkola po szkoły średnie. Strajk 
trwał trzy tygodnie i był najdłuższą taką inicja-
tywą nauczycielską w postsocjalistycznej Polsce. 
Nauczyciele walczyli o wyższe wynagrodzenia 
oraz zmianę wysokości wydatków na oświatę, co 
powinno się przełożyć na większy prestiż zawodu 
nauczyciela, wzmocnienie kadry nauczycielskiej 
oraz podniesienie jakości pracy. Niskie zarobki 
nauczycieli nie są wymysłem pazernej grupy 
zawodowej, lecz rzeczywistym problemem, który 
wybrzmiał w raporcie Education and Training 
Monitor 2019 opracowanym przez Komisję Euro-
pejską. Z danych zaprezentowanych w raporcie 
wynika, że polscy nauczyciele znajdują się w grupie 
najmniej zarabiających nauczycieli w Europie. 
Polska znajduje się pod tym względem na czwar-
tym od końca miejscu w Unii Europejskiej. Mniej 
od polskich nauczycieli zarabiają tylko nauczy-
ciele słowaccy, rumuńscy i bułgarscy. Sytuacja 
taka powoduje, że najlepsi absolwenci kierunków 
nauczycielskich nie chcą pracować w szkołach lub 
z nich odchodzą. Niedofinansowanie szkolnictwa 
wybrzmiewa również w zmniejszaniu od 2014 
roku kwoty przeznaczonej na edukację. W 2014 
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roku Polska przeznaczała na ten cel 5,4% PKB, 
podczas gdy w 2017 roku już tylko 4,9%. Mimo 
że nasze wydatki na kwestie edukacyjne prze-
kraczają średnią w krajach Unii, która wynosiła 
w 2017 roku 4,6% PKB [“Education” 104-105], 
to i tak obszar ten pozostaje permanentnie nie-
doinwestowany, co przekłada się na codzienną 
rzeczywistość szkoły.

Mimo niedogodności, jakie w codzienne życie 
rodziców i uczniów wprowadził strajk nauczycieli, 
został on wsparty przez znaczną część tego śro-
dowiska, która utożsamiała się z postulowanymi 
przez pedagogów zmianami. Niestety strajk nie 
przyniósł oczekiwanych rezultatów, a w konse-
kwencji obniżył status społeczny nauczyciela, 
co spowodowało, że przed rozpoczęciem roku 
szkolnego 2019/2020 część nauczycieli zrezygno-
wała z pracy. Obecnie zatem szkoła znalazła się 
w trudnej sytuacji, ponieważ wiele placówek 
zmaga się z kumulacją roczników i jednocześnie 
z niedoborem kadry. 

W trakcie pisania tego artykułu zapowiadane 
jest przez Związek Nauczycielstwa Polskiego 
wznowienie strajku w połowie października. W zało-
żeniach ma on przybrać formę protestu włoskiego, 
który polegać ma na niewykonywaniu przez nauczy-
cieli zadań pozastatutowych. Problem w tym, że przy 
takiej formie strajku największe straty poniosą 
uczniowie. Nie będzie on natomiast dotkliwy dla 
władzy, która nie ugięła się pod presją środowiska 
nauczycielskiego nawet w sytuacji kryzysowej, jaką 
był egzamin ósmoklasisty. Przy brakach kadrowych, 
jakie spowodował wówczas strajk, rządzący zdecy-
dowali się zapewnić uczniom opiekę, posyłając do 
szkół emerytowanych nauczycieli, absolwentów 
studiów pedagogicznych, funkcjonariuszy poli-
cji i inne osoby, które miały zastąpić nauczycieli 
w komisjach egzaminacyjnych [VP et al.; mart et al.].

Kolejną kwestią wzbudzającą sprzeciw części 
społeczeństwa i będącą przejawem kultury oporu 
jest problem nauczania edukacji seksualnej w szko-
łach i towarzysząca temu dyskusja o mniejszościach 
seksualnych. Oba zagadnienia wzbudzają wiele 
emocji i dzielą społeczeństwo na zwolenników 
lub przeciwników edukacji seksualnej w szkole. 
Pomimo zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia 
dotyczących edukacji seksualnej dostosowanej 
do etapu rozwoju dziecka „[p]rawica przekonuje, 
że wprowadzenie do szkół takich zajęć równa 
się »seksualizacji dzieci«. Edukatorzy seksualni 

odpowiadają, że holistyczne podejście do edu-
kacji seksualnej, które rekomenduje WHO, ma 
prewencyjny charakter i przyczynia się do zapobie-
gania wykorzystywaniu seksualnemu i przemocy” 
[“Edukacja”]. Partia rządząca, odwołując się do 
wartości wiary katolickiej, stoi na stanowisku, 
że taka edukacja jest formą demoralizacji i sek-
sualizacji dzieci. Wspierają ją w tym przekonaniu 
różne organizacje pozarządowe i obywatelskie. 
Jedna z nich zapowiada nawet wniesienie do 
sejmu po październikowych wyborach projektu 
ustawy, zgodnie z którą edukatorom seksualnym 
będzie groziła kara pozbawienia wolności za roz-
powszechnianie tego typu wiedzy [Waloch]. Jest 
to przykład walki nie tyle władzy, ile przeciwnych 
obozów obywatelskich, z których każdy stawia 
odpór wobec nieaprobowanych zmian w zakresie 
treści kształcenia. 

Oba obozy mają swoich zwolenników i prze-
ciwników oraz oba uznają, że ich adwersarze ulegli 
indoktrynacji ideologicznej: radykalnych obroń-
ców życia i wiary lub wyznawców ideologii gender 
i LGBT+. Po obydwu stronach tego sporu stoją 
autorytety naukowe, eksperckie, a także repre-
zentanci środowisk nauczycielskich, rodziców 
i uczniów. Głos tej ostatniej grupy jest jednak naj-
mniej brany pod uwagę. Nie bierze się również 
pod uwagę raportów dotyczących wiedzy dzieci 
i nastolatków na temat życia seksualnego oraz 
średniego wieku inicjacji seksualnej. Negowana 
jest przez obowiązujący dyskurs także wiedza 
pochodząca ze studiów nad płcią kulturową, co 
owocuje szerzeniem edukacji dyskryminującej ludzi 
odmiennych. Odmienność traktowana jest jako to, 
co odbiega od tradycyjnych i stereotypowych kano-
nów: prawdziwego Polaka czy tradycyjnej rodziny. 

W dominującym dyskursie publicznym ci, 
którzy sprzeciwiają się głoszonym przez obóz 
rządzący i jego zwolenników tezom w oma-
wianych kwestiach, są przedstawiani jako ci, 
których wiedza jest niepewna lub skalana ide-
ologią. W toczącej się debacie zajmują oni zatem 
nieuprzywilejowaną pozycję, a głoszone przez 
nich postulaty i podejmowane inicjatywy mają 
mniejsze szanse pełnego wybrzmienia w dyskursie 
edukacyjnym. Nie oznacza to jednak, że są skazane 
na niepowodzenie. Powodują często powstawanie 
oddolnych inicjatyw, jak na przykład w Łodzi czy 
w Poznaniu, gdzie edukacją seksualną zajmują 
się lub będą się zajmować w szkołach specjalnie 
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przygotowani edukatorzy [Lehman]. Zajęcia mają 
formę nieobowiązkową, a na uczestnictwo w nich 
muszą wyrazić zgodę rodzice. A zatem podejmo-
wane przez obywateli, samorządy lub organizacje 
pozarządowe działania odporowe nie zawsze są 
nieudane i posiadają potencjał transformacyjny.

NA KONIEC O (NIE)UDANYCH PROJEKTACH 
OPORU

Złożoność kultury oporu szkoły oraz prze-
jawów i przestrzeni jej występowania zakłada 
istnienie w jej ramach projektów wernakularnych, 
a także tego, co Krajewski [48-49] określa mianem 
„polityk prostoty”. Te ostatnie są oparte na dzia-
łaniach mających na celu upraszczanie złożonego 
świata, co prowadzi w konsekwencji do jeszcze 
większej komplikacji złożonych już problemów. 
Za ich pośrednictwem postrzega się rzeczywistość 
w kategoriach zero-jedynkowych opozycji, co nie 
tylko upraszcza jej rozumienie, lecz także jedno-
cześnie prowadzi do posługiwania się płytkimi 
interpretacjami i rozróżnieniami, które mogą być 
mylne, ale są chwytliwe i mobilizują do działa-
nia. Paradoksalnie władza również posługuje się 
tego typu politykami, ponieważ za ich pośrednic-
twem łatwo jest podzielić społeczeństwo. Jest to 
strategia władzy, która przenika także do działań 
oporowych, spłycając tym samym ich potencjał 
transformacyjny.

Kultury oporu szkoły, ale nie tylko – rów-
nież kultury społecznego oporu – przepełnione 
są projektami wernakularnymi. Podejmowane są 
one przez osoby, grupy, które nie rozumieją wie-
lowymiarowości struktury procesów szkolnych 
i edukacyjnych. Kultura wernakularna to „[…] 
praktyki i ich produkty wyłaniające się na styku 
systemowo złożonego społeczeństwa i jednost-
kowego doświadczenia niezapośredniczonego 
przez systemy eksperckie, wyznaczające ramy 
rozumienia, odczuwania, wyobraźni i działa-
nia. […] do wskazania wernakularności jakiegoś 
zjawiska niezbędne jest zestawienie go z »rów-
noległym« fenomenem systemowym. Tworzona 
przez amatorów w sytuacji ograniczonego dostępu 
do zasobów kultura wernakularna podważa syste-
mowe podziały na produkcję i recepcję, stanowiąc 
domenę strukturalnej, lecz niekoniecznie treścio-
wej subwersji” [Napiórkowski et al. 17]. 

Kultura oporu szkoły posiada również cechy 
postwernakularne, ponieważ w przypadkach wielu 

działań opozycyjnych, na przykład tych odbywają-
cych się na portalach społecznościowych, trudno 
jednoznacznie wskazać, co jest systemowe, a co 
jest antysystemowe [Szarecki 110]. Są to jednak 
nadal działania naśladujące, imitujące, przekształ-
cające obowiązujące symbole i ich interpretacje. 
Wynikają one jednak z potrzeby sprzeciwu, oporu 
wobec działań władzy. Za ich pośrednictwem nie 
dochodzi zazwyczaj do rewolucyjnych zmian, 
jednak mogą się one stać początkiem wzbudzania 
aktywności o większym potencjale transformacyj-
nym. A zatem ich nieudolność prowadzić może 
do poszerzania się pola krytycznego namysłu 
i podejmowania działań precyzyjnie godzących 
w ustanowione struktury.

Analizowane w artykule przykłady działa-
nia kultury oporu szkoły są ilustracją aktywności 
wernakularnych i postwernakularnych. Nie przy-
niosły one założonych przez protestujących celów, 
jednak spowodowały zamieszanie, doprowadziły 
do „wrzenia w edukacyjnym kotle”. Zatem nie do 
końca były projektami nieudanymi. Postrzegam je 
jak punkty zapalne, które mogą wyzwolić opór spo-
łeczny o większym potencjale transformacyjnym. 
Wartością dodaną tych projektów o(d)poru jest ich 
siła jednocząca grupy, które na co dzień dążą do 
realizacji przeciwstawnych interesów. W obliczu 
zagrożenia szkoły i wartości demokratycznego spo-
łeczeństwa podejmują wspólne inicjatywy, które 
mają zapobiec zbliżającej się katastrofie i zapaści 
szkolnictwa w Polsce.
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A POT WITH BOILING WATER – 
ON THE STATE OF THE SCHOOL 
THROUGH THE LENS OF RESISTANCE 
CULTURE

Anna Babicka-Wirkus

The author addresses the issue of school resistance cultures and 
analyzes them based on the examples of resistance activities 
engaged in by teachers, students and their parents, which target 

educational decisions that are undesirable and perceived as 
harmful. This text highlights how significant vernacular and 
post-vernacular projects are for shaping resistance cultures 
in schools. These projects are also shown to have a unifying 
potential that can integrate teachers, parents and students in 
the face of a crisis of the education system triggered by the im-
plemented deforms. 

keywords: resistance cultures, school, vernacular projects, 
post-vernacular projects
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