
Klasa II LOD, semestr IV

PRACA KONTROLNA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE NR 1

Zadanie 1 -   Przeczytaj tekst źródłowy i wykonaj polecenia:  

[...]  Z  grubsza  rzecz  biorąc,  możeny  stwierdzić,  iż  "Książę"  Machiavellego  [...]  ukazuje  się  zasadniczo  jako  traktat  dotyczący
zręczności Księcia w utrzymywaniu księstwa. Sądzę, iż ten właśnie traktat o zręczności księcia, o jego umiejętności postępowania,
literatura antymakiaweliczna pragnie zastąpić czymś innym  i w stosunku do niego nowym – sztuką rządzenia: zdolność utrzymania
swego księstwa nie jest równoznaczna z opanowaniem sztuki rządzenia? [...]

Włączenie ekonomii do polityki jest tym, co moim zdaniem, stanie się podstawowym celem rządzenia. [...] Rządzenie państwem
będzie zatem polegać na uprawianiu ekonomii, ekonomii na poziomie państwa jako całości, czyli poddaniu mieszkańców, bagactw,
zachowań wszystkich i każdego z osobna formie nadzoru i kontroli nie mniej uważnej, niż ta, z jaką ojciec rodziny spogląda na
domowników i swe dobra. 

[...] Suweren, aby być dobrym suwerenem, musi zawsze zmierzać do pewnego celu [...]. Rządzenie określa La Peririere jako sposób
prawidłowego  gospodarowania  rzeczami,  w  celu  doprowadzenia  nie  tyle  do  "dobra  wspólnego",  jak  głoszą  teksty  prawników,
ale do "właściwego celu" każdej z rzeczy, którymi się rządzi. Pociąga to za sobą przede wszystkim wielość specyficznych celów,
np. rządzenie będzie miało sprawić, aby wytwarzano jak najwięcej bogactw, aby dostarczano ludziom wystarczającej ilości lub nawet
tyle pożywienia, ile to tylko możliwe, rządzenie ostatecznie będzie miało sprawić, aby populacja mogła się powiększać. [...]

Sądzę,  iż  mamy do czynienia  ze  znaczącym zerwaniem:  podczas,  gdy cel  suwerenności  leżał  w niej  samej  i czerpała  ona  swe
narzędzia z samej siebie pod postacią prawa, cel rządzenia leży w rzeczach, którymi się kieruje: polega na dążeniu do doskonałości,
maksymalizacji lub intensyfikacji procesów, którymi się kieruje, narzędziami zaś rządzenia nie sa prawa, lecz rozliczne taktyki.

Źródło: M. Foucault, Filozofia, historia, polityka. Wybór pism. Warszawa 2000, s. 167-175.

Pytania:

1A. Wymień różnice między sztuką utrzymania się przy władzy a sztuką rządzenia. (0-4 pkt)

1B. Odpowiedz, czy zgadzasz się z opinią Foucaulta, że narzędziami [...] rządzenia nie są prawa, lecz rozliczne taktyki. 

Uzasadnij swoje zdanie. (0-3 pkt)

Zadanie 2 -   Przeczytaj tekst źródłowy i wykonaj polecenia:  

Art. 30

1. Za obywatela polskiego uznaje się :

1) cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia
na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Współnot Europejskich lub na podstawie prawa stałego pobytu,
który posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego,

2) cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia
na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Współnot Europejskich lub na podstawie prawa stałego pobytu,
który:

a) pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim lub

b) nie posiada żadnego obywatelstwa,

3) cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia
na osiedlenie się które uzyskał w związku z posiadaniem statusu uchodźcy nadanego w Rzeczypospolitej Polskiej,

6) cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie i legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 10 lat, który spełnia
łącznie nastepujące warunki:

a) posiada zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego wspólnot Europejskich lub prawo stałego
pobytu,

b) posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego
[...].

2.  Cudzoziemiec  ubiegający  sie  o  uznanie  za  obywatela  polskiego  [...]  jest  obowiązany  posiadać  znajomość  języka  polskiego
potwierdzoną urzędowym poświadczeniem [...].

Źródło: Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim, Dz.U. z 2012 r. Nr 0 poz. 161.

Pytania:

2A. Wyjaśnij, na czym polega różnica między kategoriami cudzoziemców, których dotyczą punkty 1 i 6 art. 30.1 ustawy. (0-2 pkt)

2B. Wymień warunki, które muszą spełniać wszysc cudzoziemcy ubiegający się o polskie obywatelstwo na mocy przytoczonych
przepisów prawnych (0-3 pkt)



Zadanie 3 -   Przeczytaj tekst źródłowy i wykonaj polecenia:  

Podręczny kodeks demagoga

Podstawowe zasady demagogii można streścić w kilku założeniach i "przykazaniach":

1.  Aby  wodzić  innych  za  nos,  trzeba  im  się  podobać  lub  czymś  im  zaimponować.  Atrakcyjność  jest  warunkiem  koniecznym
pozyskania uwagi, zainteresowania, zaufania i poparcia, a często też warunkiem wystarczającym. Musi to być jednak atrakcyjnośc
i popularność gwiazdora,  idola – na tyle powszechna, aby była zaraźliwa i zobowiązująca dla wszystkich członków zbiorowości
("spróbuj no się wyłamać").

2. Najlepiej jest zaimponować lub wzbudzić sympatię do siebie przy okazji wbudzania zbiorowego entuzjazmu, euforii, fascynacji
jakąś sprawą czy ideą,  a uczucia takie powstają dzięki  wspaniałym mirażom przyszłości  i  obietnicom wychodzącym na przeciw
najżywotniejszym potrzebom, pragnieniom i  oczekiwaniom społecznym. Mów o tym, o czym ludzie myślą,  mów tak,  jak lubią
słuchać, mów to, co pragną usłyszeć.

3. Jeśli ty sam nie możesz się spodobać, wydać sympatycznym, bliskim, lub jeśli wynik twoich starań nie jest pewny, a same starania
lub obietnice mogą okazać się niewiarygodne i obusieczne, to zawsze możesz się "przykleić" do uznanego autorytetu, podszyć się
pod grupę podziwianą i cenioną w danej zbiorowości, a wreszcie przypochlebić się samej tej zbiorowości.

4.  Jeśli  nie  możesz się  przypochlebić  i  dzięki  temu poprawić  samopoczucia  zbiorowości  i  jej  nastawienia do siebie,  a  zarazem
odwrócić uwagi zbiorowości od tego, co powinno wzbudzić jej czujność w twych dążeniach i czynach, to zawsze możesz skierować
uwagę ku innym, wygodnym dla siebie zjawiskom, a jej nieufność obrócić przeciw swoim rywalom.

5. Jeśli nie możesz pokonać rywala przez skuteczniejsze "oczarowanie" zbiorowości i zostać przez nią wybrany, a zanosi się na to,
że to jego wybiorą, to zawsze możesz przynajmniej zaszkodzić rywalowi (lub rywalom).

6.  Aby  szkodzić  komuś  skutecznie  i  bezkarnie,  najlepiej  robić  to  poza  jego  plecami,  a  jeszcze  lepiej  nie  przez  podejmowanie
własnych, bezpośrednich działań, lecz za plecami innych i cudzymi rękami, tj. posługując się zachowaniami, opiniami i decyzjami
innych, w tym przypadku – odpowiednio pobudzając (sugerując lub prowokując) wyobrażenia, emocje i odruchy zbiorowe. Po prostu
najlepiej jest napuścić lud na wroga ludu.

7. Jesli nie masz szansy zaszkodzenia rywalom z pomocą zbiorowości, ani skompromitowania ich w jej oczach, zawsze możesz ludzi
postraszyć możliwymi przyszłymi nieszczęściami i wypaczeniami (okropnościami), a przy tym wskazac ich źródło (cechy swego
przeciwnika) i sprawcę (jego właśnie). Śmiało demaskuj dywersantów, agentów, wrogów ludu.

8.  Możesz też uhonorować przeciwnika rolą kozła ofiarnego – oskarżyć go o sprawstwo wszelkich dotychczasowych zawodów,
nieszczęść, niepowodzeń zbiorowych.

9. Cokolwiek i jakkolwiek to zrobisz, musi powstać za tobą i wokół ciebie zupełna pustka. Jesteś najlepszy, bo jesteś niezastąpiony,
ponieważ  jesteś  teraz  jedyny  na  placu  boju.  Rozgrywaj  bez  kompleksów  wybór  negatywny  ("na  bezrybiu  i  jak  ryba").
Realistyczna ambicja nie polega na obrażaniu się za to, że nie widzą w tobie ryby, ale na sprawieniu, abyś został rakiem.

10.  Cokolwiek  się  uda  pod  twoim  przywództwem  (także  –  mimo  twego  przywództwa)  jest  twoją  zasługą  jako  przewodnika.
Jeśli cokolwiek się zakończy – to nie dla ciebia,  bo to nie twoja wina. Tyś tylko skromnym, wiernym i posłusznym sługą ludu,
wykonawcą i zakładnikiem woli ludu. Choć byłeś prorokiem, przewodnikiem to przeciez byłeś źle rozumiany, nie słuchano cię i nie
przyjmowano twoich przestróg.

Źródło: M. Karwat, O demagogii. Warszawa 2006, s. 236-240.

Pytania:

3A. Na podstawie tekstu oceń, w jakim stopniu demagogia jest obecna w codziennym życiu politycznym. (0-5 pkt)

3B.  Napisz,  jak  rozumiesz  słowa:  "Realistyczna  ambicja  nie  polega  na  obrażaniu  się  za  to,  że  nie  widzą  w  tobie  ryby,  ale
na sprawieniu, abyś został rakiem." (0-3 pkt)


