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dukacja ma znaczenie zarówno dla kształcącej się jednostki, jak i dla środowiska
społecznego, w którym ona funkcjonuje. Jej zamiarem jest poprawa egzystencji człowieka i wpływ na jego najbardziej optymalny rozwój. Człowiek rozwijając
się, doskonaląc, poprawia swoje indywidualne życie, jednak jednocześnie poprawia
otaczający go świat. By edukacja wpływała na rozwój zarówno człowieka, jak i jego
otoczenia nie może pomijać kwestii wartości.
Najważniejszą wartością w edukacji, i nie tylko, jest człowiek jako jej podmiot. Jednocześnie poprzez proces edukacji, który również możemy rozpatrywać w kontekście
wartości, człowiek odkrywa w sobie świat wartości uniwersalnych, zakorzenionych
w naszej kulturze, budujących ład i porządek cywilizacji od czasów najważniejszych
do współczesności. Wartości towarzyszą człowiekowi w ścieżce jego życia, porządkując i je i nadając mu kształt. Są zatem kompasem prowadzącym go przez różne
sytuacje i pozwalającym mu na dokonywanie trafnych wyborów. Dzięki wartościom
i życiu w zgodzie z nimi człowiek jest w stanie uznać swoją egzystencję za sensowną,
celową, dzięki czemu staje się twórcą (a nie odtwórcą) swojego projektu życiowego.
Zatem poznanie (odkrycie) własnego systemu wartości jest jednym z celów edukacji.
Kolejnym jej celem jest jego współistnienie z systemem wartości grupy społecznej,
w której jednostka egzystuje. Zatem cały proces edukacji jest skupiony wokół wartości uznawanych w danej grupie społecznej za istotne, zarówno w wymiarze osobistym
(m.in. prawo do autonomii, samorealizacji, podmiotowości, wolność jednostki), jak
i społecznym (solidarność, przyjaźń, wzajemna pomoc, równość itd.).
We współczesnym świecie szczególnie ważną wartością dla człowieka jest bezpieczeństwo w jego rozlicznych wymiarach, m.in. militarnym, socjalnym, ekonomicznym, ekologicznym, zdrowotnym czy np. energetycznym. Zdaniem Anny Batiuk
„bezpieczeństwo to istotna i ponadczasowa dla człowieka wartość czy też bliżej dobro,
które warunkuje pomyślne i szczęśliwe życie” (zobacz tekst Autorki w niniejszym numerze). Człowiek, nawet w czasach współczesnych określanych jako dość bezpieczne,
przynajmniej w ramach cywilizacji zachodniej, niejednokrotnie odczuwa poczucie
zagrożenia o różnych źródłach. Stąd w pedagogice szczególnie istotny wydaje się namysł nad różnymi aspektami bezpieczeństwa. Pierwszym z rozważanych aspektów
powinno być klasyczne rozumienie bezpieczeństwa, które stanowi przeciwwagę dla
agresji fizycznej, zarówno w wymiarze skierowanym przeciwko państwom/ grupom
społecznym, jak i wówczas, gdy agresja dotyczy poszczególnych osób (jednostkowy
wymiar bezpieczeństwa). Człowiek ma prawo do wiedzy, jak się bronić skutecznie.
Człowiek ma prawo bronić swojej integralności, cielesności, swojego zdrowia czy
praw swoich i swoich najbliższych. Idąc tym tokiem rozumowania, człowiek jako
istota stadna odczuwa potrzebę ochrony nie tylko samego siebie, ale również bezpieczeństwa fizycznego grupy społecznej, w której funkcjonuje. Ma prawo do ochrony
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jej istnienia, preferowanych w niej zachowań czy kultywowanych przez nią wartości,
sposobów życia, tradycji, obyczajów i dóbr kultury. W tym wymiarze człowiek broni
wspólnoty, z którą czuje się związany, która współtworzy jego tożsamość i czyni ją
trwałą. Na problem zachowania bezpieczeństwa w zaprezentowanym powyżej klasycznym rozumieniu nakładają się nowe problemy z nim związane, takie jak terroryzm, migracje czy nowe odsłony konfliktów zbrojnych oraz nacjonalizmów. Stąd
szczególnie warto podkreślić wniosek Romualda Kalinowskiego, iż „przyszłość jest
nieprzewidywalna i niepewna. Przygotowanie się do racjonalnego zachowania w sytuacjach niebezpiecznych to nie swego rodzaju idealistyczne chciejstwo, ale normalność cywilizacyjna” (zob. tekst w niniejszym numerze).
Człowiek dbający o swoje bezpieczeństwo i czujący się bezpiecznie jest w stanie
realizować wartości społeczne, wyrażające się m.in. w tym, iż potrafi działać nie tylko
we własnym interesie, ale również podejmować bezinteresowne działania na rzecz
innych członków grupy. Szczególną formą takich działań jest dobrowolna aktywność w ramach wolontariatu na rzecz osób słabszych, pokrzywdzonych przez los,
znajdujących się w gorszej sytuacji (zdrowotnej, społecznej, psychicznej itd.). Ta tematyka w niniejszym numerze została podjęta przez Monikę Zielińską i Marzenę
Pieniążek. Autorki zajęły się problemem zaangażowania studentów w wolontariat.
Istotne wydają się powody podejmowania takich działań przez osoby młode, wśród
których Autorki wyszczególniają zarówno powody związane z sytuacją drugiego
człowieka (potrzeba pomagania innym), jak i powody osobiste (poczucie satysfakcji
i spełnienia, zdobycie doświadczenia zawodowego, potrzeba zwiększenia poczucia
własnej wartości, możliwość poznawania nowych ludzi i nawiązywanie relacji, zagospodarowanie czasu wolnego czy oderwanie się od codzienności). Stąd „zachowania
prospołeczne wolontariuszy inspirowane są w szczególności motywacją altruistyczną,
jak i zadaniową” (zob. tekst w niniejszym numerze). W kontekście rozpatrywania
wartości w edukacji szczególnie istotny, i zarazem optymistyczny, jest jeden z wniosków przeprowadzonych badań, iż aż 43% badanych respondentów, nawet jeśli nie
podejmuje się działalności w ramach wolontariatu w chwili obecnej, to ma plany
związane z podjęciem takiej aktywności w przyszłości.
Kolejny wymiar analizowanej tematyki, na który należy zwracać szczególną uwagę w procesach edukacyjnych, to zachowanie klasycznej (pochodzącej ze wzorców
antycznych) równowagi między wartościami duchowymi i cielesnymi. Szczególnie
współcześnie, gdy młodzież niechętnie uczestniczy w zajęciach z edukacji fizycznej w ramach edukacji szkolnej, jednocześnie unikając jej podejmowanie w czasie
wolnym. Warto więc uwrażliwiać osoby młode na wartości związane z cielesnością
człowieka, tj. jego zdrowiem i sprawnością, gdyż tylko dzięki równowadze duchowo-cielesnej jest on w stanie dążyć, a w efekcie osiągnąć harmonię. Stąd szczególnie
ważne wydaje się zwrócenie uwagi na utrzymywanie zdrowia, poprawienie sprawności, osiągnięcie lepszego samopoczucia czy lepszej wydajności w codziennych obowiązkach, poprawę wyglądu, a co za tym idzie osiągnięcie lepszej jakości życia. Szczególnie ważne są one wówczas, gdy łączymy je z aktywnością na świeżym powietrzu
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oraz umiejętnością aktywnego spędzania czasu wolnego. Jeśli chodzi o aktywność na
świeżym powietrzu ważne jest uwrażliwienie na odejście współczesnego człowieka
od bezpośrednich kontaktów z naturą, przyrodą, jak również nadmierna jej eksploatacja. Stąd ten rodzaj aktywności fizycznej będzie służył przywróceniu naturalnej
bliskości między człowiekiem a przyrodą. Z kolei umiejętność aktywnego spędzania
czasu wolnego jest jednym z celów edukacji. Czas wolny jako okres, w którym nie
zajmujemy się obowiązkami, kojarzący się z radością i przyjemnością, nie powinien
ograniczać się do biernych form jego spędzania, np. w towarzystwie multimediów.
Stąd Teresa Parczewska wśród głównych zagrożeń dla współczesnego dzieciństwa wymienia technologie komputerowe, kryzys rodziny i właśnie oddzielenie dzieciństwa
od świata przyrody (zob. tekst Autorki w niniejszym numerze). Zdaniem Autorki
dzieci mają naturalną skłonność do zainteresowania światem zewnętrznym. Z ciekawością go poznają, co powinno być wykorzystane w procesie edukacji poprzez
zapoznawanie dzieci ze światem przyrody.
By edukacja oparta na wartościach była pełna, zasadny wydaje się postulat
o traktowaniu jesieni życia człowieka jako wartości, podczas gdy we współczesnym
świecie dominuje zamiast tego niedocenianie starości, czego skutkiem jest dewaluacja osób starszych. W przeciwieństwie do poprzednich epok współcześnie liczy się
wiedza osób młodych, a doświadczenia starszych pokoleń i wiedzę zdobytą przez
seniorów traktuje się jako przestarzałą, nieaktualną i bezwartościową (por. tekst
Anny Batiuk w niniejszym numerze). Zmienia się również podejście do starości
prezentowane przez samych seniorów. Oprócz podejścia tradycyjnego, w którym
najstarsi przedstawiciele społeczeństwa realizują się w życiu rodzinnym, pomagając
np. wychowywać wnuki, zaczyna dominować postawa seniora aktywnego, który
sam organizuje sobie życie i wyznacza nowe cele. W ten sposób pojawia się pokolenie radosnych i ciągle uczących się emerytów. Uczenie się osób na emeryturze różni
się jednak od uczenia się młodszych pokoleń. Cele związane z uczeniem się nie są
kojarzone z obowiązkiem (szkolnym, jak w przypadku osób młodych) ani z pracą
zawodową (postawa prezentowana przez pokolenie w wieku średnim). Uczenie się
osób starszych dotyczy zainteresowań, stąd może przybierać różne formy, zarówno
sformalizowane (Uniwersytety Trzeciego Wieku), jak i nieformalne (samokształcenie). To uczenie się to nie tylko zdobywanie wiedzy, ale również jej łączenie ze
swoimi bogatymi, zebranymi na drodze całego życia doświadczeniami. To uczenie
się opiera się na przyjemności, którego celem jest poszerzanie i tak już szerokiej
wiedzy oraz osiągnięcie stanu mądrości. Stąd uczenie się osób starszych – jak pisze
Agnieszka Kozerska – wiąże się „z dobrym życiem, z dobrostanem, szczęściem człowieka” (zob. tekst Autorki w niniejszym numerze).
Zatem edukacja oparta na wartościach trwa od najwcześniejszych lat do końca życia człowieka. Tym samym odpowiada za nią wiele podmiotów – rodzina, instytucje
edukacyjne (od przedszkola po uniwersytet) i sam człowiek, którego ona dotyczy.
Rodzina jest pierwszym środowiskiem, w którym człowiek zapoznaje się z wartościami. Wartości ważne dla rodziców, pielęgnowane w codziennych zachowaniach
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z dużym prawdopodobieństwem staną się istotne dla ich dzieci. To rodzina ma największy wpływ na wybór wartości preferowanych przez człowieka w jego dalszym
życiu. Ważne jest zatem zapewnienie trwania rodziny jako instytucji społecznej, które jest zagrożone ze względu na szybkie przemiany wynikające z ponowoczesności.
Powodują one dewaluowanie tradycji, obyczajów, ustalonych i niekwestionowanych
norm, z których rodzina w sposób naturalny czerpała swoją siłę. Tempo współczesnych zmian powoduje, iż członkowie rodziny nie mają czasu na refleksje – zastanowienie się, które ze zmian są wartościowe, a którym z nich należy przeciwdziałać.
Rodzina straciła również oparcie, które w poprzednich epokach miała w instytucjach
zewnętrznych (szkoła, Kościół itp.). Instytucje te kontrolowały rodzinę, ale jednocześnie dbały o jej trwałość i stabilność. Współcześnie natomiast dominuje przekonanie,
iż rodzina powinna być instytucją samą w sobie, autonomiczną, niezależną, a inne
instytucje, poza skrajnymi przypadkami, nie mają prawa ingerować w jej strukturę.
Zmiany w podejściu do świata wartości nie ominęły również szkolnictwa. Dominująca wydaje się konieczność wyważenia pomiędzy elementami wynikającymi
z tradycji i łączenie ich z tym, co nowe. Stąd współczesny nauczyciel nie może stać się
jedynie orędownikiem tradycji. Musi umieć dostrzegać zmiany społeczne i analizować je w kontekście prawidłowego rozwoju swoich uczniów. Jego istotnym zadaniem
staje się również uwrażliwianie uczniów na wartości związane ze sferą niematerialną,
rozwijanie w nich szacunku, miłości do innych, jak również umiejętności stosowania
w swoim życiu wartości uniwersalnych.
W tym momencie, kończąc niniejsze wstępne rozważania, przechodzimy do osobistego wymiaru wartości i znaczenia samowychowania w życiu człowieka. Wybór
wartości preferowanych przez człowieka wiąże się z jego osobistą sferą wolności oraz
życiowymi preferencjami. Tym samym życie człowieka, szczególnie w dorosłości, to
ciągły wybór i poszukiwanie konsensusu między wartościami przez niego preferowanymi i wartościami uznawanymi w grupie społecznej, w której on funkcjonuje.
Stąd szczególnie istotne staje się unikanie rozdźwięku między wartościami deklarowanymi, ich definiowaniem i zastosowaniem w życiu codziennym. Brak luki między
tymi trzema aspektami w stosowaniu wartości spowoduje, iż edukacja na nich oparta
osiągnie swój nadrzędny cel, jakim jest wychowanie człowieka prawego, dla którego
liczy się nie tylko jego osobisty interes, ale ważne jest również dobro innych ludzi.
Aleksandra Kamińska
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I

ndywidualny rodowód zaciekawienia współtworzeniem wiedzy pedagogicznej pojmuję tu jako osobniczy proces, zindywidualizowany pasji, czyli nawet namiętnego
przejęcia się, pasji pochodzącej od konkretnej osoby, co wyrasta z niedosytu poznania
(Kopaliński, 1989, s. 387). Zaś przez rodowód społeczny rozumiem tutaj konteksty
literaturowe i konsytuacje potrzeb w pedagogii i naukach o edukacji, stawianych
przez społeczeństwo, daną społeczność w jej glokalnych środowiskach lub danej instytucji jako placówki oświatowo-szkolnej (Bokszański, 2007).
Mistrzowie i uczniowie nasi – w ich różnych skalach i aspektach – ich działania
i publikacje pomagają nauczyć się wiele w kwestiach, jak odczytywać specyfikę i znaczenie pasji poznawczych. Ma to szczególne znaczenie w pedagogice i powszedniej
edukacji, które są obszarami gromadzenia doświadczeń, ich roztrząsania i prób opisu
w sprawozdaniach pobadawczych i z szansami na wdrażanie z nich wynikających
rekomendacji zmian i usprawnień (Duraj-Nowakowa, 1996).

PRZESŁANIA EPISTEMOLOGICZNE JAKO WYZWANIA DLA
WSPÓŁCZESNEJ PEDAGOGIKI
Do obrazu współczesnej epistemologii pedagogiki trudno byłoby dotrzeć bez wykorzystywania jej tradycji i dorobku, czyli wiedzy jako przedmiotu naszej uwagi. Pragnę tu
zaprezentować, hołdując wielowiekowej tradycji nauki, taką optykę problemu tytułowego, jak to ujmował Sebastian Petrycy w Przydatkach do Ekonomiki Arystotelesowej:
Słusznie zaprawdę filozofia, to jest mądrość, nazywana jest obrazem Bożem, jasnością
rozumu, wodzem żywota, porządkiem życia, obyczajów źródłem, duszą praw, światłością ludzką, umiejętnością wszystkich rzeczy i kto ją ma, wszystko z nią ma, co
człowiekowi, aby właśnie człowiekiem był, mieć potrzeba. (Petrycy, 1956)
*
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Panuje zgoda co do tego, że głównymi dyscyplinami filozofii sensu stricto są logika,
metafizyka, pojmowana jako epistemologia i ontologia, oraz etyka. To dlatego współcześnie, także uwzględniając genezę, nie tylko niezręcznie, ale i wręcz niestosownie
byłoby nasz tytułowy problem odrywać do tych korzeni filozoficznych.
Przypomnijmy zatem, że epistemologia zajmuje pośrednie miejsce między ogólną
teorią poznania a naukami szczegółowymi, pozwala uchwycić zawiązki między teorią
a metodologią. Ogólną metodologię nauk empirycznych rozumiem w znaczeniu zaprojektowanym przez znawcę (Wójcicki, 1974) jako naukę obejmującą teorie empiryczne i ich związki z rzeczywistością, a w szczególności: języki tych teorii, ich zdania
i twierdzenia empiryczne uznawane za prawdziwe, hipotezy do empirycznej weryfikacji, metody pomiarów badanych przedmiotów poznania i zasięg konstruowanych
teorii (Pabis, 1985).
Natomiast metodologie empiryczne nauk szczegółowych zajmują się pojęciami
oraz procedurami prawidłowego postępowania, właściwymi konkretnym, empirycznym naukom. Metodologie nauk szczegółowych są zatem ściśle związane z konkretnymi szczegółowszymi naukami empirycznymi, do których należą nauki przyrodnicze i techniczne, ale do których zalicza się niekiedy także nasze nauki humanistyczne
i społeczne. Mimo iż zawierają one niektóre informacje i prawidłowości właściwe
metodologii ogólnej, to metodologie nauk szczegółowych nie są działami metodologii ogólnej, lecz należą już do działań macierzystych nauk szczegółowych (Wójcicki,
1977). Nie inaczej więc rzecz się ma i z metodologią szczegółową naszych nauk czy
dyscyplin pedagogicznych (Duraj-Nowakowa, 1997).
Przechodząc na grunt jednej z nauk, tu pedagogiki, celowe będzie zatrzymanie
uwagi najpierw na nauce w ogólności, w której cztery metody poznania w niej dominują, a to: tradycyjna, autorytarna i intuicyjna (nazwana też a priori) oraz naukowa. Takie strukturyzowanie określa i rodowód, i funkcje (tu i dalej będziemy przez
funkcje rozumieć – zgodnie z systemologicznym ujęciem obie ich grupy – pierwsza
to przyczyny, uwarunkowania, czynności, zaś druga – skutki, następstwa, konsekwencje danego zjawiska, osoby, kwestii jego podmiotów i przedmiotów poznania
i działań), a nie tylko odmiany nauki. Przy czym podkreślane są zwykle dwa ujęcia
nauki: statyczne – jako czynności systematyzacji informacji o świecie (efekty poznania, czyli wiedza) – i dynamiczne, jako czynności wykonywane przez uczonych
(proces poznania). Pierwszym z tych znaczeń odpowiada znajdowanie wyrażeń tych
rezultatów głównie w teoriach, prawach i hipotezach, jeśli każdą teorię rozumieć za
splot tez, tzn. spostrzeżeń, twierdzeń, prawidłowości i praw oraz hipotez. Dodajmy
w kwestii drugiej, iż powszechnie przyjmuje się, że metody naukowe, owe czynności
wykonywane przez naukowców, mają trojaki status: logiczny, posiadają też walory
epistemologiczne i zarazem siłę retoryczną (Duraj-Nowakowa, 2005).
Już od międzywojnia (Ossowski, 1967, s. 71-83) naukoznawstwo występuje
w dwóch zasadniczych wariantach, a to epistemologicznym, zwanym epistemologią
pragmatyczną i antropologicznym (Kotarbiński, 1969). Epistemologiczny wariant
naukoznawstwa obejmuje naukę traktowaną jako droga poznawania rzeczywistości.
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Określenie droga sugerowałoby włączenie w taką interpretację także zjawiska metodologii, zaś wariant antropologiczny epistemologii oznacza naukę będącą sferą ludzkiej działalności. Oba te warianty upoważniają transfer naukoznawstwa na grunt epistemologii jako jednej z dwóch gałęzi tego naukoznawstwa. Naukoznawstwo często
tradycyjnie porozdzielane bywa w piśmiennictwie w zależności od czterech aspektów:
1) filozofia nauki, 2) psychologia nauki, 3) socjologia nauki i 4) zagadnienia praktyczno-organizacyjne. O ile filozofią nauki obejmuje się pojęcia i klasyfikacje oraz
metodologię ogólną, o tyle psychologii nauki podlega analiza twórczości naukowej
i czynności badawczych oraz osób/osobowości pracowników nauk. Socjologię nauki
wiążemy zwykle z życiem ekonomicznym, społecznym i kulturowym ludzi. Zagadnienia praktyczno-organizacyjne ogniskują się wokół organizacji instytucji nauki,
zastosowania wyników teoretycznych w praktyce oraz prawodawstwa naukowego.
Wyraźnie brakuje tu pedagogiki czy węziej dydaktyki nauki jako piątego aspektu naukoznawstwa. Przy tym ów brak jest rozpoznawalny tak w swej istocie, jak
i komponentach oraz funkcjach. Brak ten jest jednocześnie – przypuszczać wolno –
przyczyną i skutkiem pedagogiki niedocenianej jako nauka i jednocześnie przyczyn
jej niedorozwoju (czy tylko zaniżonej jej samooceny?). Jeśli personifikować tę dyscyplinę, myśląc o grupie specjalistów, którzy ją uprawiają, czym powinna zajmować się
pedagogika nauki? To zależy od jej definicji, od jej istoty i treści, rodzajów, struktury
i funkcji. A w tych kontekstach definicje pedagogiki wciąż nie są uzgodnione, a lista różnic (rozbieżności) sięga nader odległych granic. Wynikałaby stąd uzasadniona
konkluzja ze względów naukoznawczych, iż samoświadomość pedagogiki wciąż czeka na określenie w kontekstach tak nadrzędnych jak: epistemologiczny, metodologiczny i ontologiczny (Duraj-Nowakowa, 1997).
Za wzorcowy przykład połączenia psychologii i epistemologii filozoficznej służyła
epistemologia genetyczna Piageta (Piaget, 1972). W psychologii z jednej strony jej
problemy uległy epistemologizacji, a z drugiej strony problemy epistemologii zaczęły
być rozważane i badane jej metodami, tj. eksperymentalnie (por. koncepcje kontynuatorów Piageta: J. Brunera, H. Wernera, szkoły Wygotskiego, H. Witkina, M.
Cole’a). Ten przykład rozwoju obu dyscyplin dzięki symbiozie jest wyrazem ogólniejszej tendencji do epistemologizacji w ogóle nauk o człowieku, zatem i pedagogiki.
Wiedza o świecie i samym człowieku, a także sposób jej zdobywania należą do podstawowych czynników kształtujących formy życia społecznego, kulturę i psychikę itp.
(Duraj-Nowakowa, 2009).
W naukoznawstwie znane są cztery fazy, a to: 1) rozwojowa przez odwoływanie się do ogólnych zasad filozoficznych, 2) odkrywcza przez nowe, obiektywne
i powtarzalne obserwacje, 3) przełomowa, kiedy nowe idee napotykają opór i 4)
faza klasyczna, która polega na zastyganiu nowej teorii w abstrakcyjnej formie
(Ziman, 1969). Pozostaje współczesne wyzwanie pod adresem pedagogiki, jak
się do niej ma ta klasyfikacja faz rozwoju nauki w odniesieniu, która faza i w jakim stopniu oraz zakresie jest do zidentyfikowania? Czy wobec tego analogicznie
do klasyfikacji fachowca (Madsen, 1980) pedagogów współczesnych można by
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podzielić na specjalistów antyteoretycznych, monoteoretycznych, eklektycznych i teoretyków integrujących?
Filozofia podejmuje spór o granice poznania naukowego jako prolegomena do
epistemologii (Jadacki, 1985). Granice poznania wyznacza zaś nie tylko ich istota,
lecz również źródła tegoż poznania. W tym pytaniu immanentnie zawiera się dalej
i pytanie o metody poznania, które tu pozostawmy na uboczu. Oto uważa się niekiedy, iż jedynym źródłem poznania jest jedno spośród czterech: 1) doświadczenie
(empiryzm), tzn. doznawanie i samoogląd (sensualizm), 2) doznawanie (ekstraspektywizm), 3) samoogląd (introspektywizm) lub 4) intelektualizm.
Pedagogice jednak przydałoby się bardziej wyspecyfikowane pojmowanie źródeł
poznania, które tu proponujemy dalej (za: Jadacki, 1985). Oto stanowić je może:
1) doznawanie (Kantowskim czystym rozumem?), tj. odbieranie wrażeń, np. bólu;
2) zapamiętywanie, tj. utrwalanie śladów pamięciowych, np. pamiętanie czyjegoś
wyglądu; 3) wyobrażanie sobie, tzn. tworzenie przedstawień zjawisk; 4) rozumienie,
tj. uchwytywanie sensu pojęć; 5) sądzenie, tj. żywienie przeświadczeń; 6) wnioskowanie, tzn. wysuwanie wniosków; 7) samoogląd, czyli śledzenie własnych przeżyć;
8) wgląd, tzn. śledzenie istoty rzeczy; 9) wyczucie, tj. śledzenie wartości rzeczy; 10)
wczucie, tj. śledzenie cudzych przeżyć; 11) objawienie, czyli wyłanianie prawd wieczystych (Duraj-Nowakowa, 2005).
Nazwane źródła poznania mają, podkreślmy, cechy przeżyć poznawczych i jako
takie powinny koncentrować większą uwagę pedagogów, dla których podstawowy
cel i metoda poznania mają walory dydaktyczno-wychowawcze; nawet podkreśla to
nazwa (zgoda, iż tautologiczna) eksperyment kształtujący (formujący).

POZNAWANIE NAUKOWE A ZDROWOROZSĄDKOWE
(POTOCZNE?)
Według naszego stanu wiedzy uwzględnianie wyliczonych i (lapidarnie tylko)
scharakteryzowanych źródeł poznania zawiera resursy niedocenianych możliwości
poznawczych w pedagogice i przez pedagogikę.
Model poznania uwarunkowany jest naturą rzeczywistości. Jeżeli rzeczywistość ujmuje się jako zbiór obiektów naukowych, to wówczas trzeba także przyjąć epistemologiczny model poznania uwarunkowany strukturą obiektów teoretycznych. Jeżeli
traktować ową rzeczywistość jako zbiór przedmiotów praktyki społecznej, to wówczas należy się zgodzić również z tym, że to praktyka determinuje epistemologiczny
model poznania. Wynika więc z tego, że zawartość (istota i treści) w naszym systemologicznym schemacie logiczno-strukturalnym wiedzy naukowej jest ograniczona
dwojako: praktycznie przez przedmioty praktyki, względnie teoretycznie, tzn. przez
obiekty teoretyczne. Na danym etapie rozwoju poznania uzyskana wiedza może być
całkowicie nieefektywna, ale nie oznacza to, że jest ona fałszywa lub nie jest wiedzą
odpowiadającą obiektywnej prawdzie.
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Kryterium wartości wiedzy nie jest oczywiście tożsame z kryterium jego prawdziwości. Dana teoria może być zgodna z praktyką, ale pod względem swej efektywności
praktycznej jej wartość może być znikoma. Dwa są co najmniej sposoby wartościowania rezultatów poznawczych: jeden wiąże się tradycyjnie z koncepcją ich prawdziwości, drugi – z ich praktyczną efektywnością. W pierwszym przypadku chodzi
o wykazanie zgodności obranej formy konkretnego poznania z modelem epistemologicznym. Natomiast w drugim przypadku chodzi o walor instrumentalny wiedzy
wobec praktyki, która determinuje określoną historycznie strukturę rzeczywistości
społeczno-praktycznej. Jeżeli w pierwszym przypadku ustala się stosunek danej formy poznania do rzeczywistości uwarunkowanej praktycznie, to w drugim przypadku
określa się stosunek danej konkretnej formy poznania bezpośrednio do praktyki ze
względu na jej efektywność (Dziamski, 1981; Duraj-Nowakowa, 2016a).
Nauka jest wiedzą uporządkowaną, wewnętrznie spoistą, pozostaje warunkiem
jej rozwoju. Naukę cechuje sposób zdobywania wiadomości, ich systematyczny dobór, planowość, metodyczność, sposoby uzasadnień. Termin nauka jest rozumiany
jako działalność uczonych, a więc jako pewien rodzaj procesu badawczego, lub jako
intelektualny produkt takiej działalności, kiedy podaje ogół wiadomości o każdym
przedmiocie według zasad teoretycznych. Nauka – zdaniem Nagla (1970) – rodzi się
z dążenia do uzyskania wyjaśnień systematycznych, a równocześnie podlegających
kontroli na podstawie danych; i właśnie specyficznym celem nauki jest organizacja
i klasyfikacja wiedzy w oparciu o zasady wyjaśniające. Mówiąc dokładniej, nauki dążą
do odkrycia i sformułowania w ogólnych terminach warunków, w jakich zachodzą
zdarzenia różnego typu, przy czym ustalenie takich warunków determinujących jest
wyjaśnieniem odpowiednich zdarzeń (Ajdukiewicz, 1974).
Nauki dzielimy na nauki dedukcyjne i na nauki empiryczne, w zależności od sposobu
wyjaśnienia nie znanych nam jeszcze lub niedostatecznie poznanych faktów. Naukami
dedukcyjnymi – przypomnijmy – są takie nauki, w których nowe zdania uzyskujemy za
pomocą reguł wnioskowania dedukcyjnego z aksjomatów lub twierdzeń pierwotnych.
Zaś naukami empirycznymi są te nauki, w których za nowe zdania prawdziwe
mogą być uważane albo zdania wywnioskowane dedukcyjnie ze zbioru zdań prawdziwych lub uznawanych za prawdziwe w danej teorii, zatem identycznie jak w naukach
dedukcyjnych, albo zdania uzyskane indukcyjnie, jako uogólnienia zdań obserwacyjnych (spostrzeżeniowych) będących rezultatami przeprowadzonych pomiarów podczas badań danego empirycznego systemu. Nowe zdania każdej z nauk empirycznych
powinny być ponadto poddane empirycznemu sprawdzeniu. Wiedzę ludzką zrodziły
potrzeby praktyki, stąd związek między nimi musi być stale aktualny i to tym silniejszy, im wyższy poziom osiąga nauka i praktyka. Jednak wiedza naukowa rozwija się
pod wpływem nagromadzenia materiału myślowego, nawet i tego, który nie podlega
zapotrzebowaniu (Duraj-Nowakowa, 2016b).
Skoro przedmiotem metodologii nauk empirycznych są metody badań naukowych i nauka o strukturze nauki, to istnieje ścisły związek między metodologią nauk
empirycznych a wiedzą.
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Nie jest naszym zamiarem, podobnie jak to miało miejsce w przypadku metodologii
nauk, formułowanie definicji terminu wiedza. Znaczenie tego terminu postaramy się,
w takim jego rozumieniu, jakie nam będzie potrzebne, wyjaśnić opisowo. Obecnie
przyjmijmy, że wiedza zawiera informacje będące odpowiedziami na pytanie dlaczego
jest tak, jak obserwujemy, że jest? oraz na inne pytanie jak (najlepiej) zrealizować dane
przedsięwzięcie?. Odpowiedzi na pytanie pierwsze dostarcza nam wiedza naukowa,
a na pytanie drugie – wiedza zdroworozsądkowa lub wiedza utylitarna. Wiedza zdroworozsądkowa dostarcza na drugie z interesujących nas pytań odpowiedzi nie popartych żadnym doświadczeniem naukowym. Wiedza utylitarna zaś dostarcza na to
pytanie odpowiedzi przez naukę uzasadnionych. (Pabis, 1985)

Terminy wiedza naukowa i wiedza zdroworozsądkowa są tu używane w myśl rozważań
E. Nagla (1970). Zgodnie z poglądem tego autora, wiedzę naukową charakteryzuje:
• dążenie do uzyskania systematycznych wyjaśnień (badanych prawidłowości)
podlegających równocześnie kontrolowaniu;
•

ujawnianie systematycznych związków między zdaniami zawierającymi informacje wiedzy zdroworozsądkowej;

•

określenie granic błędów lub dopuszczalnych odchyłek między faktami przewidywanymi na podstawie teorii a faktami będącymi wynikami obserwacji
lub eksperymentów naturalnych;

•

większa łatwość obalania (falsyfikacji) twierdzeń wiedzy naukowej niż przekonań (poglądów) wiedzy zdroworozsądkowej;

•

znacznie większy stopień abstrakcji twierdzeń i precyzji ich funkcjonowania
– dotyczy to zarówno wyjaśnień faktów szczegółowych, jak też uogólnień właściwych nauce – niż ma to miejsce w przypadku wiedzy zdroworozsądkowej;

• formułowanie wniosków na podstawie metod badań naukowych.
Z kolei, zdaniem Nagla (1970) – zob. też Duraj-Nowakowa (2009); wiedzę zdroworozsądkową charakteryzują:
• znaczna nieokreśloność przejawiająca się:
• nieostrością terminów, co nie pozwala na precyzyjne odróżnienie
przedmiotów denotowanych przez dany termin od tych, które nie są
jego desygnatami,
• brakiem precyzji w charakteryzowaniu różnic między przedmiotami
oznaczanymi przez terminy wiedzy zdroworozsądkowej (co wynika
w znacznym stopniu z braku odpowiednio sprecyzowanych miar
w tej wiedzy);
•

sądy i poglądy wiedzy zdroworozsądkowej nie wyjaśniają zazwyczaj, dlaczego
jest tak, że…, a jeżeli podają takie wyjaśnienia, to nie są one oparte na metodzie naukowej;

•

brak kontroli poglądów wiedzy zdroworozsądkowej metodami stosowanymi
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do kontroli twierdzeń (lub innych zdań prawdziwych lub uznawanych za
prawdziwe) wiedzy naukowej.
Poglądy z zakresu wiedzy zdroworozsądkowej nie zawsze mają niewielki stopień
prawdziwości. Wiele takich poglądów jest od bardzo dawnych czasów zaakceptowanych powszechnie jako poglądy całkowicie oczywiste na podstawie subiektywnego przeświadczenia akceptujących je osób o ich prawdziwości lub – co jest ważne – o ich praktycznej przydatności. Wiedza zdroworozsądkowa ma zdecydowanie
pragmatyczny charakter. Jej przydatność praktyczna może być znacznie powiększona
dzięki pomocy nauki, która może przekształcić poglądy wiedzy zdroworozsądkowej
w naukowo uzasadnione zdania prawdziwe lub wysoce prawdopodobne zdania naukowej wiedzy utylitarnej, a tym samym wzmagać efektywność praktycznej działalności człowieka. W odróżnieniu bowiem od działań podejmowanych na podstawie
wiedzy zdroworozsądkowej działania oparte na wiedzy utylitarnej, a więc uzasadnione naukowo, cechuje nie tylko mniejsza możliwość popełniania błędów, lecz także
możliwość optymalizowania działań ze względu na wybrane kryteria.

WIEDZA NAUKOWA
Powracając do znaczenia terminu wiedza, możemy ją rozumieć jako uporządkowany zbiór informacji wytworzonych przez człowieka w wyniku jego związków z przyrodą lub systemami abstrakcyjnymi, jakie sam tworzy. Z punktu widzenia metodologii nauk empirycznych interesuje nas głównie wiedza naukowa, której atrybutem jest
gromadzenie specjalnego rodzaju informacji, informacji poznawczych oraz takich
innych informacji, jakie są konsekwencjami wynikającymi logicznie z posiadanych
już informacji poznawczych. Informacje takie, aby mogły być uznane za informacje
wiedzy naukowej, muszą być uprzednio rozumowo i empirycznie uzasadnione przez
naukę (Pabis, 1985).
Rozróżnianie pojęć nauki i wiedzy pozwala przystąpić do pojęcia epistemologii
pragmatycznej, zwanej też naukoznawstwem, które rozumiemy jako kategorię myślenia nadającą nauce określony kierunek. Jest to więc wiedza o nauce i wyraża się
oddziaływaniem na kierunki badań. Naukoznawstwo pozwala na szeroki horyzont
patrzenia na rzeczywistość materialną i niematerialną; jako integrator badań szczegółowych, specjalistycznych umożliwia poznanie; dalej – pozwala na syntezę wiedzy
i na ocenę generalną oraz umożliwia jej wykorzystanie.
W czasach, kiedy masowa specjalizacja w dziedzinie nauki osiągnęła wielkie rozmiary, pojawiają się nowe problemy. Masowa wynalazczość przerasta granice jej
przyswajalności w praktyce. Tworzą się odłogi postępowej myśli ludzkiej i to jeszcze
zanim wyniki zdołają się ujawnić. Często w ramach jednej dyscypliny powstają specjaliści, którzy uprawiając swój wąski zagon, nie dostrzegają innych. Specjalizacja
może osłabić zainteresowanie całością, jak przestrzegają od dawna systemolodzy (von
Bertalanffy, 1984).
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Rozwój nauki nie zawsze idzie w parze z życiem. Nauki praktyczne, czyli wiedza o umiejętnościach, nie mogą istnieć bez nauk teoretycznych, bowiem to one
formułują prawa, które nauki stosują w opisach i sugerują, jak je wdrażać praktycznie. Dla nauki praktyka ma przecież aż trojakie znaczenie: zapładniające,
lustrujące, ale i weryfikujące. Zaś dla praktyki (działalności profesjonalnej, zawodowej czy tzw. życiowej) ważne jest podsiadanie skutecznych przepisów działania, a nie ich uzasadnianie, co stanowi obszar nauki, powiedzmy tautologicznie
– teoretycznej.
Nowe zastosowania nauki polegają na przekształceniu poznanych przez naukę
obiektywnych praw o otaczającym nas świecie na odpowiednie normy i przepisy
skutecznego działania praktycznego przy szerokim użyciu metody naukowej. Istotnymi nowymi elementami są posługiwanie się metodą naukową w działaniu praktycznym i intensywne prace nad przetłumaczeniem obiektywnych prac naukowych
na najbardziej korzystne dla człowieka normy i przepisy praktycznego działania
(Pytkowski, 1981; Duraj-Nowakowa, 2009).
Rozpraszanie i jego przeciwieństwo – koncentrację w procesie i rezultatach poznania Pascal ujmuje słowami: „przeciwieństwo prawdy nie jest błędem, lecz inną
prawdą”. Osobowość Pascala nie tyle zafascynowała uczonych (np. Morin, 1977),
że określają ją jako rezultat i zwierciadło sprzeczności nowożytnej kultury europejskiej. Pascal okazał się jednocześnie człowiekiem racjonalnym i religijnym, sceptykiem i mistykiem. Jeżeli używał rozumu, to po to, aby poznać jego granice. Nam
zaś się tylko wydaje, że jesteśmy racjonalni. Rozum jest mitem, zaś sama racjonalizacja jest nawet swego rodzaju delirium (Kemeny, 1967):
Nasze szaleństwo, nasza demens, to właśnie racjonalizacja, to ciągłe pragnienie
porządkowania, klasyfikowania, redukcji, gdzie skupia antropologię, socjologię,
biologię i epistemologię, budując się przeciw ciasnemu racjonalizmowi w nauce.
(Morin, 1977)

Walcząc z mitem rozumu, tenże Morin buntuje się przeciwko pozytywizmowi. Epistemologia pozytywistyczna już się przeżyła. Jej trzy główne zasady: porządek, demarkacja i nieuznawanie prawd przeciwstawnych nie są w stanie objąć
nieskończenie skomplikowanej rzeczywistości. Człowiek i świat ciągle są badane
w odseparowanych fragmentach. Dyscyplinarny podział sprawia, że nasza wiedza pozbawiona jest szerszego kontekstu. Panowanie specjalistów i ekspertów
powoduje rozwój ślepej inteligencji, która zagraża ludzkości. Skąd też wynikało
zapotrzebowanie na rewolucyjną zmianę w nauce, tą zmianą okazał się paradygmat systemowy.
Trzy zasady wiedzy formułuje Morin (1977): po pierwsze, musi ona połączyć rozmaite wiedze podzielone. Po drugie, musi być oparta na akceptacji istnienia prawd
przeciwstawnych. Po trzecie, musi być integralną częścią ogólnego procesu życia.
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ZAKOŃCZENIE: EPISTEMOLOGICZNE REFLEKSJE NAD
RACJONALNOŚCIĄ POZNAWANIA
Zwróćmy jeszcze uwagę na racjonalność poznania, która urasta do rangi znacznego problemu humanistyki. Krytyczni racjonaliści i cały współczesny nurt scjentyzmu
odrzucają dialektyczne koncepcje poznania. Dialektyczne koncepcje poznania i nauki odrzucane są jako metafizyczne, tj. nieuzasadnialne w myśl Kantowskich kryteriów teoretyczności (Gołaszewska, 1987).
Powrót do Kanta odbywa się w wersji instrumentalistycznej (ściśle Kantowskiej
z ducha) i realistycznej (naiwnej: dogmatycznie scjentycznej lub umiarkowanie
scjentycznej). Racjonalność staje się kwestią metodologiczną, a nauka – wcieleniem
rozumu, który – znów jako Kantowski czysty rozum – rządzi się swymi własnymi
prawami i sam zna swoje granice.
Koncepcje ponadczasowej żelaznej logiki poznania naukowego, ahistorycznej racjonalności reguł metodologicznych, potykają się jednak o problem konwencjonalnego charakteru tych reguł. Kwestii obowiązywania reguł metodologicznych Popper nie potrafił rozwiązać inaczej, jak przyznać im arbitralność
sankcjonowaną zgodą autorytetów naukowych. Filozofia nauki zajmująca się
racjonalną rekonstrukcją rozwoju nauki napotyka na ten problem nadal, stale.
Zaczyna więc optować za racjonalnością historycznie zmienną i poszukiwać
wyjaśnienia zmienności metodologicznych standardów w kontekście społecznym nauki (Popper, 1999).
Kuhnowskie proweniencje historyczne, relatywistyczne kierunki filozofii
nauki prowadzą w ten sam sposób do orientacji skłaniającej się ku socjologii
wiedzy, której przekazana zostaje refleksja nad nauką jako faktem społecznym
(Kuhn, 1985; Pałubicka, 1985). Socjologia wiedzy jako dyscyplina empiryczna
nieuchronnie wiedzie do relatywizmu poznawczego w postaci pluralizmu racjonalności jako relatywizmu kulturowego. Poszukując inwariantów racjonalności, socjologia sięga więc po perspektywę antropologii społecznej, a socjologia
wiedzy, przez antropologię wiedzy, staje się archeologią tej wiedzy odsłaniającą
najgłębsze pokłady w strukturze racjonalności, jej archetypy (Pietruska-Madej,
1980; Ziman, 1969). Uwzględniajmy te prawidłowości myślenia naukowego
jako owocne także w pedagogice.
Dlatego można konkludować, że wciąż krzepko i często niebezzasadnie trzyma się
pozytywistyczna epistemologia poznania pedagogicznego, ale i zarazem mobilizuje
do zmiany przyjmowanej strategii badań w rozpięciu między jej ewolucją w ilościowym postpozytywizmie a rewolucją (v. swobodą?) w modernizmie i postmodernizmie, między scjentyzmem a strategiami mieszanymi lub jakościowymi w naszej dyscyplinie nauk o edukacji.
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WSPÓŁTWORZENIE WIEDZY MIĘDZY EWOLUCJĄ
A REWOLUCJĄ EPISTEMOLOGII PEDAGOGICZNEJ
Słowa kluczowe: epistemologiczne założenia pedagogiki, poznanie naukowe, poznanie potoczne, wiedza naukowa, współtworzenie wiedzy pedagogicznej, strategia scjentyczna, jakościowa i mieszana
Streszczenie: Rozważając trudności epistemologiczne współczesnej pedagogiki, myślimy
o celu recepcji i współtworzeniu wiedzy. W wyniku literaturowego studium przypadku
współtworzenie wiedzy rozumiem jako epistemologię jej pojmowania między ewolucją a rewolucją przyjmowanych przesłanek filozoficzno-metodologicznych i rzeczowych w poznawaniu zjawisk pedagogicznych. W efekcie analiz materiałów rozwijamy kilka tez dotyczących:
indywidualno-społecznego rodowodu współtworzenia wiedzy pedagogicznej, przesłań epistemologicznych dla współczesnej pedagogiki, poznania naukowego a zdroworozsądkowego (potocznego) oraz wiedzy naukowej. W konkluzjach przedstawiono epistemologiczne refleksje
nad racjonalnością poznania.

CO-CREATION OF KNOWLEDGE BETWEEN THE EVOLUTION
AND REVOLUTION OF PEDAGOGIC EPISTEMOLOGY
Keywords: epistemological assumptions of pedagogy; scientific cognition, common sense
cognition; co-creation of pedagogic knowledge, scientific, qualitative and mixed strategies
Abstract: When considering the epistemological difficulties of contemporary pedagogy, we
think about the objective of the reception and co-creation of knowledge. As a result of the
literature case study, I have recognized the co-creation of knowledge as the epistemology of its
comprehension between the evolution and revolution of the accepted philosophical, methodological, and factual premises in the cognition of pedagogic phenomena. As a result of the analyses of materials several theses are being developed regarding: the individual and social pedigree
of co-creation of pedagogic knowledge, epistemological messages for contemporary pedagogy,
scientific cognition versus commons sense cognition (common?) and scientific knowledge. The
author concludes with epistemological reflections on the rationality of cognition.
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wiat, który współcześnie nas otacza, podlega coraz szybszym zmianom. Jak Zygmunt Bauman (2006) przewidział wiele lat temu, rozpoczęliśmy życie w płynnej
rzeczywistości. Nieustanna zmiana otaczającego nas środowiska wymusza od jednostek, grup, organizacji (w tym także szkół) adaptacji do nowych warunków.
Mając zatem na uwadze fakt, iż sposób, w jaki jesteśmy zorganizowani, nie jest
przystosowany do obecnych realiów (początki tego systemu, który obecnie dominuje
nasze myślenie i działanie, tkwią w rewolucji przemysłowej), warto podjąć rozważania wokół mniej standardowych sposobów organizacji szkoły – organizacji działającej
według zasad turkusowej samoorganizacji.
Turkusowy model szkoły, wychodząc z założenia, że człowiek działa najskuteczniej w warunkach wolności, zaufania, partnerstwa i współpracy, może zaoferować
edukację, w której dzieci same dokonują wyborów, odpowiadają za siebie i za ścieżkę
rozwoju, na którą się zdecydują. W ten sposób przyzwyczajają się radzić sobie ze
światem, próbować nowych rzeczy, ich rozwój staje się pełny i świadomy, są kreatywne i elastyczne – potrafią uczyć się tego, co jest im w danym momencie potrzebne.

MODELE ORGANIZACYJNE – MINIONE I OBECNE
Jak zauważa F. Laloux (2015-2016), w przeciągu wieków typy organizacji, jakie
zostały wynalezione przez człowieka, wiązały się zawsze z dominującym w danym
okresie światopoglądem i stanem świadomości. Za każdym razem, gdy my jako gatunek zmienialiśmy sposób myślenia o świecie, odkrywaliśmy coraz sprawniejsze
rodzaje modeli organizacyjnych. A zatem organizacje (w tym także i szkoły), takie
jakie znamy dzisiaj, są po prostu wyrazem naszego obecnego światopoglądu, naszego
obecnego etapu rozwoju ludzkiej świadomości.
Wspominając etapy rozwoju ludzkiej świadomości, nie sposób ominąć teorii
rozwoju systemów wartości – znanej pod nazwą dynamiki spiralnej – wywodzącej
się z długoletnich badań amerykańskiego psychologa, C.W. Gravesa, prowadzo*

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

28

Emilia Musiał

nych od lat 60. do 80. XX w. Badacz przekonująco ukazał, w jaki sposób poziomy
rozwojowe świadomości organizujące się w ramach większego dynamicznego systemu – dialektycznej spirali rozwoju – podsumowują ewolucję kulturową ludzkości
(Jak rozwijają się…, 2015). Dzieło C. Gravesa, po jego śmierci w 1986 r., rozwinęli i spopularyzowali jego uczniowie Don Edward Beck i Christopher C. Cowan
(1996) w wydanej w 1996 r. książce Spiral Dynamics: Mastering values, leadership,
and change. Ponadto do popularności myśli C. Gravesa przyczynia się teoria integralna amerykańskiego filozofa i psychologa Kena Wilbera (2006), która oferuje
spójny model rozwoju ludzkiego potencjału (teorie integrujące ciało, umysł i ducha). Podejście integralne pomaga dostrzec zarówno siebie, jak i świat dookoła nas,
w bardziej całościowy i lepszy sposób.
Don Beck zintegrował tę teorię z teorią integralną Kena Wilbera, tworząc odmianę o nazwie Spiral Dynamics Integral (Beck, 2006). Czynnikiem stymulującym
rozwój świadomości są zmieniające się warunki życia na naszej planecie. Aby dostosować się do zmian, ludzie tworzą nowe, coraz bardziej złożone systemy pojęciowe,
dzięki którym mogą sobie lepiej radzić, zapewnić przetrwanie i dalszy rozwój. Każdy
poziom świadomości (tzw. meme wartości lub vmeme) jest zorganizowany wokół systemu podstawowych wartości, wyrażających zbiorową inteligencję na danym etapie,
a te same podstawowe wartości odnoszą się zarówno do całych kultur, jak i do jednostek ludzkich (Tab. 1.).
Tab. 1. Systemy wartości (tzw. vmemes – memy wartości)
Kolor

Początek

Typ myślenia

Nadrzędne wartości

Beżowy

100000 BC

Instynktowny

Przetrwanie

Purpurowy

50000 BC

Magiczny/animistyczny

Duch plemienny, bezpieczeństwo i ochrona

Czerwony

7000 BC

Impulsywny/egocentryczny

Moc i działanie, władza,
potężni bogowie

Niebieski

3000 BC

Celowy/autorytarny

Stabilność i celowe życie,
prawda, siła

Pomarańczowy

1000 AD

Strategiczny/
zorientowany na
osiągnięcia

Sukces i autonomia, dążenie
do celu

Zielony

ok. 1850

Egalitarny/zorientowany na
społeczność

Harmonia wspólnoty i równości, więzi ludzkie

Żółty

ok. 1950

Integracyjny/ekologiczny

Jakość życia
i odpowiedzialność, płynna
rzeczywistość

Turkusowy

ok. 1970

Holistyczny

Globalny ład i odnowa,
ogląd całościowy

Źródło: opracowanie własne na podstawie: D. Beck (2006).
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Każde przejście na nowy poziom świadomości wprowadzało całkowicie nową erę
w ludzkiej historii – wszystko się zmieniało: społeczeństwo, ekonomia, struktury władzy,
rola religii, a ponadto pojawiał się również przełom w zdolnościach organizacji pracy, doprowadzając do jej nowego modelu (Laloux, 2015-2016). F. Laloux, odwołując się zatem
do etapów rozwoju ludzkiej świadomości, zaproponował odpowiadające im modele organizacyjne, używając nazw oraz koloru, a sposób, w jaki je opisał, wynikał z jego osobistej
syntezy prac różnych naukowców, dlatego też jego prezentacja nie zawsze pokrywa się do
końca z opisem tych samych etapów integralnej teorii świadomości (Tab. 2.).
Tab. 2. Modele organizacyjne według F. Laloux
Obecne przykłady

Typ organizacji

Kluczowe
przełomy

Przewodnia
metafora

CZERWONE Organizacje (Impulsywne)
Stałe sprawowanie silnej władzy przez wodza
w celu utrzymania żołnierzy w ryzach. Spoiwem
organizacji jest lęk. Wysoce reaktywny sposób
działania. Koncentracja na krótkoterminowych
celach. Bardzo dobrze rozwija się w środowisku
chaosu
BURSZTYNOWE Organizacje (Konformistyczne)
Wysoce sformalizowane role w hierarchicznej
piramidzie. Odgórne dowodzenie i kontrola (co
i jak). Stabilność najważniejszą wartością, zapewnianą rygorystycznymi procesami. Przyszłość to
powtarzanie przeszłości
POMARAŃCZOWE Organizacje (Osiągnięć)
Celem jest pokonanie konkurencji, osiąganie zysku i wzrostu. Innowacja jest kluczem przewodzenia na rynku. Zarządzanie przez cele (dowodzenie
i kontrola nad co; wolność w stosunku do jak)
ZIELONE Organizacje (Pluralistyczne)
Funkcjonują w klasycznej strukturze piramidy,
lecz koncentrują się na kulturze i upełnomocnieniu w celu osiągnięcia nadzwyczajnej motywacji
pracowników.
TURKUSOWE Organizacje (Integralne)

mafia
gangi uliczne

podział pracy

wataha
wilków

władza
plemienne grupy zwierzchnictwa
paramilitarne

kościół katolicki

formalne
role (stabilne
i skalowalne
hierarchie)

wojsko
większość agencji
rządowych
systemy szkół
publicznych
firmy wielonarodowościowe
korporacje
biznesowe
szkoły społeczne

armia

procesy (długoterminowa
perspektywa)
innowacje
odpowiedzialność

maszyna

merytokracja

upełnomocorganizacje napęnienie
dzane kulturą
firmy (organiza- kultura oparta
na wartościach
cje non-profit,
sektor biznesomodel interesawy)
riuszy
?

?

Źródło: opracowanie własne na podstawie: F. Laloux (2015-2016).

rodzina

?
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EWOLUCYJNY TURKUS
Kolejny etap ewolucji człowieka odpowiada najwyższemu poziomowi piramidy
A. Maslowa, czyli potrzebom samorealizacji, które wyrażają się w dążeniu człowieka
do rozwoju swoich możliwości estetycznych i poznawczych. Tu warto podkreślić, że
etap ten jest nazywany m.in.: poziomem autentycznym (według Wade’a), integralnym (według Gebsera), samorealizacji (według Maslowa), zintegrowanym (według
Loevingera), interpersonalnym (według Kegana) lub Turkusowym.
Jak zauważa F. Laloux, przejście od etapu Zieleni do Turkusu jest szczególnie istotnym momentem w ludzkim pielgrzymowaniu – na tyle ważnym, że zaczęto używać
terminu świadomość pierwszej warstwy (dla wszystkich etapów aż do Zieleni), a pojęcie drugiej warstwy odniesiono do etapów zaczynających się od Turkusu. Osoby
przechodzące do Turkusowego modelu akceptują fakt ewolucji świadomości oraz pogląd,
że nabrała ona rozpędu, przechodząc w kierunku coraz bardziej złożonych i udoskonalonych sposobów radzenia sobie ze światem (Laloux, 2015-2016).
Wchodzenie w Turkus to (Laloux, 2015-2016):
• poskramianie lęków ego – minimalizowanie potrzeb kontroli ludzi i wydarzeń, stosownego wyglądu i dopasowania do wymogów zewnętrznych;
tworzenie przestrzeni, by słuchać mądrości płynącej z głębszych części nas
samych; dochodzenie do przekonania, że gdy wydarzy się coś nieprzewidzianego lub popełnimy błędy, wszystko kończy się dobrze, a jeśli nie, to życie
da nam kolejną szansę, by się uczyć i rozwijać;
•

wewnętrzne poczucie słuszności jako kompas – rozwijanie wrażliwości na
intuicyjne wyczuwanie sytuacji, które domagają się zabrania głosu i podjęcia
działania (nawet wobec sprzeciwu innych); poczucie uczciwości i autentyczności własnej osoby; brak dążenia do uznania, sukcesu, bogactwa i przynależności, by wieść dobre życie, ale dążenie do dobrze przeżywanego życia,
którego efektem może stać się uznanie, sukces, bogactwo, miłość;

•

życie jako tocząca się podróż – pobudzanie duszy do szukania odpowiedzi
na pytania kim jesteśmy i jaki jest cel naszego życia; wyrażenie najprawdziwszego obrazu samego siebie, życie autentyczną tożsamością, uszanowanie
wrodzonych darów, powołań, służba ludzkości i światu; uwalnianie i słuchanie życia; zaniechanie prób jest gorsze niż porażka;

•

budowanie na silnych stronach – postrzeganie naszego życia jako podróży toczącej się ku naszej prawdziwej naturze, łagodniejsze i realistyczniejsze
postrzeganie naszych ograniczeń i akceptacja tego, co widzimy; koncentracja
na tym, co stanowi piękno, siłę i potencjał ludzi i sytuacji; zamiana osądów
na współczucie i piękno; przejście od deficytu do paradygmatu silnych stron;

•

łagodne radzenie sobie z przeciwnościami – radzenie sobie z trudnościami, błędami, przeszkodami; rozumiemy, że nie ma błędów, tylko doświad-
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czenia; postrzeganie przeszkód jako sposobu, w jaki życie uczy nas o własnej
naturze i o świecie; uwolnienie się od gniewu, wstydu, obwiniania; dokonywanie częstych, drobnych korekt, w miarę jak napotykane na naszej drodze
problemy przyczyniają się do naszego rozwoju i nauki; doświadczanie przyjemnego napięcia, jakie towarzyszy drodze osobistego rozwoju;
•

mądrość poza racjonalnością – myślenie racjonalnie; korzystanie z wszelkich obszarów poznania (podejście analityczne, emocjonalne, intuicyjne,
transpersonalna psychologia); zdolność myślenia paradoksem i przekraczanie prostego podejścia albo-albo na rzecz bardziej złożonego myślenia typu
zarówno jedno, jak i drugie; holistyczna koncepcja poznania;

•

dążenie do pełni – uwalnianie świadomości od utożsamiania się z ego; łączenie ze sobą ego i głębszych części naszej tożsamości; integrowanie umysłu,
ciała i duszy; pielęgnowanie w nas zarówno aspektu żeńskiego i męskiego;
bycie pełnią w relacjach z innymi; naprawianie zerwanych więzów z życiem
i naturą; otwarcie się na transcendentalne duchowe obszary istnienia i głębokie poczucie, że na pewnym poziomie wszyscy jesteśmy połączeni i stanowimy część jednej dużej całości;

•

pełnia w relacji z innymi – rezygnacja z osądu (postawa nieosądzania); tworzenie współdzielonej przestrzeni bezpieczeństwa, wolnej od osądzania, gdzie
nasze autentyczne słuchanie pomaga każdemu odnaleźć swój głos i swoją
prawdę; wzajemne słuchanie siebie z uwagą prowadzi wszystkich uczestników procesu do większej tożsamości i pełni;

•

pełnia z życiem i naturą – uświadomienie sobie, że jesteśmy tylko częścią
czegoś większego, pewnej wewnętrznie połączonej sieci życia i świadomości;
odnowienie relacji z życiem i naturą; szukanie prostszej formy egzystencji,
mniej przytłoczonej rzeczami; zrozumienie, że jesteśmy bogaci nie dzięki
rzeczom, lecz dzięki związkom, które karmią duszę.

Opierając się zatem na tym, co wiemy o sposobach działania ludzi na poziomie
Turkusu, możemy założyć, że im bardziej złożony jest nasz światopogląd i poznanie,
tym skuteczniej potrafimy radzić sobie ze stającymi przed nami problemami, że to
właśnie cel jest przewodnią zasadą podejmowania decyzji w Turkusowych Organizacjach, które będą dążyły do pełni i wspólnoty oraz staną się miejscami, w których
wspiera się ludzkie pragnienie bycia samym sobą, a jednocześnie z silnym zaangażowaniem w zdrowe relacje.

TURKUSOWA SZKOŁA
System oświaty przypominający fabrykę, w której przerabiają uczniów w partiach
po 25-30 uczniów w klasie, rok po roku, wydaje się coraz bardziej przestarzały. Coraz
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więcej osób dopomina się o innowację w edukacji i próby eksperymentowania z programami nauczania, technologią i zarządzaniem w szkołach. Ale czy jest możliwe
zbudowanie prawdziwie Turkusowej szkoły, w której edukacja oddaje sprawiedliwość
prawdziwemu potencjałowi i prawdziwej naturze dzieci?
Otóż dobrym przykładem takiej szkoły jest berlińskie Gimnazjum Ewangelickie,
którego dyrektorem jest radykalna innowatorka – Margaret Rasfeld. W swych zasadach założycielskich szkoła podkreśla, że wszystkie dzieci są unikalne, wszystkie
mają talenty, którymi mogą się dzielić, wszystkie są cenne, ważne i potrzebne. Wśród
najważniejszych zasad przekładanych na szkolną turkusową codzienność znalazły się
(Laloux, 2015-2016):
1. Oddanie w ręce uczniów odpowiedzialności za własną edukację – uczniowie uczą samych siebie i siebie nawzajem; dorośli są mentorami i coachami,
a jako nauczyciele funkcjonują tylko wtedy, gdy zachodzi taka potrzeba;
2. Odejście od nauczania frontalnego na rzecz aktywnych metod nauczania;
3. Uczenie się samodzielne albo w obrębie małych grup – uczniowie, gdy mają
pytania, najpierw pytają się innych uczniów, a dopiero wtedy, kiedy ich rówieśnicy nie są w stanie pomóc, zwracają się do nauczyciela;
4. Edukatoria zamiast tradycyjnych klas, które są mieszaniną uczniów z różnych lat – uczniowie uczą się razem; dzieci w płynny sposób przechodzą od
pełnienia roli ucznia do roli nauczyciela; uczniowie realizują tu wyznaczone
przez siebie cele;
5. Indywidualne tempo uczenia się (głównie przedmiotów podstawowych –
dwie pierwsze godziny z rana); praca nad indywidualnymi lub grupowymi
projektami, mającymi przełożenie na realne sytuacje w życiu;
6. Zachęcanie uczniów, by odkryli, co jest dla nich ważne, by sięgali wysoko,
by popełniali błędy i podejmowali ponowne próby oraz by świętowali własne
osiągnięcia – uczniowie uczą się, że ich głos ma znaczenie, że mają coś wyjątkowego do zaoferowania, że inni ich potrzebują i że oni potrzebują innych;
7. Otwarcie szkoły na wszystkich (w klasach są dzieci z autyzmem, z lekkimi
lub ciężkimi formami zaburzeń intelektualnych) – uczniowie reprezentują
szerokie spektrum społecznego pochodzenia;
8. Dzienniczki uczniów, w których rejestrują swoje osiągnięcia – jasne oczekiwania, co powinno się osiągnąć na koniec roku;
9. Indywidualne cotygodniowe spotkania każdego ucznia ze swoim nauczycielem-wychowawcą w celu omówienia postępów minionego tygodnia, problemów, jakie mogły się pojawić, planów na następny tydzień – dzieci wiedzą,
że jest ktoś, kto się o nie troszczy, ktoś, kto może je wysłuchać;
10. Pojawienie się przedmiotów takich jak odpowiedzialność (dzieci znajdują
dla siebie działanie, gdzie mogą coś sensownego wnieść, jednocześnie się
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przy tym ucząc; tu uczniowie poznają, jak to jest, gdy się podejmuje inicjatywę, gdy się jest potrzebnym i gdy można dzielić się czymś, co zmienia
życie innych, np. nauka gry w szachy dzieci w byłej szkole podstawowej)
czy wyzwanie (dzieci zachęcane są do sięgnięcia głębiej w jakiś wewnętrzny,
choć uśpiony w nich potencjał; tu uczniowie zachwycają się swymi dokonaniami i poczuciem osobistego rozwoju, konfrontacją z własnymi lękami
i ich przekraczaniem);
11. Samozarządzający nauczyciele – pracują w tandemie (każda klasa ma dwóch
wychowawców); trzy klasy tworzą mini-szkołę – tzw. elastyczne jednostki,
które szybko reagują na codzienny strumień problemów i szans; mini-szkoły
mogą podejmować prawie wszystkie decyzje bez konieczności zgody dyrektora (na papierze szkoła ma tradycyjną hierarchię, która jest niezbędna do
pobierania środków publicznych);
12. Nowa rola nauczycieli – silne zakotwiczenie procesów rozwoju potencjału
w kulturze opartej na uznaniu i dającej możliwości rozwoju i budowania relacji;
13. System samozarządzania rodziców – rodzice muszą domknąć lukę budżetową własnym wkładem, jaki jest wyliczany w oparciu o ich dochody (co i jak
będą robili, jest w całości zależne od zasad samozarządzania).
Margaret Rasfeld tworzy szkołę, która jest próbą odejścia od dotychczasowej kultury pouczania i nauczania i przejściem do kultury uczenia się. Istotne jest to, że
wprowadzenie nowej kultury edukacyjnej wymaga współpracy wszystkich zainteresowanych, czyli uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektorów. Wszyscy muszą być
traktowani jak pełnoprawne podmioty – „planów dla uczniów nie można tworzyć
bez ich udziału, a szkoły nie da się zmienić bez rodziców” (Rasfeld i Breidenbach,
2015, s. 9). W takiej Turkusowej budzącej się, według wizji M. Rasfeld, S. Breidenbacha i G. Hüthera, szkole: „musi się znaleźć miejsce, w którym wszyscy zainteresowani
będą mogli się spotykać i ze sobą rozmawiać. Fundamentem dla tej współpracy jest
kultura dialogu, zaufania i szacunku” (s. 9).
W Turkusowej szkole wydaje się konieczne bycie nauczycielem przez duże N, który winien:
1. Pamiętać, że każde dziecko jest inne;
2. Podążać za jego potrzebami i możliwościami;
3. Nie narzucać uczniom swoich celów i pomysłów;
4. Pozwolić im być samodzielnymi;
5. Rozwijać ich kreatywność;
6. Uwierzyć w możliwości swoich uczniów;
7. Zapraszać ich na ciekawe zajęcia;
8. Pozwolić im wziąć odpowiedzialność za własne uczenie się;
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9. Pomóc im uwierzyć w siebie;
10. Pokochać swoich uczniów.
I jak zauważa F. Laloux (2015-2016), każda szkoła może odwzorować sukces berlińskiego gimnazjum, ponieważ więcej pieniędzy czy zasobów nie jest czynnikiem
przesadzającym o wynikach. „Wszystko, czego naprawdę potrzeba, to spojrzeć na
dzieci, rodziców i edukację świeżym okiem” (s. 122).

TURKUSOWE – BUDZĄCE SIĘ – SZKOŁY W POLSCE
Dziś edukacja potrzebuje wizjonerów, którzy wytyczą nowe drogi, podejmą m.in.
próbę wprowadzenia nowej kultury edukacyjnej – stworzenia szkół, które umożliwią
wspieranie potencjału wszystkich uczniów. Unowocześnienie edukacji wymaga przestrzeni wolności, bez niej nie uda się zrealizować nowych wizji.
Coraz więcej szkół zaczyna się budzić i odmienia swoje oblicza, deklarując, że
chcą, by ich uczniowie dojrzeli do życia, nabrali odwagi do wybierania własnych dróg
czy też przejmowali odpowiedzialność społeczną. Przykłady takich szkół znajdują się
również w Polsce. Warto tu wymienić:
• Szkołę Podstawową nr 81 w Łodzi, której celem głównym jest budowanie nowej
kultury uczenia się; szkoła dąży do: maksymalizacji aktywności uczniów, stworzenia bezpiecznego, przyjaznego środowiska uczenia się, wykształcenia poczucia
odpowiedzialności uczniów za własną edukację, stworzenia szkolnej kultury radości (SP nr 81, 2017).
•

Zespół Szkół nr 2 w Płocku, który uzyskał certyfikat Szkoły wspierającej
uzdolnienia; szkoła realizuje własne projekty rozwoju talentów i kreatywności u dzieci; obowiązuje tu reguła życzliwego, otwartego komunikowania się
(ZS nr 2, 2017).

•

No Bell Montessori w Konstancinie-Jeziornie (Szkoła z mocą zmieniania świata, Szkoła z duchem), która nie tylko skupia się na przekazywaniu konkretnej
wiedzy przedmiotowej, ale także budowaniu w uczniach umiejętności społecznych, inteligencji emocjonalnej, kreatywności oraz otwartości na zmiany (No
Bell Montessori…, 2017).

•

Szkoła Turkusowa Wieża (Demokratyczna Szkoła Montessori), która uczy
żyć dziś i w świecie jutra, w której dzieci decydują, są wolne i samodzielne, a dorośli tworzą w szkole środowisko wspierające samodzielne uczenie
się, pomagają dzieciom rozpoznawać i badać ich własne zainteresowania
oraz predyspozycje, jednocześnie dzieląc się swoją wiedzą, doświadczeniem,
umiejętnościami i rozumieniem świata; jest miejscem koncentracji na rozwoju, na tym, by przebiegał skuteczniej i przyjemniej (Szkoła Turkusowa
Wieża, 2017).
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ZAKOŃCZENIE
Jeśli chcemy sprostać wyzwaniom przyszłości, musimy uznać edukację za kwestię
kluczową. To ona – stanowiąca ogół oddziaływań służących formowaniu zdolności
życiowych człowieka (Śliwerski, 2013) – zadecyduje o tym, w którą stronę będzie
zmierzał świat XXI wieku.
Dlatego szkoły muszą odrzucić koncepcje edukacyjne z XX wieku i zacząć żyć
różnorodnością i demokracją (Rasfeld i Breidenbach, 2015). Muszą stać się miejscem
rozwoju potencjałów – systemem, w którym liczy się każdy, bo każdy z nas ma niepowtarzalne umiejętności i ma do zaoferowania swój wyjątkowy potencjał.
Nie ulega wątpliwości, że na świat edukacji powinniśmy patrzeć, mając na uwadze
procesy globalne. Rozwój systemu edukacji nie może być rozpatrywany w oderwaniu
od trendów światowych. Stąd konieczna jest zmiana kultury edukacyjnej – stworzenie szkoły, która zaoferuje uczniom ciekawe środowisko edukacyjne. Taką edukacyjną wizję proponują nam dziś budzące się szkoły – szkoły z turkusową wizją.
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Zespół Szkół nr 2 w Płocku [ZS nr 2]. (2017). Pobrano z lokalizacji: http://zs2.
plock.org.pl/

EDUKACJA – MOŻE INACZEJ
Słowa kluczowe: modele organizacyjne, systemy wartości, turkusowa organizacja, turkusowa
szkoła, budząca się szkoła
Streszczenie: Dziś edukacja potrzebuje wizjonerów, którzy wytyczą nowe drogi, podejmą
m.in. próbę wprowadzenia nowej kultury edukacyjnej – stworzenia szkół, które umożliwią
wspieranie potencjału wszystkich uczniów. Dlatego warto podjąć rozważania wokół mniej
standardowych sposobów organizacji szkoły – organizacji działającej według zasad turkusowej
samoorganizacji. Turkusowy model szkoły, wychodząc z założenia, że człowiek działa najskuteczniej w warunkach wolności, zaufania, partnerstwa i współpracy, może zaoferować edukację, w której dzieci same dokonują wyborów, odpowiadają za siebie i za ścieżkę rozwoju, na
którą się zdecydują.

EDUCATION – MAYBE IN A DIFFERENT WAY
Keywords: organizational models, value systems, turquoise organization, turquoise school,
awakening school
Abstract: Today the education needs of the visionaries who pave new road, will attempt to
introduce a new culture of learning – the creation of schools, which will allow the promotion of the potential of all students. Therefore, one may want to consider the less the standard ways of organizing school – the organization that works according to the principles of
turquoise self-organization. Turquoise school model, based on the assumption that the man
works most effectively in freedom, trust, partnership and cooperation, can offer education, in
which the children themselves make choices, are responsible for themselves and for the path
of development, which they choose.
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TOWARZYSTWA NAUKOWE W PRZESTRZENI
EDUKACJI CAŁOŻYCIOWEJ

P

raca dla człowieka jest wartością, dla większości z nas niezbędną do życia. Wymaga
odpowiednich kwalifikacji – tyle że te ciągle się zmieniają. Wynika to z potrzeby
przystosowania się do wciąż nowych wyzwań rynku pracy, a przede wszystkim do wymogów wynikających z postępu naukowo-technicznego. Obserwuje się, że kwalifikacje
zawodowe w krótkim czasie tracą swą przydatność na rynku pracy. Wymagane jest
ich doskonalenie lub często całkowita zmiana. Model okresu życia człowieka edukacja – praca uległ modelowi edukacja – praca – edukacja (zmiana kwalifikacji) – praca
– edukacja, i to nawet w okresie trzeciego wieku. Zaciera się granica pomiędzy pracą
a uczeniem się. Zjawiska te zachodzą na siebie, pracy towarzyszy uczenie się, a uczeniu
praca. Dawny podział życia ludzkiego na okres nauki, okres działalności zawodowej
oraz aktywności społecznej przemija i nadchodzi era stałego i możliwie wszechstronnego przygotowania do pracy oraz dalszej edukacji (Półturzycki, 2016, s. 50). Okres
nauki szkolnej powinien wykreować u uczniów potrzebę umiejętności ustawicznego
uczenia się, rozwinąć samo uczenie i zainteresowania.
Inną niezaprzeczalną wartością w życiu człowieka jest kontakt z innymi myślącymi
ludźmi, a nie nabywana (bo nie zawsze nabyta) wiedza. Coraz większą rolę powinna odgrywać w otaczającej nas rzeczywistości etyka, zachowanie względem drugiego
człowieka, otaczającego nas środowiska. Kategorie pomocniczości, dobra wspólnego,
solidarności to podstawowe pożądane oczekiwania. Dziś subsydiarność, współpraca
i solidarność to fundamenty państwa czy Unii Europejskiej. Coraz częściej mówimy
o dobru wspólnym na poziomie jednostki, kraju, Europy czy świata.
Wyznacznikiem życia człowieka jest nie tylko jego praca i zainteresowania zawodowe, ale jego osobowość, otwartość na drugiego człowieka, humanizm. Umiejętności te zyskuje się w wyniku wychowania, jak też w wyniku uczenia się, często przez
całe życie. Proces ten dokonuje się na skutek własnej aktywności osoby.
Podstawowym warunkiem edukacji całożyciowej jest samokształcenie i własna aktywność edukacyjna oraz kulturalna. Samokształcenie zapewnia możliwość pełnej
realizacji uczenia się przez całe życie (Faure, 1975, s. 405). Nowa etyka kształcenia
zmierza do tego, aby człowiek stał się panem i twórcą własnego rozwoju kulturalnego.
Samokształcenie w każdym systemie oświatowym posiada takie walory, których nic
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nie może zastąpić. We wszystkich systemach oświatowych powinny istnieć instytucje
i urządzenia, których zadanie polega na popieraniu i wspieraniu samodzielnej nauki.
Głównym celem nowej edukacji (Półturzycki, 2016, s. 31) będzie kształcenie naukowego myślenia: wychowanie do zaangażowania społecznego, demokracji i aktywności politycznej, a także wychowanie do twórczości i poszukiwania nowych
wartości. Nowym elementem staje się wychowanie do współpracy międzynarodowej i kształtowanie nowego pełnego człowieka zgodnie z tytułem raportu pt. Uczyć
się, aby być, co wskazuje na istotną rolę edukacji w kształtowaniu nowoczesnego
człowieka, który nie może być tylko abstrakcyjny, ale jak najbardziej konkretny,
prawdziwy i żywy. Coraz częściej używamy pojęcia rozwój ludzki, kształcenie ludzi
czy też społeczeństwo wiedzy. Pod tymi pojęciami rozumiemy umiejętności przydatne na rynku pracy. W rozumieniu tym pomijamy humanistyczne zdolności krytycznego myślenia i wyobraźni, tak ważne, jeżeli celem kształcenia ma być faktyczny rozwój człowieka, a nie jedynie wzrost gospodarczy i zwiększenie siły nabywczej
(Kruszewski, 2009, s. 119).
Kształcenie w kierunku wzrostu gospodarczego pogardza elementami wychowania
człowieka, takimi jak myślenie krytyczne, znajomość filozofii, historii, poznawanie kultur i sztuk pięknych, szacunku dla prawa, demokracji. Nauki te wyzwalają człowieka
z bezwzględnego posłuszeństwa biurokratom. Humanistyka i sztuka są wrogami głupoty i zniewolenia. Ludzie obyci z tymi wartościami patrzą na świat odkrywczo, na
nowo. Koncepcja rozwoju ludzkiego, którą obserwujemy od wieków, obejmuje liczne
obszary działania człowieka, między innymi: życie, zdrowie, nietykalność cielesną, rozwój umysłów, wyobraźni i myśli, rozwój praktyczny umysłu, równowagę emocjonalną,
możliwość wchodzenia w ważne, oparte na szacunku relacje z innymi (zarówno osobiste, jak i polityczne), możliwość dobrego kontaktu ze środowiskiem i światem natury,
uczestniczenie w zabawie i rekreacji, a także niektóre konkretne rodzaje kontroli nad
własnością i warunkami pracy (Nussbaum, 2008, s. 75).
Przedstawione tylko wybrane elementy kształcenia w kierunku współczesnego rozwoju człowieka wskazują, jak bardzo pojemne jest to pojęcie. System edukacji szkolnej i pozaszkolnej, edukacji formalnej i nieformalnej powinien dążyć do wykreowania odpowiednich postaw obywateli, prowadzić do rozwoju osoby. Społeczeństwo
zbudowane z takich obywateli jest w stanie zrozumieć innych i budować system tolerancji, dążąc na drodze pokojowej do rozwoju ludzkiego (Kruszewski, 2009, s. 121).
Wyzwania przyszłości powodują, że edukacja jutra powinna przygotowywać ludzi nie
tylko do korzystania z cywilizacji, ale także do twórczego uczestnictwa w procesie jej
dalszego istnienia i rozwoju. To edukacja, dzięki której ludzie będą umieli kierować
procesami rozwoju tej cywilizacji. Trzeba jednak pamiętać, że edukacja i wychowanie
są wytworem historii i społeczeństwa, z którego się wywodzą.
Polska po dwudziestu pięciu latach transformacji ustrojowej potrzebuje nowych
aktywności, impulsów do wzrostu cywilizacyjnego, do wejścia głębiej w kulturę europejską. Potrzebuje współpracy, budowania wzajemnego zaufania, przebudowania
mentalności społecznej, otwarcia na innych. Muszą być rozwijane kompetencje mięk-
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kie – takie jak ufność, empatia, odpowiedzialność, determinacja, konsekwencja w działaniu, umiejętności zawierania kompromisów, praca w zespole, dotrzymywanie słowa
itp. Musimy nauczyć się budowania wspólnoty oraz wzajemnych relacji wynikających
z szacunku i tolerancji. Naturalnym miejscem powstawania tych relacji powinny być
przestrzenie, w których ludzie spotykają się, tj. instytucje użyteczności publicznej, szkoły, placówki zdrowia, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia. Niewątpliwie w obszary te wpisuje się współczesny społeczny ruch naukowy ze swoimi towarzystwami
naukowymi i stowarzyszeniami naukowo-technicznymi (Kruszewski, 2015, s. 88-89).
Towarzystwa naukowe na terenach Polski od wieków ukazywały i upowszechniały
dorobek kultury i nauki. W czasach niewoli czy ograniczenia swobód były one ostoją
ciągłości tradycji narodu. Wiedza przechowywana przez towarzystwa jest trwałym
świadectwem dorobku naszych przodków, czynnikiem wzmacniającym naszą tożsamość i poczucie własnej wartości. Skupiają one ludzi ciekawych, podejmujących
wspólne działania na rzecz poznania świata i w miarę możliwości jego ulepszania.
Nierzadko przywoływana jest myśl Stanisława Staszica, od 1808 r. prezesa Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie: „Głównym zamiarem towarzystwa jest ocalić
i udoskonalić ojczystą mowę, zachować i udoskonalić narodu politykę, poznać rodowitą ziemię i wszystkie jej płody, dla tych dobycia, używania potrzebne rozkrzewiać
umiejętności i sztuki” (za: Kruszewski, 2013, s. 323). Idei krzewienia umiejętności
i sztuki towarzystwa pozostały wierne do obecnych czasów.
W okresie tworzenia towarzystw ogólnych szczególną wagę przywiązywano do
zagadnień dziedzictwa przeszłości, edukacji, rozwoju kultury, kształtowania postaw
patriotycznych, aspiracji, zachowań i dążeń. Obecnie obok tych zadań w ich funkcjonowaniu ważne miejsce zajmują cele wynikające z przemian cywilizacyjnych,
a w tym związane z postępem naukowo-technicznym, rozwiązaniami prawnymi,
wprowadzaniem nowoczesnej edukacji, ukierunkowanej m.in. na objaśnienie współczesnych przemian cywilizacyjnych. Andrzej Chodubski uważa, iż:
W działalności regionalnych towarzystw i stowarzyszeń naukowo-technicznych ważne
ogniwo stanowi powołanie kształtowania intelektualnego i edukacji. Edukacja jako
kształcenie kapitału zawiera się w urzeczywistnianiu zasad: a) uczyć się, aby wiedzieć,
b) uczyć się, aby działać, c) uczyć się, aby wspólnie żyć, d) uczyć się, aby być. Przez
pojęcie kapitał intelektualny rozumie się zwykle ogół niematerialnych aktywów ludzi,
które odpowiednio wykorzystane mogą być źródłem obecnego przyszłego dobrostanu
kraju. Zadania te znajdują się obecnie wśród podstawowych zadań funkcjonowania
poszczególnych towarzystw naukowych. Ujawnia się w tym względzie potrzeba podejmowania działów w obszarze innowacyjnej przedsiębiorczości, która wymaga też
zmian mentalnościowych. Ważnym podmiotem sprawczym tych wyzwań jest regionalny i lokalny ruch naukowy. (Chodubski, 2015, s. 23)

Korporacje, jakimi są towarzystwa naukowe i stowarzyszenia naukowo-techniczne, przez skupienie ludzi w różnym wieku, z różnym wykształceniem, jak też edukacji z różnych dziedzin, dyscyplin i obszarów wiedzy są miejscem kształcenia przez całe
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życie – procesu potrzebnego dla rozwoju społeczeństwa wiedzy i modelu innowacyjnego. Są one miejscem samokształcenia nie tylko dla swoich członków, ale także dla
środowiska, w którym funkcjonują.
Z analizy dorobku towarzystw naukowych regionalnych ogólnych i specjalistycznych oraz stowarzyszeń naukowo-technicznych wynika, że najczęściej powszechną
formą ich działalności jest organizowanie kongresów, konferencji, sesji, odczytów
naukowych lub popularnonaukowych, które bezpośrednio przyczyniają się do przekazu wiedzy. Adresatami tych posiedzeń naukowych bywają ich członkowie, studenci, uczniowie, miejscowe społeczności lub osoby z kraju lub zagranicy zainteresowane
tematyką spotkania. Podczas tych różnorodnych spotkań uczestnicy mają możliwość
zapoznania się z aktualnymi problemami naukowymi, których tematyka zależy od
profilu i celów statutowych towarzystwa. Skala przedsięwzięć jest bardzo różnorodna: mamy Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny organizowany cyklicznie przez Polskie
Towarzystwo Pedagogiczne; Seminarium Mediewistyczne im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej organizowane od ponad 30 lat przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół
Nauk czy też Kongresy Ekonomistów Polskich organizowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, po odczyty, jak np. Społeczne i religijne tradycje mariawityzmu
w Płocku wygłoszony przez Biskupa Naczelnego Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Towarzystwie Naukowym Płockim czy spotkanie Siedmiu „Wspaniałych”.
Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR – autor prof. Jerzy Eisler – dyrektor Oddziału
IPN w Warszawie (Kansy i Wróbel, 2016, s. 55 i 57).
Z analizy tematyki posiedzeń można wnioskować, że jest ona bardzo szeroka i dotyczy zagadnień każdego obszaru życia człowieka. W towarzystwach specjalistycznych
dominuje tematyka związana z obszarem wiedzy, na którym wyrosło dane towarzystwo, i są to wówczas zagadnienia: ekonomiczne z różnymi działaniami, techniczne
z różnymi obszarami techniki, lekarskie zależne od specjalizacji, matematyczno-przyrodnicze, fizyczne, humanistyczne, społeczne itp. W towarzystwach regionalnych
ogólnych dominuje znacznie większa różnorodność tematów posiedzeń naukowych,
co wynika z uniwersalności tego rodzaju stowarzyszeń. Podejmują one częściej tematykę związaną z regionem, historią, ekologią, kulturą, mediami itp. Towarzystwa
poświęcają wiele spotkań tematom kultury i edukacji, uznając te wydarzenia za istotne w kształtowaniu tożsamości narodowej Polaków po wejściu Polski do Unii Europejskiej, odbywając spotkania ze współczesnymi twórcami rzeźby, fotografii, poezji,
prozy, malarstwa itp. Wszystkie te przedsięwzięcia wskazują na rozwijanie, podtrzymanie tożsamości, a także na zapotrzebowanie na wiedzę humanistyczną i społeczną.
Badania i analizy problematyki posiedzeń naukowych wskazują, że działania te
służyły i służą nie tylko edukacji młodzieży, ale także osobom dorosłym czynnym
zawodowo, np. naukowcom, nauczycielom, urzędnikom, prawnikom, ale również
osobom, które nie są już czynne zawodowo, ale mają potrzebę poznawania otaczającej rzeczywistości lub praktycznego i użytecznego spędzania wolnego czasu. Towarzystwa naukowe czują się odpowiedzialne za ten przekaz wiedzy, wpisujący się
w całożyciowe kształcenie (Kruszewski, 2016, s. 123).
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Jak wiadomo, w działalności edukacyjnej niezmiernie ważny jest przekaz obrazu.
Stąd oprócz wystaw, które są organizowane na bazie obiektów, którymi dysponują
towarzystwa, powstają nowe formy przekazu obrazu. Coraz powszechniej rozwijanymi formami edukacyjnymi cieszącymi się dużą popularnością są festiwale nauki,
pikniki, kawiarenki naukowe. Formy te są szczególnie popularne wśród dzieci i młodzieży, chociaż nie unikają ich również dorośli. Towarzystwa są też organizatorami
wycieczek naukowych, wypraw badawczych, plenerów malarskich, spotkań w terenie
z twórcami różnych obszarów sztuki. Za przykład tego rodzaju działalności towarzystw może posłużyć wystawa zorganizowana przez Towarzystwo Naukowe Płockie
w 2015 r. pt. Zabytkowe podręczniki ze zbiorów Biblioteki im. Zielińskich TNP – wystawa, w ramach której zaprezentowano dawne podręczniki szkolne do nauki historii, literatury, fizyki, arytmetyki, geometrii, algebry, kaligrafii, botaniki, geografii,
zoologii i inne.
Szczególnie cenny zbiór stanowiły stare druki z XVIII w. obejmujące pionierskie
polskie podręczniki opracowane przez Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych – organ
Komisji Edukacji Narodowej. Ekspozycja prezentowała również książki z XIX w.
i okresu międzywojennego, w tym autorstwa płockich nauczycieli (Kansy i Wróbel,
2016, s. 76). Częstokroć wystawa jest jedyną okazją do obejrzenia ciekawego inkunabułu, dokumentu czy eksponatu. Nie ulega wątpliwości, że taki przekaz jest silnym
elementem dydaktycznym, mającym często wpływ na zainteresowanie problemem
i bywa początkiem dociekań naukowych.
W procesie edukacji ważną rolę odgrywają publikacje. Działanie jest dwustronne:
z jednej strony rozwój autorów piszących teksty, z drugiej zaś odbiór czytelników,
dla których jest to zapoznanie z przedstawionym zagadnieniem w publikacji. Jak
zauważa A. Kansy „pismo [kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego] stało się
swego rodzaju forum oraz płaszczyzną współdziałania dla miejscowej elity intelektualnej” (Kansy, 2012, s. 9). Jest to wartość, która nabiera szczególnego znaczenia
w komunikacji, wymiany myśli i poglądów między ludźmi. Towarzystwa zabiegają
o środki finansowania, wydają książki, czasopisma punktowane przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak też roczniki. Przykładowo wybrane towarzystwa
naukowe w ciągu trzech lat objętych badaniami wydały ponad 10 000 arkuszy wydawniczych (Kruszewski i in., 2014, s. 57). Daje to w przeliczeniu na jedną organizację ok. 85 arkuszy wydawniczych w skali roku.
Najwięcej arkuszy wydawniczych w przeliczeniu na jedną organizację wydają
towarzystwa naukowe ogólne – 128; towarzystwa naukowe specjalistyczne – 79;
stowarzyszenia naukowo-techniczne – 53. Jak wiadomo, Polska należy do krajów,
w których liczba publikacji na jednego pracownika naukowego jest niższa niż średnia
w Unii Europejskiej (Forum Akademickie, 2016).
Bez publikacji wydawanych przez towarzystwa naukowe pozycja Polski w tym rankingu byłaby jeszcze słabsza. Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważne są publikacje
naukowe i popularnonaukowe w edukacji i jaką rolę spełniają w tej działalności towarzystwa naukowe. Potencjał towarzystw w tym obszarze jest mocno niedoceniany
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i niedofinansowany. Taki stan może wpływać na upadek wielu cennych serii wydawniczych, publikacji i czasopism naukowych. Będzie to ogromna strata dla potencjału
edukacyjnego Polaków o różnym poziomie wykształcenia, gdyż problem ten nie dotyczy stosunkowo wąskiej grupy naukowców w kraju, ale ogółu ludności.
Z publikacjami nierozłącznie występuje ich udostępnianie. Powstawanie książek
i czasopism wiąże się z ich gromadzeniem, przechowywaniem, konserwowaniem.
Rolę tę od wieków wypełniają biblioteki, w tym biblioteki naukowe. Są one istotne
w procesie edukacji, w tym edukacji ustawicznej, i to od pokoleń. W tej kwestii
zasadniczo niewiele się zmieniło przez wieki. Zmieniły się jednak formy zadań bibliotecznych związane z rozwojem cywilizacyjnym i potrzebami użytkowników. Towarzystwa naukowe i stowarzyszenia naukowo-techniczne i na tym polu wypełniają
swoją rolę – prowadzą biblioteki naukowe.
Dwie największe biblioteki naukowe prowadzone przez organizacje społeczne, jakimi są założona w 1857 r. Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
w Poznaniu – licząca ok. 350 000 woluminów, w tym ponad 15 000 starych druków,
i założona w 1820 r. Biblioteka im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego
– licząca obecnie 410 000 woluminów, w tym 16 000 starodruków i prawie 100
inkunabułów. Wśród starodruków biblioteka posiada m.in. bardzo dobrze zachowany pierwodruk De revolutionibus orbium coelestium Mikołaja Kopernika z 1543
r. (w Polsce jest tylko 12 sztuk różnych wydań, w różnym stanie technicznym).
W zbiorach znajduje się kompletny cykl Kaprysy Francisco Goi – 80 grafik z pierwszego wydania z 1799 r.
Biblioteki te zmieniają swoje formy udostępniania zbiorów, przystosowując je do
współczesnych wymogów. Digitalizacja zbiorów umożliwia ich udostępnianie bez
korzystania z oryginałów. Ta forma sprzyja łatwości dostępu bardziej niż tradycyjna,
ale ma też wady wynikające z braku bezpośredniego kontaktu z książką. Na przykład
Biblioteka im. Zielińskich TNP od kilku lat udostępnia w wersji cyfrowej książki,
archiwalia i obiekty muzealne na stronie internetowej www.tnp.org.pl.
Internet jest znakomitym narzędziem stwarzającym szansę nowym formom działalności. Towarzystwa naukowe starają się umiejętnie go wykorzystać w celu umożliwienia odbiorcom, w tym i swoim członkom, samokształcenia. Powstają lokalne sieci
internetowe, które mogą być wykorzystane w obszarze edukacji ustawicznej, w tym
przez towarzystwa naukowe.
Internet niesie ze sobą również zagrożenia. Jednym z nich jest zanikanie
kontaktów bezpośrednich między ludźmi. W tym kontekście każde działanie
wspierające współpracę między ludźmi powinno być doceniane i otoczone troską. Do tego rodzaju zachowań niewątpliwie aspirują towarzystwa i stowarzyszenia naukowo-techniczne. Funkcjonują one w oparciu o potencjał pasjonatów
społecznych – członków i zarządów. Podejmują one różnorakie bezinteresowne
działania w przestrzeni edukacji, jak i wychowania, wolności, dobra wspólnego
– niezależnie od czasu, w którym funkcjonują. Towarzystwa naukowe ogólne
tworzą płaszczyznę edukacji do dialogu i wymiany myśli ludzi reprezentujących
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różne dyscypliny naukowe, różne zawody, jak też różny poziom wykształcenia
i doświadczenia zawodowego.
To w towarzystwach naukowych kształtowane są cechy niezbędne współczesnemu
człowiekowi, jak umiejętność budowania zaufania, skłonność do współpracy, empatii
oraz zdolności do krytycznego myślenia, adaptacji do zmieniających się warunków
oraz gotowość i zdolność do ciągłego uczenia się. Przez kontakty międzypokoleniowe
w towarzystwach i stowarzyszeniach naukowych uzyskuje się wiedzę pożądaną dla
obywateli podejmujących decyzje w procesie przemian kulturowo-cywilizacyjnych,
np. poprzez udział w wyborach albo działalność na poziomie lokalnym. Do zadań towarzystw należy też rozbudzenie lepszego rozumienia innych narodów, narodowości
i grup etnicznych, poznawanie kultur różnych kręgów cywilizacyjnych.
Towarzystwa naukowe przyczyniają się do rozumienia pojęcia społeczeństwo
obywatelskie i do jego budowania przez edukację i uświadomienie. Tylko społeczeństwo obywatelskie jest w stanie nadzorować struktury władzy politycznej oraz
łagodzić różnorakie napięcia. Zbudowanie w Polsce społeczeństwa obywatelskiego,
solidarnego, otwartego, demokratycznego, wolnego i zarazem odpowiedzialnego
nie jest łatwe.
Z uwagi na szybko następujące zmiany, często o rewolucyjnym charakterze, nie
sposób określić, jak w przyszłości działacze towarzystw naukowych będą przybliżali
poznawanie prawdy o budowie świata, o mechanizmach warunkujących jego rozwój,
jak będą rozwijali intelekt człowieka, usprawniali jego umysł. Pewne jest, że towarzystwa naukowe od zarania swego istnienia funkcjonowały w przestrzeni edukacji,
służąc rozwojowi człowieka.
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Streszczenie: W pracy przedstawiono wybrane elementy funkcjonowania towarzystw naukowych w przestrzeni edukacji osób dorosłych. Podstawowym warunkiem edukacji całożyciowej jest samokształcenie i własna aktywność edukacyjna oraz kulturalna. Towarzystwa
naukowe są miejscem samokształcenia nie tylko dla swoich członków, ale także dla osób
z otoczenia. Towarzystwa prowadzą różnorodną działalność edukacyjną, jak też kształtują
odpowiednie postawy.

SCIENTIFIC SOCIETIES IN THE AREA OF LIFELONG
EDUCATION
Keywords: social scientific movement, scientific societies, popularization of science, lifelong
education, continuing education
Abstract: The work presents selected elements of functioning of scientific societies in the
area of adult education. The basic condition for lifelong education is self-education and own
educational and cultural activity. Scientific societies are a place of self-education, not only
for its members but also for the people in the community. Societies are involved in diverse
educational activities, as well as shaping appropriate attitudes.
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SAMOOBRONA POWSZECHNA SPOŁECZEŃSTWA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ISTOTA SAMOOBRONY POWSZECHNEJ

B

udowanie społeczeństwa obywatelskiego, społeczeństwa jutra wymaga między
innymi stosownego podejścia do zagadnień prawa stanowionego oraz własnych
działań. Tym samym w budowaniu tego społeczeństwa, a także bezpieczeństwa personalnego, istotne znaczenie ma samoorganizacja społeczności lokalnej w rozwiązywaniu problemów lub osiąganiu celów, które uważane są za ważne dla dobra publicznego. Niejednokrotnie wskazuje się, że umiejętność samoorganizacji społecznej
i niezależne inicjatywy tej społeczności stanowią filary bezpieczeństwa i ładu publicznego. Są przy tym formą działania, gdy od ich realizacji odstępują podmioty do tego
działania zobowiązane.
Jest przy tym oczywiste, że samoobrona – w jakiejkolwiek formie by nie występowała – jest naturalną i najstarszą formą organizacji bezpieczeństwa każdego człowieka
i całego społeczeństwa uzupełnioną w Rzeczypospolitej Polskiej przez rządowe i samorządowe formy organizacji bezpieczeństwa. Jest niekiedy odpowiedzią społeczności lokalnej na nieudolność władz lokalnych lub ich niechęć do działania w zakresie
ochrony ludności we wszystkich strefach bezpieczeństwa narodowego.
Samoobrona funkcjonuje od zarania ludzkości, przybierając różne formy i stosowne określenia, jak na przykład samoobrona niezbrojna, samoobrona zbrojna, niemilitarna czy militarna. Tym samym zachodził i nadal zachodzi wyraźny związek między
samoobroną a agresją czy jakimkolwiek zagrożeniem.
Samoobrona – obrona samego siebie, odparcie bezpośredniego zamachu na dobro
własne, akt, instynkt, odruch samoobrony (Słownik języka polskiego, 1981). Samoobrona ludności, element składowy obrony cywilnej obejmujący kompleks przedsięwzięć mających na celu przygotowanie i prowadzenie prac związanych z obroną
ludności w czasie pokoju, w czasie kryzysu i okresie wojny.
W Słowniku współczesnego języka polskiego samoobronę określono jako: obronę
własnej osoby, odpieranie ataku na siebie, na dobro własne; wystąpienie przeciwko zagrożeniu interesów (Słownik współczesnego języka polskiego, 1996). Podobne
znaczenie tego wyrażenia odnaleźć możemy w innych pozycjach wydawniczych
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polskich i zagranicznych. I tak w języku francuskim odpowiednikiem samoobrony
jest autodefense, które oznacza działanie we własnej obronie przy użyciu własnych
środków. Z kolei odpowiednikiem anglojęzycznym jest selfdefence oznaczające
działanie lub umiejętność obrony samego siebie, własnych działań, własnych praw
(Kitler, 2000).
Powyższe słowa wskazują, iż samoobronę postrzega się podobnie, chociaż odnosić się ona może do różnych aspektów prawnych i organizacyjnych. Wyróżnia
ją jednak jedna wspólna cecha, którą jest postrzeganie potrzeby określonego działania obronnego danego podmiotu, który sam sobie powinien zapewnić obronę
(ochronę), nie mogąc liczyć na niczyją pomoc. Jest zatem najogólniej, intuicyjnie
mówiąc, obroną samego siebie i oddanych pod opiekę w rozumieniu powszechności działania w sytuacji zagrożenia. Zauważyć należy, iż samoobrona to także
odpieranie ataku (zamachu) na dobro własne, odpieranie zamachu na własne życie
i zdrowie, działanie obronne, ochronne i zapobiegawcze przy użyciu środków własnych (podręcznych, będących w posiadaniu podejmującego te działania), reagowania na bezpośredni akt zagrażający bezpieczeństwu danej osoby, samoistny opór
i samoochrona samego siebie (Kitler, 2000). To w czasie wojny – działanie obronne
ludności, a także – w czasie pokoju – przygotowanie się do wojny (Łepkowski
i inni, 2008).
W dokumentach prawa stanowionego Rzeczypospolitej Polskiej, takich jak
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1967 Nr 210, poz. 2036 z późn. zm.); Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 28 września w sprawie obrony cywilnej (Dz.U. 1993 Nr 91, poz.
429 (nieobowiązujące)) lub też Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września
1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności (Dz.U. 1993 Nr 91, poz. 421),
w zapisie stosownych artykułów przed terminem samoobrona występuje wyrażenie
powszechna. To wyrażenie nadaje samoobronie dodatkową cechę. Powszechny, jak
zauważa W. Kitler (2000), znaczy tyle co generalny, wszystko obejmujący, ogólny
i uniwersalny, taki, który odnosi się do wszystkich czasów, miejsc i ludzi – standard, dający się zawsze się stosować. Tak więc synonimem powszechnego jest wspólny oraz globalny.
Samoobrona powszechna jest więc sumą jednostkowych działań samoobronnych
(samoochronnych) mających istotne wartości społeczne wyróżniające się wzajemnym
świadczeniem na rzecz nas samych i określonych grup oraz środowisk. Realizacja
określonych form samoorganizacyjnych ma miejsce wówczas, gdy nie ma pełnej
możliwości realizacji interesów społecznych w sposób zinstytucjonalizowany, gdy
występują pewne obszary braku bezpieczeństwa, których nie chcą lub nie mogą zagospodarować wyższe formy organizacji społecznej, jakimi są państwo i jego instytucje.
Samoobrona powszechna oznacza tym samym dążenie do indywidualnego, osobistego zabezpieczania się ludzi i ich działanie w sytuacjach niebezpiecznych. Zaznaczyć przy tym należy, iż jest ona wypełniana według kryteriów opartych na osobistych potrzebach bezpieczeństwa.
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W praktyce samoobrona powszechna była traktowana jako zespół przedsięwzięć
realizowanych w czasie pokoju i w okresie zagrożenia (wojny) w celu zapewnienia
ludności warunków bezpiecznego życia i obrony na wypadek rozpoczęcia działań
wojennych. Podobnie traktuje to Leksykon wiedzy wojskowej, w którym zaznaczono,
iż samoobrona ludności obejmuje działania w jej obronie w okresie wojny oraz przygotowanie się do niej podczas pokoju (MON, 1977).

SAMOOBRONA POWSZECHNA W UJĘCIU OBRONY CYWILNEJ
Zaprezentowane wcześniej rozwinięcie zakresu samoobrony wskazuje, iż samoobrona powszechna, samoobrona społeczeństwa RP powinna być podstawowym elementem składowym systemu ochrony ludności. Dlatego też główni zainteresowani,
a więc ludzie – obok podmiotów państwowych – powinni być szczególnie odpowiedzialni za realizację tego przedsięwzięcia. Mając określone prawa, nie powinniśmy
zapominać o obowiązkach.
Powszechna samoobrona znajduje odniesienie w prawodawstwie polskim. Wskazuje się na nią między innymi w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1967 Nr 210, poz. 2036),
jak i w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 roku w sprawie
powszechnej samoobrony ludności (Dz.U. 1993 Nr 91, poz. 421).
W obu wyżej wymienionych dokumentach prawa stanowionego problematykę
powszechnej samoobrony odnosi się do przedsięwzięć (zadań) obrony cywilnej.
Obrony cywilnej, którą we wskazanej ustawie zdefiniowano przez cel, wskazując, iż
„ma ona na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny
oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków” (Dz.U. 1967 Nr 210, poz. 2036 z późn. zm., dział IV, art. 137).
Podkreślić przy tym należy, iż w obu wymienionych dokumentach ustawodawca
nie określił samoobrony powszechnej przez jej zdefiniowanie, a jedynie pośrednio
wskazał, czego może ona dotyczyć.
Zagadnienie powszechnej samoobrony ludności ujmuje rozdział 4 działu IV wskazanej
ustawy. Czytamy w nim, iż:
1. Osoby posiadające obywatelstwo polskie, zdolne ze względu na stan zdrowia, podlegają obowiązkowi szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony.
2. Szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony ma na celu przygotowanie do
samoobrony przed środkami masowego rażenia oraz innymi działaniami nieprzyjaciela.
3. Szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony przeprowadza się w formie
zajęć podstawowych lub ćwiczeń praktycznych.
4. Ćwiczenia praktyczne mogą polegać również na udziale w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków. (Dz.U. 1967 Nr 210, poz.
2036 z późn. zm., dział IV, art. 168)
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O zakresie powszechnej samoobrony ludności możemy także wnioskować z zapisu
art. 173 pkt 1 tej ustawy traktującego o tym, iż:
W ramach przygotowania do samoobrony osoby posiadające obywatelstwo polskie
mogą być zobowiązane do:
1. Przygotowania ochrony budynku lub lokalu mieszkalnego oraz mienia osobistego
i indywidualnego.
2. Zabezpieczenia własnych źródeł wody pitnej i środków spożywczych przed zanieczyszczeniem lub skażeniem.
3. Utrzymania i konserwacji posiadanego oraz przydzielonego sprzętu środków
ochronnych.
4. Utrzymywania i konserwacji domowych pomieszczeń ochronnych.
5. Wykonywania innych przedsięwzięć mających na celu ochronę własnego życia,
zdrowia i mienia raz udzielania pomocy poszkodowanym. (Dz.U. 1967 Nr 210, poz.
2036 z późn. zm., dział IV, art. 173)

Formy organizacyjne powszechnej samoobrony mają charakter zinstytucjonalizowany i doraźny. Działania zinstytucjonalizowane wynikają z faktu nakazu prawnego
zawartego w wymienionych dokumentach oraz aktywności w ramach organizacji
pozarządowych, niedochodowych o charakterze międzynarodowym i narodowym
(krajowym, regionalnym, a przede wszystkim lokalnym). Podkreślić przy tym należy
odpowiedzialność przypisaną organom organizacji publicznej (wójtom lub burmistrzom, prezydentom lub kierownikom [właścicielom] zakładów pracy w stosunku
do pracowników zakładu) w zakresie nakładania na obywateli obowiązków w przedmiotowej sprawie.
Stosownie do zapisu par. 10.1 wójt, burmistrz (prezydent miasta), nakładając na
obywateli obowiązki w zakresie przygotowań do samoobrony, określa sposoby:
1. Postępowania po ogłoszeniu sygnałów alarmowych.
2. Przygotowania do ochrony lokali, budynków mieszkalnych i gospodarskich, żywności, wody, płodów rolnych i pasz.
3. Utrzymania w należytym stanie technicznym sprzętu i środków ochrony.
4. Przygotowania i wykorzystania domowych pomieszczeń ochronnych.
5. Postępowania w rejonach porażenia, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń oraz
udzielania pomocy poszkodowanym. (Dz.U. 1993 Nr 91, poz. 421)

Mając na uwadze realizację wymienionych wyżej przedsięwzięć, wójt lub burmistrz (prezydent miasta):
1. Dokonuje organizacyjnego podziału zadań dla bloków, zespołów budynków i kwartałów, zlecając ich wykonanie właścicielom budynków, administracji lokali, zespołom
i samorządom mieszkańców.
2. Zapewnia uwzględnienie w planach obrony cywilnej zadań w zakresie powszechnej
samoobrony.
3. Dokonuje kontroli przygotowań w zakresie samoobrony. (Dz.U. 1993 Nr 91, poz.
421, art. 10, pkt 2)
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Działania doraźne w ramach powszechnej samoobrony wynikają z odruchów człowieka reagującego instynktownie na określone niebezpieczeństwo, a także z poczucia
obowiązku podjęcia działań zaradczych w obliczu każdego zagrożenia.
Samoobrona powszechna w Rzeczypospolitej Polskiej ma więc wymiar powinności, a jednocześnie przymusu. Realizowana jest w oparciu o prawo stanowione,
swoim obszarem zainteresowania obejmuje ponad 50% naszej społeczności. Istotę
przymusu uczestnictwa ludności w powszechnej samoobronie w sposób jednoznaczny ujmuje art. 168 pkt 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz.U. 1967 Nr 210, poz. 2036 z późn. zm). Mówi się w nim o tym, iż:
„osoby posiadające obywatelstwo polskie, zdolne ze względu na stan zdrowia podlegają obowiązkowi szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony” (Dz.U.
1967 Nr 210, poz. 2036 z późn. zm., art. 168, pkt. 1).
Należy jednak zaznaczyć, iż nie ma przymusu wobec (Dz.U. 1967 Nr 210, poz.
2036 z późn. zm., art. 169, pkt. 1):
• kobiet w ciąży oraz w okresie 6-ciu miesięcy po odbyciu porodu;
•

osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat ośmiu;

•

osób sprawujących opiekę nad: dziećmi od lat 8 do 16; osobami obłożnie
chorymi; osobami, wobec których orzeczono stałą niezdolność do pracy
w gospodarstwie rolnym; osobami, wobec których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji; osobami zaliczonymi do
znacznego stopnia niepełnosprawności – jeżeli te osoby wspólnie z nimi zamieszkują i opieki tej nie można powierzyć nikomu innemu;

•

osób pobierających naukę lub odbywających studia w szkołach wszystkich typów;

•

żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariuszy ABW, Agencji Wywiadu, Policji, Straży granicznej, Służby więziennej i Państwowej Straży Pożarnej.
W przedmiotowej Ustawie… zawarto także zapis traktujący o tym, iż od obowiązku szkolenia mogą być zwolnieni także żołnierze posiadający karty mobilizacyjne do
jednostek Sił Zbrojnych, osoby posiadające karty przydziału do jednostek zmilitaryzowanych, osoby posiadające karty przydziału do służby w obronie cywilnej (Dz.U.
1967 Nr 210, poz. 2036 z późn. zm., art. 169, pkt. 2).
Powyższe treści są zasadne pod każdym względem. Za powyższym przemawiają
także: zdroworozsądkowość ustawodawcy, względy humanitarne wobec osób niepełnosprawnych, możliwość pozyskiwania w szkołach i uczelniach treści stanowiących
istotę samoobrony oraz wypełnianie innych form ochronnych i obronnych przez
osoby powołane do ich spełniania.
Pewną wątpliwość budzić może zapis traktujący o odstąpieniu od obowiązku szkolenia osób, które ukończyły 60 lat życia. W tym przypadku odstąpienie od obowiązku prawnego nie powinno jednak przekreślać formy powinności. Powinności
przygotowania się do racjonalnego działania w obliczu zagrożenia w ramach ochrony
własnego życia i życia osób oddanych pod opiekę.
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Odstępując od form przymusu, musimy widzieć zakres prawnej i zdroworozsądkowej powinności. Zanik bodźca, jakim jest zagrożenie, jest przyczyną wielu nieszczęść. Przyszłość jest nieprzewidywalna i niepewna. Przygotowanie się do racjonalnego zachowania w sytuacjach niebezpiecznych to nie swego rodzaju chciejstwo
idealistyczne, tylko normalność cywilizacyjna. Temu przygotowaniu pomaga posiadanie stosownej wiedzy o obowiązkach i prawach w ramach samoobrony, organizacji
obrony cywilnej w swojej gminie, organizacji władz lokalnych i ich uprawnień oraz
służbach i podmiotach niosących pomoc. Sprzyja także umiejętność wykonywania
prostych czynności ochronnych i ratunkowych, posługiwanie się środkami ochronnymi i ratunkowymi oraz umiejętność udzielenia poszkodowanym doraźnej pomocy
przedmedycznej.
Zauważyć należy, że wiedza teoretyczna i praktyczna zawsze była i jest postrzegana
jak to coś, co odnosiło się do istnienia człowieka, była z nim związana, lecz nie zawsze
stosowana przez wszystkich do usprawniania działania. Tym samym także współcześnie rola wiedzy w życiu jednostek staje się zjawiskiem powszechnym i permanentnym. Będąc przygotowanym do: samoobrony indywidualnej i zespołowej przed
środkami zagrożenia, w tym środkami rażenia przeciwnika; niesienia innym pomocy
w nagłych wypadkach; udziału w zapobieganiu skutkom katastrof i klęsk żywiołowych i ich likwidacji zarówno w czasie pokoju, jak i w okresie wojny wypełniamy
trzy podstawowe funkcje samoobrony powszechnej.
W literaturze przedmiotu traktującej o powszechnej samoobronie znajdujemy
także odniesienie do sfer (dziedzin) tej samoobrony. Do dziedzin samoobrony powszechnej zaliczono między innymi: ochronę ludności; bezpieczeństwo socjalne;
bezpieczeństwo i porządek publiczny; ochronę dóbr kultury narodowej; ochronę
(obronę) przed agresją; edukację na rzecz bezpieczeństwa; wsparcie działania sił rządowych w sferze bezpieczeństwa. Tak szerokie podejście do powyższego problemu nie
znajduje jednak odzwierciedlenia prawnego w dokumentach prawa wymienionych
w tym materiale. Podobnie nie obejmują one również samoobrony zbrojnej, bowiem
samoobrona powszechna postrzegana jest jako forma aktywności władz i społeczeństwa w obszarze obrony cywilnej, a więc samoobrony niezbrojnej. Wymienione wyżej sfery samoobrony, niekoniecznie powszechnej, mają swoje odniesienie w innych
dokumentach prawa stanowionego.
Samoobrona powszechna – będąca przedsięwzięciem (działaniem) obrony cywilnej – obejmuje działalność organów administracji i społeczeństwa w czasie pokoju
i okresie wojny. Jej formy działania mają zinstytucjonalizowany charakter i są, jak już
wcześniej zauważono, opisane organizacyjnie i prawnie.
Nie znajdujemy opisu doraźnych form samoobrony powszechnej. A przecież
to doraźne formy powszechnej samoobrony będą oznaką zabezpieczenia się ludzi przed zagrożeniami i społecznej aktywności w społeczeństwie obywatelskim.
Niektóre formy doraźnej samoobrony (powszechnej) zauważamy codziennie.
Wśród nich wymienić można między innymi takie jak: samoratowanie się mieszkańców; doraźne świadczenia osobiste i rzeczowe; społeczne akcje humanitarne;
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pomoc w poszukiwaniu osób zaginionych; samopomoc sąsiedzką; darowizny;
wychowanie w rodzinie; społeczne akcje wsparcia działań służb ratowniczych
i porządkowych.
W obszarze zainteresowania samoobrony powszechnej pozostaje zatem człowiek
z jego zaletami i wadami. Powszechna samoobrona będzie dawała poczucie bezpieczeństwa i sposobność uczestniczenia w zarządzaniu i decydowaniu o sobie i swoim
życiu, gdy będzie wynikała z poczucia obywatelskiej odpowiedzialności i świadomości. Będąc wynikiem przymusu i powinności realizowanych przy pełnym zrozumieniu i zaangażowaniu ludności oraz administracji szczebla lokalnego, ma istotne
znaczenie dla bezpieczeństwa społeczności lokalnych przy ogólnym zniechęceniu do
różnych form ochronnych i ratowniczych realizowanych na siłę.
Założenia powszechnej samoobrony wydają się być właściwe, wymagają jednak pewnej modernizacji. Zwrócić należy uwagę na to, iż w społeczeństwie jutra, w społeczeństwie obywatelskim, państwo nie powinno przerzucać odpowiedzialności za samoobronę wyłącznie na ludność. Stwierdzeniu temu nie przeczy podstawowa teza samoobrony
sprowadzająca się do tego, iż każdy obywatel powinien być odpowiedzialny za należyte
przygotowanie się do funkcjonowania i samoobrony w sytuacji zagrożenia.
Reasumując, podkreślić należy, że powszechna samoobrona ludności powinna być
postrzegana w jednakowym zakresie w ramach funkcji ochronnej i funkcji ratowniczej. W pierwszym przypadku odnosić się powinna do przygotowania ludności
i administracji do ratownictwa w tej formie ochrony i obrony, w drugim – do praktycznej działalności w przypadku wystąpienia zagrożenia. Powinna zatem być realizowana także w społeczeństwie jutra.

INNE SFERY I FORMY ORGANIZACYJNE NIEZBROJNEJ
SAMOOBRONY POWSZECHNEJ
Zaprezentowane treści odnoszą się do samoobrony powszechnej postrzeganej
przez pryzmat ochrony ludności w kontekście obrony cywilnej. Podkreślić jednak
należy, że w dostępnej literaturze wskazuje się także na to, iż samoobrona powszechna występuje w sferach związanych z: ochroną ludności (osób, dóbr i środowiska);
bezpieczeństwem i porządkiem publicznym; bezpieczeństwem socjalnym; ochroną
dóbr kultury narodowej; obroną (ochroną przed agresją); edukacją na rzecz (dla)
bezpieczeństwa; wsparciem struktur i podmiotów rządowych w wykonywaniu ich
ustawowych zadań w zakresie bezpieczeństwa (Marczak, 2000).
W literaturze przedmiotu standardem jest wskazywanie na zinstytucjonalizowane i doraźne formy samoobrony powszechnej realizowane przez stosowne podmioty
w poszczególnych sferach. I tak:
a. w ramach sfery ochrony ludności do form zinstytucjonalizowanych samoobrony powszechnej zaliczono m.in. działalność organizacji pozarządowych, działalność kościoła i związków wyznaniowych, wspieranie służb profesjonalnych,
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wolontariat. Natomiast do doraźnych form – samoratowanie się mieszkańców,
doraźne świadczenia osobiste i rzeczowe podczas akcji ratunkowych;
b. w ramach bezpieczeństwa i porządku publicznego do zinstytucjonalizowanych form powszechnej samoobrony zaliczono m.in. działanie według programów celowych, samoobronę i samoochronę przed przestępczością, wspieranie działań policji, straży, inspekcji. Z kolei do form doraźnej samoobrony
powszechnej – społeczne akcje wsparcia działań policji w ramach pomocy
w poszukiwaniu osób zaginionych, ściganiu przestępców czy doraźne świadczenia osobiste i rzeczowe;
c.

w ramach bezpieczeństwa socjalnego wśród form zinstytucjonalizowanych samoobrony powszechnej wskazuje się na działalność organizacji pomocowych
(w sferze opieki nad osobami bezdomnymi, chorymi i poszkodowanymi), wolontariat, zbiórki środków finansowych i rzeczy dla bezdomnych i potrzebujących. Z kolei do form doraźnej samoobrony powszechnej zaliczono m.in.
samopomoc sąsiedzką i darowizny;

d. w sferze ochrony dóbr kultury w ramach zinstytucjonalizowanych form samoobrony powszechnej wymienia się m.in. działalność organizacji pozarządowych, fundacje celowe, opiekę nad zabytkami, zbiórkę środków (kwesty),
zabiegi konserwatorskie, ratowanie dóbr w czasie zagrożeń, kultywowanie
folkloru i tradycji. Doraźne formy tej samoobrony to m.in. ukrywanie dóbr
narodowych, gaszenie pożarów, usypywanie wałów przeciwpowodziowych,
darowizny celowe, spontaniczne działania ludzi w sytuacji nagłego zagrożenia;
e.

w ramach obrony (ochrony) przed agresją zinstytucjonalizowane formy samoobrony powszechnej to opór zbrojny i opór niezbrojny. Natomiast wśród
doraźnych form samoobrony powszechnej wymienia się samoobronę przed
zamachami na życie, zdrowie i mienie, sabotowanie poczynań okupanta,
ukrywanie zbiegów i uchodźców;

f.

w ramach edukacji na rzecz społeczeństwa zinstytucjonalizowane formy
samoobrony powszechnej obejmują m.in. działalność organizacji pozarządowych, działalność kościołów i związków wyznaniowych, działalność lokalnych mediów. Z kolei wśród doraźnych form samoobrony powszechnej
wskazuje się na wychowanie w rodzinie i nabywanie wiedzy i umiejętności
poprzez praktyczne doświadczenie.

g.

w ramach wsparcia sił zbrojnych (struktur i podmiotów rządowych) wymienia się działalność organizacji proobronnych i paramilitarnych, wsparcie materialne i moralne (akceptacja społeczna, pomoc medyczna, pomoc religijna)
jako formy zinstytucjonalizowanej samoobrony. Z kolei do doraźnych form
samoobrony powszechnej w ramach tej sfery zaliczono pomoc medyczną
dla żołnierzy, dostarczanie żywności i wody, użyczanie pomieszczeń, kwater
i sprzętu ratunkowego (poza świadczeniami osobowymi i rzeczowymi).
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Powyższe treści nie zamykają zagadnienia. Są jedynie namiastką problematyki samoobrony powszechnej realizowanej w tym obszarze. Ich rozwinięcie dokonuje się
w prowadzonych badaniach i publikacjach z tego obszaru. Szersze potraktowanie
w tym miejscu byłoby nieuzasadnione.

SAMOOBRONA ZBROJNA
Samoobrona zbrojna to specyficzny rodzaj samoobrony. Specyficzny, bo jej celem
jest orężna ochrona i obrona życia, zdrowia i mienia własnego oraz udzielanie pomocy innym przez wspieranie działań państwa. Od innych form samoobrony powszechnej różni ją paramilitarny charakter działań.
W literaturze przedmiotu proponuje się, aby przez samoobronę zbrojną „rozumieć ten rodzaj lub charakter samoobrony, która oparta jest na wykorzystaniu broni
drogą bezpośredniego lub pośredniego (odstraszanie) użycia przeciwko faktycznym
(realnym) lub potencjalnym napastnikom” (Marczak, 2000, s. 70). Fundamentalne
znaczenie w przypadku samoobrony zbrojnej ma założenie i istota obrony koniecznej, zgodnie z którymi każdy napadnięty ma prawo się bronić z użyciem środków
adekwatnych do rodzaju i skali zagrożenia.
Jak zauważa Hieronim Szafran, doświadczenia historyczne i dotychczasowy stan
badań wskazują „że samoobronę zbrojną organizuje się dla ochrony przed (...) zagrożeniami ze strony uzbrojonych napastników i oddziałów (grup)” (Marczak, 2000,
s. 71). W szczególności przed:
– bezpośrednim atakiem (zamachem) na zdrowie i życie współobywateli;
– niszczeniem lub rabunkiem mienia i zasobów;
– dewastacją urządzeń;
– zakłóceniem funkcjonowania instytucji i urządzeń użytku publicznego (komunalnych);
– naruszeniem bezpieczeństwa i porządku publicznego;
– agresją zbrojną i okupacją (w tym pacyfikacją i czystkami etnicznymi). (Marczak,
2000, s. 71)

Za przeciwnika, przed którym organizuje się samoobronę zbrojną, uważa się:
kryminalistów, sabotażystów, dywersantów i terrorystów; bojówki nacjonalistyczne
i bojówki subkultur młodzieżowych; uzbrojone grupy przestępcze uprawiające rozbój i bandytyzm; gangi młodzieżowe; regularne siły wojskowe agresora; policyjne,
paramilitarne i pomocnicze siły okupacyjne; bandy rabunkowe rekrutujące się z dezerterów i rozbitych wojsk.
Tworzenie samoobrony zbrojnej jest pochodną przyjętej w państwie polityki narodowej. Dużą rolę w jej konstruowaniu odgrywają m.in. uwarunkowania prawne,
militarne, ekonomiczne i organizacyjne. Współczesny polski system prawny nie daje
jednoznacznych podstaw dla organizowania samoobrony zbrojnej w czasie pokoju.
Zastrzeżenia wobec samoobrony zbrojnej wiążą się z koniecznością zagwarantowania
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bezpiecznego przechowywania i użytkowania broni, ustanowienia przepisów prawa
i reguł organizacyjnych (dotyczących m.in. dyscypliny, umundurowania, oznakowania zewnętrznego) oraz znajomości i przestrzegania norm prawa wojennego, a także
sprawowania nadzoru nad funkcjonowaniem przez właściwe organy państwa.
Istotę tego zjawiska społecznego w okresie II wojny światowej oddaje dziewięć
zasad samoobrony ujętych przez konspiracyjne pismo Samoobrona Powszechna.
Brzmiały one następująco (Marczak, 2000, s. 21):
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Samoobrona to powszechna akcja ochrony narodu przed zniszczeniem w ludziach, kulturze i mieniu naturalnym.
Samoobrona to zorganizowany opór społeczny wobec okupanta, posłuch dla
władz polskich, wykonywanie zasad zbiorowej walki.
Samoobrona to pomoc walczącym, ściganym, więzionym.
Samoobrona to walka społeczna, gospodarcza i kulturalna z każdym wrogiem,
obrona przed branką, wywożeniem, wynarodowieniem, haraczem rolnym, zbiórką surowca, wyzyskaniem sił polskich, rabunkową gospodarką, akcją osiedleńczą
i propagandą polityczną, ratunek dla poszkodowanych.
Samoobrona to samopomoc i opieka nad polskimi ofiarami wojny, solidarność,
dobrowolne stosowanie sprawiedliwości społecznej.
Samoobrona to dobrowolny podatek pieniężny dla organizacji niepodległościowych.
Samoobrona to piętnowanie odszczepieńców i zdrajców, społeczna kontrola bezpieczeństwa i moralności narodowej.
Samoobrona to sztuka organizowania się i wspólnej, zbiorowej postawy wobec
każdego niebezpieczeństwa i w każdej gromadzie ludzkiej.
Samoobrona to straż powszechna godności i siły narodowej.

Zapoznając się z przytoczonymi wyżej zasadami samoobrony zauważamy ich
szczególne odniesienie do okresu II wojny światowej. Niemniej jednak w sposób pośredni mają odniesienie do współczesnej powszechnej samoobrony.

WNIOSKI
W literaturze przedmiotu samoorganizację społeczności lokalnych w zakresie bezpieczeństwa narodowego określa się pojęciem samoobrony powszechnej. Ma ona
podstawowe znaczenie dla osiągania i utrzymania trwałego bezpieczeństwa narodowego. Warunkuje przy tym w znacznym stopniu efektywne działania administracji
rządowej i samorządowej.
Samoobrona powszechna jako samoorganizacja społeczności lokalnej odgrywa
istotną rolę w rozwiązywaniu problemów i osiąganiu celów uważanych w danym środowisku za ważne dla dobra i ładu publicznego. Jest ona naturalną i najstarszą formą
organizacji bezpieczeństwa grup społecznych, wspierającą rządowe formy organizacji
bezpieczeństwa narodowego.
Wszystkie sfery i formy samoobrony powszechnej mają swoje odniesienie w prawie stanowionym w państwie. Niektóre również w międzynarodowym prawie hu-

Samoobrona powszechna społeczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej

55

manitarnym. Każda sfera i forma samoobrony wymaga stosownych działań organizacyjnych i szkoleniowych.
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SAMOOBRONA POWSZECHNA SPOŁECZEŃSTWA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Słowa kluczowe: samoobrona, obrona cywilna, bezpieczeństwo, szkolenie, formy i rodzaje
samoobrony
Streszczenie: Samoobrona powszechna to szczególny rodzaj samoochrony ludności w sytuacjach zagrożenia. W zdecydowanym zakresie przedsięwzięcie to ukierunkowane jest na okres
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Nie przekreśla się jednak zastosowania form samoobrony powszechnej w przypadku zagrożeń czasu pokoju. Zważywszy na
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stwierdzenie wskazujące, iż zagrożenia, jakie niosą dla współczesnych społeczeństw katastrofy
i awarie techniczne, klęski żywiołowe i skażenie środowiska, są równe skutkom wojny. Współcześnie bezpieczeństwo narodowe, obrona narodowa obejmują w coraz większym stopniu
– oprócz siły militarnej – zdolność ochrony i ratownictwa ludności, substancji materialnej
i środowiska przed zagrożeniami niemilitarnymi. Samoobrona powszechna może być odpowiedzią społeczeństwa na występujące obszary braku bezpieczeństwa, których nie chcą lub nie
mogą zagospodarować podmioty państwowe.

GENERAL CIVIL SELF-DEFENSE IN THE REPUBLIC OF POLAND
Keywords: self-defense, civil defense, security, training, forms and types of self-defense
Abstract: General self-defense is a special type of self-protection of the population in the
emergency situations. It is a reaction at the time of external threat to national security and the
war. However, this does not rule out the use of general forms of self-defense in the event of
threat in peacetime. The past assumptions in this area should be extended. Especially that the
threats to modern society: disasters and technical failures, natural disasters and environmental pollution – are equal to the effects of war. Today, national security and national defense
increasingly include – besides the military strength – the ability to protect and rescue people,
material assets and the natural environment from non-military threats. General self-defense
may be a response to the emerging public insecurity, which is not (or cannot be) provided for
by the state authorities.

Sylwia Zakrzewska*

TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI DLA
BEZPIECZEŃSTWA
WSTĘP

E

dukacja obronna towarzyszy każdej cywilizacji niemal od samych jej początków.
Różnorodna jest jedynie jej forma z uwagi na rodzaj zagrożenia, z jakim człowiek musi się zmierzyć. Od początków państwa polskiego wiązała się z wychowaniem w drużynach książęcych, by z biegiem czasu przyjąć charakter instytucjonalny
– Szkoły Rycerskiej, a w dalszej kolejności stać się powszechną formą kształcenia
ogółu społeczeństwa.
Doświadczenia, jakie przyniosły lata zaborów i I wojny światowej, nie pozostawiały żadnych wątpliwości, że przygotowanie obronne społeczeństwa jest obligatoryjne.
Postanowiono więc podnosić zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną społeczeństwa zgodnie z założeniami koncepcji naród pod bronią. Najlepszym sposobem
realizacji tego przedsięwzięcia jest oczywiście powszechny system edukacji. Objęto
zatem uczniów szkół wszystkich szczebli przysposobieniem wojskowym, a w czasie
wakacji organizowano dla nich letnie obozy przysposobienia wojskowego. Realizację
tej idei przerwał niedługo później wybuch II wojny światowej.
Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie istoty oraz instytucjonalnego wymiaru edukacji obronnej realizowanej zarówno w systemie oświatowym, jak
i poza nim, a także zwrócenie uwagi na tendencje i kierunki zmian w jej postrzeganiu
i nauczaniu. Kompleksowa analiza badanego zagadnienia podyktowała konieczność
zastosowania teoretycznych metod naukowych w postaci krytycznej analizy literatury
oraz metody historycznej. Zastosowano także techniki w postaci opisu, analizy, syntezy oraz wnioskowania. Prezentowany materiał chronologicznie ujmuje ewolucję
edukacji w zakresie bezpieczeństwa powszechnego od jej zarania aż do współczesności, skłaniając tym samym do postawienia następujących problemów badawczych:
1. W jakim zakresie realizowane procesy edukacyjne odpowiadają wyzwaniom
związanym z potencjalnymi i realnymi zagrożeniami bezpieczeństwa?
2. W jakim zakresie zmiany oświatowe skorelowane były z transformacją ustrojową oraz zmianami społecznymi im towarzyszącymi?
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3. W jaki sposób wdrażana najnowsza podstawa programowa jest w stanie
sprostać potrzebom i oczekiwaniom w zakresie bezpieczeństwa?

EDUKACJA OBRONNA PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Przysposobienie wojskowe wróciło do szkół na mocy dekretu Rady Państwa z dnia
16 stycznia 1946 roku o powszechnym obowiązku wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego (Dz.U. 1946 Nr 31, poz. 195). Realizowano je w oparciu o doświadczenia wypracowane w okresie dwudziestolecia międzywojennego i fundamenty socjalistycznych poglądów pedagogicznych i ideologicznych. Dwa lata później, na
mocy ustawy z dnia 25 lutego 1948 roku o powszechnym obowiązku przysposobienia
zawodowego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego młodzieży oraz o organizacji spraw kultury fizycznej i sportu (Dz.U. 1948 Nr 12, poz. 90), wszelką odpowiedzialność za realizację przysposobienia wojskowego powierzono Powszechnej
Organizacji Służba Polsce. Przysposobienie wojskowe miało być realizowane w placówkach oświatowo-wychowawczych i zakładach pracy w ramach hufców SP, jednak
trudności organizacyjne uniemożliwiły realizację tych zamierzeń.
W związku z powyższym uchwałą nr 95/52 Prezydium Rządu z dnia 1 marca
1952 roku w sprawie organizacji przysposobienia wojskowego młodzieży (Kucharski,
2002) w miejsce zlikwidowanych hufców ponownie wprowadzono do szkół średnich obowiązkowe przysposobienie wojskowe. Dominowały w nim wówczas treści
stricte wojskowe.
Z biegiem czasu treści programowe przysposobienia wojskowego regularnie reformowano, ukierunkowując je na zagadnienia z zakresu powszechnej samoobrony. Ustawą z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony PRL
(Dz.U. 1967 Nr 44, poz. 220) w jego miejsce wprowadzono do szkół przysposobienie obronne, a w latach 1970-1974 objęto nim również uczniów szkół podstawowych, zasadniczych zawodowych, szkół przysposobienia rolniczego oraz policealnych
(Zakrzewska, 2013).
Z uwagi, iż wielu uczniów kończyło edukację na poziomie szkoły podstawowej
bądź kontynuowało ją w zasadniczej szkole zawodowej, realizacja przysposobienia
obronnego na poziomie szkoły podstawowej stała się najbardziej powszechną formą
przygotowania obronnego młodzieży. Treści programowe tego etapu edukacyjnego
obejmowały w głównej mierze zagadnienia z zakresu samoobrony na wypadek wybuchu wojny i zasady działania broni nuklearnej.
Edukacja w zasadniczych szkołach zawodowych rozszerzała treści związane z samoobroną oraz stanowiła elementarne przygotowanie do pełnienia zasadniczej służby wojskowej.
W szkole średniej uczniowie zdobywali podstawowe umiejętności działania zespołowego w czasie pokoju, okresie zagrożenia i wojny. Kształtowali postawy ideowe
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i patriotyczne. Słuchacze szkół policealnych przygotowywani byli do pełnienia ról
młodszych dowódców w formacjach samoobrony i poznawali zadania OC zakładów
pracy (Bieniasz i Siuda, 1978).
Ponadto od 1973 roku uchwała Rady Ministrów z dnia 8 września 1972 roku
w sprawie przeszkolenia w jednostkach wojskowych osób podlegających wojskowemu
szkoleniu studentów oraz w sprawie szkolenia obronnego studentów (M.P. 1972 Nr 45,
poz. 239) nakazywała objęcie szkoleniem wojskowym studentów szkół wyższych,
zdolnych do służby wojskowej, zaś pozostałych studentów szkoleniem obronnym.
Na szkolenie wojskowe składały się zajęcia wojskowe jako obowiązkowy przedmiot
nauczania, a także przeszkolenie wojskowe realizowane w jednostkach wojskowych
po ukończeniu studiów. Obowiązkowym przedmiotem nauczania było również
szkolenie obronne, które odbywało się w formie zajęć teoretycznych i praktycznych.
Jego celem było przygotowanie studentów do powszechnej samoobrony.
Nadmienić należy, że przez cały wskazany dotychczas okres młodzież szkolna
uczestniczyła w trakcie wakacji w obowiązkowych obozach przysposobienia wojskowego/obronnego. W ich trakcie poszerzała wiedzę teoretyczną zdobytą podczas
realizacji treści programowych przedmiotu oraz nabywała i doskonaliła umiejętności praktyczne.
Rok 1989 był przełomowy nie tylko z uwagi na reformy i przemiany, jakie dokonały się na arenie politycznej. Zapoczątkowały one dalsze zmiany obejmujące wiele
aspektów życia obywateli, w tym również edukację. Ponownie przewartościowano
treści programowe przysposobienia obronnego, rezygnując tym razem z tematyki ściśle związanej z wojskiem. W kolejnym roku zaniechano realizacji tego przedmiotu
w szkołach podstawowych, zastępując je zagadnieniami z zakresu powszechnej samoobrony, zaś w szkołach ponadpodstawowych zakres tematyczny PO obejmował treści
dotyczące ochrony zdrowia i życia na wypadek zagrożeń czasu pokoju, okresu wojny,
a także przygotowania do koordynacji zespołów OC (Kaliński, 2005). Przedmiot
realizowano w wymiarze jednej godziny w tygodniu podczas dwóch pierwszych lat
nauki. W sumie cykl kształcenia obejmował 76 godzin nauki przysposobienia obronnego (Kucharski, 2002).
Organizację obozów przysposobienia obronnego w tym okresie regulowało Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 października 1992 roku w sprawie
rodzajów szkół, których uczniowie podlegają obowiązkowi odbywania przysposobienia
obronnego i zasad organizacji zajęć przysposobienia obronnego w szkołach (Dz.Urz.
MEN Nr 8, poz. 38). Na jego mocy uczniowie, którzy ukończyli pierwszą klasę
szkoły ponadpodstawowej, mogli uczestniczyć w obozach przysposobienia obronnego odbywających się w czasie wakacji.
Koniec XX wieku przyniósł kolejne zmiany zainicjowane Ustawą z dnia 25 lipca 1998 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. 1998 Nr 117, poz. 759),
a także Ustawą z dnia 8 stycznia 1999 roku – Przepisy wprowadzające reformę ustroju
szkolnego (Dz.U. 1999 Nr 12, poz. 96). System nauczania podzielony został na cztery
szczeble edukacyjne:

60

Sylwia Zakrzewska

1. klasy I–III szkoły podstawowej (nauczanie wczesnoszkolne);
2. klasy IV–VI szkoły podstawowej;
3. gimnazja;
4. szkoły ponadgimnazjalne.
Przysposobienie obronne realizowano wówczas w klasach I-II czwartego etapu
edukacyjnego. Treści programowe przedmiotu obejmowały zagadnienia z zakresu
charakterystyki współczesnych zagrożeń człowieka w czasie pokoju i okresie wojny, systemu bezpieczeństwa RP, międzynarodowego prawa humanitarnego, ochrony
ludności w ramach powszechnej samoobrony, pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, terenoznawstwa oraz strzelectwa sportowego (Goniewicz i in., 2002).
Na niższych etapach edukacyjnych wprowadzono ścieżki edukacyjne umożliwiające zdobycie wiedzy z zakresu kształtowania szeroko rozumianego bezpieczeństwa
(m.in. zdrowotnego, ekologicznego oraz komunikacyjnego), zapobiegania pożarom,
udzielania pomocy przedmedycznej, prewencji przestępczości, a także podstaw międzynarodowego prawa humanitarnego i ochrony dóbr kultury (Kucharski, 2002).

KLASY O PROFILU WOJSKOWYM
Innowacyjnym projektem tego okresu stało się tworzenie klas profilowanych wojskowo. Pierwsza z nich powstała w Liceum Ogólnokształcącym w Tucholi w roku
szkolnym 1998/1999. Kształciły one zaplecze kadrowe dla sił zbrojnych, generując relatywnie niskie koszty z tym związane przy zachowaniu wysokiego poziomu
wyszkolenia. Przedsięwzięcie to cieszyło się ogromnym zainteresowaniem zarówno
wśród młodzieży i jej rodziców, jak również samorządów terytorialnych. W konsekwencji tego w całym kraju powstało wiele klas o profilu wojskowym. Jednak profesjonalizacja Sił Zbrojnych RP oraz ograniczenie środków na finansowanie tego
przedsięwzięcia przyczyniły się do znacznego zahamowania tej tendencji (Kaliński,
2002), lecz na szczęście nie spowodowały całkowitej rezygnacji z kontynuowania tej
formy edukacji młodzieży. Wskazać w tym miejscu należy choćby na współpracę pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach i miejscowym
ZSP nr 1 realizowaną na mocy wzajemnego porozumienia podpisanego w kwietniu
2015 roku. W jej ramach uniwersytet sprawuje pieczę naukowo-dydaktyczną nad
klasami o profilu wojskowym tegoż zespołu szkół. Dzięki pozyskanemu wspólnymi
siłami umundurowaniu polowemu uczniowie mają możliwość noszenia go podczas
zajęć, których tematyka obejmuje następujące bloki: strategia bezpieczeństwa, system obronny państwa, siły zbrojne w systemie państwa demokratycznego, sojusznicze współdziałanie Sił Zbrojnych RP. Treści merytoryczne wzbogacono ponadto
praktycznymi ćwiczeniami składającymi się z musztry, zapoznania z bronią oraz podstaw szkolenia taktycznego, które odbywają się w siedleckiej jednostce wojskowej.
W przyszłości planowane jest rozszerzenie tematyki realizowanych zajęć na zagadnie-
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nia z zakresu wywiadu konkurencyjnego, kryminologii i ratownictwa medycznego,
a także nawiązanie współpracy z kolejnymi placówkami szkolnymi, również spoza
miasta (Szmitkowski, 2017).

PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE STUDENTÓW
Dodać również należy, iż na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu oraz Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2003 roku w sprawie sposobu
przeprowadzania przysposobienia obronnego studentów i studentek (Dz.U. 2003 Nr
174 poz. 1686) po zaliczeniu pierwszego roku studiów studenci mieli możliwość
złożenia na uczelni wniosku w sprawie odbycia przysposobienia obronnego. Jego
celem było opanowanie podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, głównie
z zakresu obrony narodowej, poznanie zadań państwa i sił zbrojnych w zapewnianiu
bezpieczeństwa narodowego oraz przygotowanie studentów do realizacji powinności
obronnych. Przysposobienie obronne było nieobowiązkowym przedmiotem realizowanym w ciągu jednego semestru w formie samokształcenia i konsultacji. Kończyło
się egzaminem przeprowadzanym w formie testu, a jego zaliczenie odnotowywane
było w indeksie. Umożliwiało to w dalszej kolejności złożenie wniosku do Wojskowego Komendanta Uzupełnień o powołanie do odbycia przeszkolenia w jednostce
wojskowej (6 tygodni w czasie wakacji). Po złożeniu przysięgi wojskowej oraz zaliczeniu egzaminu końcowego studentów zwalniano ze służby wojskowej i przenoszono
do rezerwy w stopniu kaprala. Niezaliczenie egzaminu końcowego skutkowało zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do rezerwy w stopniu szeregowego. Natomiast
student, który zrealizował przysposobienie obronne, lecz nie otrzymał skierowania na
praktyczne przeszkolenie wojskowe w jednostce wojskowej, zostawał przeniesiony do
rezerwy z dniem ukończenia studiów. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o zmianie
ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2009 Nr 161 poz. 1278) uchyliła art. 166 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, znosząc tym samym podstawy prawne do dalszej realizacji przysposobienia obronnego studentów i studentek.

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
21 października 2008 roku zainicjowano natomiast kolejne reformy na gruncie edukacji obronnej. Szefowie resortów edukacji narodowej i obrony narodowej
podpisali porozumienie o współpracy na rzecz edukacji obywatelskiej, patriotycznej i proobronnej młodzieży szkolnej. W myśl porozumienia 23 grudnia 2008 roku
ogłoszono Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół (Dz.U. 2008 Nr 4, poz. 17). Zgodnie z jego zapisami w miejsce przysposobie-
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nia obronnego wprowadzono edukację dla bezpieczeństwa, reorganizując jednocześnie system nauczania tego przedmiotu. Od roku szkolnego 2009/2010 edukacja dla
bezpieczeństwa pojawiła się w programie nauczania klas III gimnazjów w wymiarze
jednej godziny tygodniowo, zaś od roku szkolnego 2012/2013 w klasach I szkół ponadgimnazjalnych również w wymiarze jednej godziny tygodniowo.
Treści programowe trzeciego etapu edukacyjnego obejmują ostrzeganie o zagrożeniach i alarmowanie, powszechną samoobronę i obronę cywilną, zagrożenia bezpieczeństwa i działania ratownicze, pierwszą pomoc i resuscytację, ochronę przed
skażeniami oraz zagrożenia chemiczne (Słoma i Zając, 2010). Natomiast zakres tematyczny czwartego etapu edukacyjnego sprowadza się do realizacji następujących
treści: system obronny państwa, ochrona ludności i obrona cywilna, zagrożenia czasu
pokoju, zagrożenia okresu wojny oraz pierwsza pomoc (Słoma, 2011).
Ponadto Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2009
roku w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa (Dz.U. 2009 Nr 139,
poz. 1131) gwarantuje, iż podczas zajęć edukacyjnych z edukacji dla bezpieczeństwa
obejmujących prowadzenie ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów obowiązuje podział na grupy. Zaś oddziały
liczące nie więcej niż 30 uczniów mogą być dzielone na grupy podczas ćwiczeń za
zgodą organu prowadzącego szkołę.
W aspekcie merytorycznym efekty realizacyjne EdB na czwartym etapie edukacyjnym
są zadowalające. Niestety nie można powiedzieć tego samego o osiągnięciach absolwentów trzeciego etapu edukacyjnego. Głównym powodem tego stanu rzeczy jest brak właściwego przygotowania merytorycznego nauczycieli prowadzących edukację dla bezpieczeństwa w gimnazjach. W większości są to nauczyciele wychowania fizycznego, techniki,
plastyki bądź innych przedmiotów, którzy po zrealizowaniu 240 godzin dydaktycznych
otrzymują uprawnienia do nauczania przedmiotu (CSP, 2017). Brak gruntownej wiedzy
z tego zakresu nie może owocować dobrymi rezultatami edukacyjnymi.
Jeśli chodzi natomiast o praktyczną formę realizacji zagadnień z zakresu edukacji
dla bezpieczeństwa, reguluje ją zapis Ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1967 Nr 44, poz. 220
z późn. zm.) stanowiący, iż Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony
Narodowej, określi w formie rozporządzenia sposób realizacji edukacji dla bezpieczeństwa z uwzględnieniem możliwości organizowania obozów specjalistycznych.
Ponadto cytowane wcześniej rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
28 sierpnia 2009 roku w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa (Dz.U.
2009 Nr 139, poz. 1131) mówi, iż w czasie ferii letnich dla uczniów, którzy ukończyli pierwszą klasę zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum
profilowanego lub technikum, mogą być organizowane specjalistyczne obozy szkoleniowo-wypoczynkowe z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa. W praktyce jednak
zaniechano wszelkich form realizacji powyższych zapisów podlegających centralnej
organizacji, zwierzchnictwu i koordynacji.
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Jedyną próbą kontynuacji tradycji obozownictwa są specjalistyczne obozy szkoleniowo-wypoczynkowe organizowane przez organizacje pozarządowe i kuratoria
oświaty. Ich oferta przeznaczona jest przede wszystkim dla absolwentów gimnazjów
i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a także ich nauczycieli ze względu na możliwość zrealizowania elementów programu nauczania, na które zabrakło czasu w roku
szkolnym, a także przeprowadzenia zajęć praktycznych (Surma, 2012).

EDUKACJA SPOŁECZEŃSTWA W ZAKRESIE OBRONNOŚCI
Uzupełnieniem procesu dydaktycznego realizowanego przez placówki oświatowe w zakresie edukacji obronnej są szkolenia z zakresu obrony cywilnej organizowane w oparciu
o zapisy Ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2015, poz. 827) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25
czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju,
szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. 2002 Nr 96, poz. 850).
Ich celem jest przygotowanie organów i pracowników administracji publicznej,
zakładów pracy oraz formacji obrony cywilnej do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej oraz doskonalenie umiejętności nabytych przez te podmioty. Szkolenia
organizowane są na szczeblu centralnym, terenowym (wojewódzkim, powiatowym,
gminnym) oraz w zakładach pracy.
Za organizację szkoleń odpowiedzialni są właściwi terytorialnie szefowie obrony
cywilnej. Realizuje się je na poziomie podstawowym, doskonalącym oraz specjalistycznym w formie teoretycznej oraz praktycznej. Szkolenia podstawowe organizują
właściwi terytorialnie szefowie obrony cywilnej i kierownicy zakładów pracy w oparciu o plany i programy szkoleń. Program takiego szkolenia powinien obejmować
następujące treści (Wytyczne…, 2016):
a. międzynarodowe prawo humanitarne w aspektach dotyczących obrony cywilnej oraz ochrony dóbr niezbędnych do przetrwania;
b. obrona cywilna w systemie obronności Państwa;
c. zadania i kompetencje organów administracji publicznej, służb, inspekcji,
straży w zakresie obrony cywilnej i dóbr niezbędnych do przetrwania;
d. wybrane zagadnienia z zarządzania w sytuacjach kryzysowych;
e. formacje obrony cywilnej – zadania, sposób organizacji, wyposażenie, zasady
osiągania gotowości do działania;
f.

psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych, ze szczególnym uwzględnieniem udzielania pomocy psychologicznej osobom poszkodowanym oraz ratownikom;

g. sposoby postępowania w kontaktach z mediami w sytuacjach kryzysowych,
rola mediów w sytuacjach kryzysowych;
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h. praktyczna realizacja zadań obrony cywilnej, w tym:
•

reklamowanie osób funkcyjnych, nadawanie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych oraz świadczenia na rzecz obrony cywilnej;

•

założenia i funkcjonowanie systemu alarmowania i ostrzegania;

•

wybrane zagadnienia z zakresu powszechnej samoobrony ludności;

•

ewakuacja ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia;

•

logistyka w obronie cywilnej;

i. zadania organizacji pozarządowych w systemie obrony cywilnej.
Natomiast celem szkoleń doskonalących i specjalistycznych jest poszerzenie wiedzy
oraz umiejętności nabytych podczas szkoleń podstawowych. Ponadto osoby obejmujące stanowiska związane z obroną cywilną powinny odbyć szkolenie podstawowe
w ciągu roku od chwili objęcia swoich funkcji/stanowisk. Zaś pełen cykl szkoleniowy
obejmujący szkolenie podstawowe, doskonalące i specjalistyczne nie powinien przekraczać 5 lat (Wytyczne…, 2016).

KIERUNKI ZMIAN EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA
Ostatnia dotychczas reforma systemu oświaty z 14 grudnia 2016 roku ponownie
reorganizuje ustrój szkolny, który sprowadzał się do sześcioletniej szkoły podstawowej,
trzyletniego gimnazjum, trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum, trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły policealnej. Nowa struktura
szkolnictwa przedstawia się następująco (Ustawa Prawo oświatowe, Dz.U. 2017 poz. 59):
• ośmioletnia szkoła podstawowa;
•

czteroletnie liceum ogólnokształcące;

•

pięcioletnie technikum;

•

trzyletnia branżowa szkoła pierwszego stopnia;

•

dwuletnia branżowa szkoła drugiego stopnia;

•

trzyletnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy;

• szkoła policealna (cykl nauczania nie dłuższy niż 2,5 roku).
Wdrażana zostanie od najbliższego roku szkolnego 2017/2018. Uczniowie kończący w roku szkolnym 2016/2017 klasę VI szkoły podstawowej zostaną uczniami
VII klasy szkoły podstawowej. Zabieg ten zainicjuje stopniowe wygaszanie gimnazjów poprzez zaniechanie prowadzenia rekrutacji do tych szkół. W roku szkolnym
2018/2019 ostatni rocznik uczniów klas III ukończy gimnazjum i z dniem 1 września 2019 r. w systemie szkolnym przestaną funkcjonować gimnazja.
Rozpoczęcie funkcjonowania branżowej szkoły I stopnia zastępującej zasadniczą
szkołę zawodową datowane jest na dzień 1 września 2017 r. Kształcenie w branżowej
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szkole II stopnia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia zainaugurowane zostanie w roku szkolnym 2020/2021.
Reorganizacja liceów ogólnokształcących i techników rozpocznie się od roku szkolnego 2019/2020, a zakończy się w roku szkolnym 2023/2024. Od roku szkolnego
2019/2020 w klasach I liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół
I stopnia edukację rozpoczną uczniowie kończący klasę III gimnazjum oraz uczniowie kończący klasę VIII szkoły podstawowej. Absolwenci gimnazjum będą kształcili
się w trzyletnich liceach ogólnokształcących i czteroletnich technikach, natomiast
absolwenci VIII klasy szkoły podstawowej rozpoczną naukę w czteroletnim liceum
lub pięcioletnim technikum. Kontynuacja nauki będzie również możliwa w I klasie
branżowej szkoły I stopnia (MEN, 2017a).
Mimo zapowiedzi Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza, w których
wyrażał nadzieję na powrót przysposobienia wojskowego do szkół ogólnokształcących
od roku 2018 (wPolityce.pl, 2017), Ministerstwo Edukacji Narodowej – w podpisanym 14 lutego 2017 roku rozporządzeniu w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej – pozostało przy
dotychczasowej formie i treści nauczanego przedmiotu (MEN, 2017b).

ZAKOŃCZENIE
Zaprezentowane ujęcie problematyki edukacji obronnej skłania do sformułowania
następujących konkluzji:
1. Edukacja obronna realizowana w systemie oświaty zawsze uzależniona była
od aktualnej sytuacji geopolitycznej, w jakiej znajdowała się Polska. Początkowo jej charakter podyktowany był wnioskami wyciągniętymi z I wojny
światowej i przygotowaniami do kolejnej wojny. W Polsce Ludowej jej treści
i wymiar dostosowywane były w znacznej mierze do potencjalnych zagrożeń
mogących zaistnieć na linii NATO – Układ Warszawski. Współczesny wymiar edukacji obronnej jest przede wszystkim wyrazem poczucia pozornego
bezpieczeństwa, wyrażającego się w nauczaniu treści dotyczących realnych
zagrożeń naturalnych i komunikacyjnych.
2. Każda zmiana systemu oświaty, a co za tym idzie również sposób postrzegania i realizacji edukacji obronnej, wynikał ze zmian społeczno-politycznych
zachodzących na polskim gruncie. Rozpad Układu Warszawskiego i przyjęcie Polski w struktury NATO pozwoliło na stopniowe odchodzenie od treści
stricte wojskowych w nauczaniu przysposobienia obronnego. Zastępowano
je zagadnieniami z zakresu powszechnej samoobrony, pierwszej pomocy oraz
systemu obronnego RP. Szło to w parze ze społeczną niechęcią do odbywania
powszechnego obowiązku służby wojskowej oraz z negatywnymi ocenami
poborowych przechodzących do rezerwy. Dalszy proces profesjonalizacji Sił
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Zbrojnych RP, przyczynił się do zniesienia obowiązku służby wojskowej,
a co za tym idzie – stał się przesłanką do zupełnej rezygnacji z treści o charakterze militarnym w nauczaniu edukacji dla bezpieczeństwa.
3. Dotychczasowy system oświaty bezsprzecznie wymagał zmiany, choćby
z uwagi na znaczną niewydolność szkół ponadgimnazjalnych spowodowaną zbyt krótkim okresem przygotowań uczniów do egzaminu maturalnego, o której mówiło się od dawna. Kiedy stanęliśmy przed możliwością
realnej zmiany ustroju szkolnego, pojawiło się wiele obaw, wątpliwości
i sprzeciwów w środowisku szkolnym i społecznym. Jednak należy pamiętać, że żyjemy w dynamicznym społeczeństwie, które nieustannie generuje
zmiany i nowe potrzeby, a my musimy potrafić właściwie na nie odpowiedzieć. Każda zmiana jest dobra, lecz pod warunkiem, że jest merytorycznie zasadna i przebiega z korzyścią dla uczniów. Jednak tym samym
musimy być nieustannie świadomi realnych i potencjalnych zagrożeń,
z którymi przyjdzie nam się zmierzyć. Jak pokazuje bliski nam przykład
dzisiejszej Ukrainy, na obszarze której od kwietnia 2014 roku trwa konflikt zbrojny, poczucie pewności bezpieczeństwa jest zjawiskiem dalece
złudnym i pozornym. Historia polskiej edukacji obronnej jednoznacznie
dowodzi, że świadome zagrożeń i przygotowane do radzenia sobie z nimi
społeczeństwo stanowi najwyższy potencjał i wartość narodu. W związku
z powyższym, dokonując tak istotnych zmian systemu oświaty, powinno
się również pochylić nad aktualnym stanem edukacji obronnej, podnosząc
jej rangę w procesie edukacyjnym, rozszerzając zakres tematyczny m.in.
o zagadnienia dotyczące powszechnej samoobrony i poświęcając większą
liczbę godzin dydaktycznych głównie na ćwiczenia praktyczne.
Dla porównania w Szwecji przywrócono powszechny obowiązek służby wojskowej. Od 1 lipca przed komisjami wojskowymi staną chłopcy i dziewczęta urodzeni
między 1999 a 2000 rokiem, dla których przygotowano cztery tysiące etatów. Decyzję tę uzasadnia szef MON Szwecji Peter Hultqvist niemożnością uzupełniania
braków kadrowych w Siłach Zbrojnych wolontariuszami (Rzecz o prawie, 2017).
Podobny system funkcjonuje już w Danii i Norwegii. Jest to przykład, nad którym
warto się pochylić i rozważyć jego wprowadzenie również na własny grunt.
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TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI DLA
BEZPIECZEŃSTWA
Słowa kluczowe: przysposobienie obronne, edukacja dla bezpieczeństwa, przyszłość edukacji
dla bezpieczeństwa, edukacja obronna
Streszczenie: Początki edukacji obronnej w polskim systemie kształcenia sięgają dwudziestolecia międzywojennego. W wyniku licznych zmian oświatowych ewoluowała ona wielokrotnie, aż do osiągnięcia obecnego kształtu realizowanego w systemie szkolnym, jak i pozaszkolnym. Wnikliwa analiza literatury przedmiotu, aktów prawnych oraz zbiorów archiwalnych
pozwoliła ukazać różnorodność trendów odgrywających wiodącą rolę w sposobach jej realizacji, jak również w zakresach programowych. Kolejne przełomowe zmiany systemu edukacyjnego, które rodziły wielkie nadzieje na dokonanie istotnych zmian w nauczaniu edukacji dla
bezpieczeństwa nie przyniosły niestety żadnych znaczących innowacji.

PRESENT AND FUTURE OF EDUCATION FOR SAFETY
Keywords: self-defence training, defence education, future of defence education, defence
education
Abstract: The research of this article refers to defence education realised in the Polish education system. Its origins and highlights are recaptured, as well as the recent trends. A careful
analysis of the literature, legislation and archival collections allowed to show a variety of
trends that play a leading role in the ways of its implementation, as well as in the curriculum
planning. The recent ground-breaking changes in the education system, which bore great
hope to make significant changes in the teaching of education for safety, did not in fact bring
any significant innovation unfortunately.
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JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W AKADEMII SZTUKI
WOJENNEJ – UWARUNKOWANIA I WYZWANIA
WSTĘP

P

rzemiany zachodzące w otoczeniu bezpieczeństwa Polski pociągnęły za sobą
zmiany funkcjonowania wielu struktur i podmiotów kształtujących bezpieczeństwo kraju. Od kilkunastu miesięcy przekształceniom podlega cały system obrony
narodowej. Nie ominęły one także szkolnictwa wojskowego.
Nowo utworzona Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj), jako spadkobierca bogatej tradycji uczelni wojskowych, dowiodła swoich możliwości adaptacji i transformacji
do zmian zachodzących na przestrzeni dziejów. ASzWoj jest uczelnią wojskową, która
dostosowuje swoją działalność, by przede wszystkim sprostać oczekiwaniom systemu
obronnego państwa, a także bezpieczeństwa państwa. W misji uczelni zapisano:
Akademia Sztuki Wojennej, czerpiąc z bogactwa wielowiekowej tradycji uczelni wojskowych, zachowując dziedzictwo pokoleń, wytycza nowe kierunki rozwoju myśli
wojskowej poprzez innowacyjne badania i wysokiej jakości kształcenie oraz wykorzystanie współczesnej wiedzy i praktyki sztuki wojennej, odpowiadając aktualnym
i perspektywicznym potrzebom Sił Zbrojnych RP. (ASzWoj, 2017a)

W zaistniałej sytuacji jakość usług świadczonych przez uczelnię jest ważnym elementem jej strategii. W centrum zainteresowania pojawiają się potrzeby i oczekiwania studenta (klienta). Może to zapewnić uczelni przewagę konkurencyjną i pozwolić
na realizację kształcenia na najwyższym poziomie, a tym samym przygotować nowe
kadry wyposażone w wiedzę i umiejętności pożądane w kształtowaniu spraw obronnych i bezpieczeństwa.
Według przyjętej przez Polską Komisję Akredytacyjną definicji przez system zapewnienia jakości rozumie się „całokształt działań zaplanowanych i systematycznie
realizowanych w całym procesie kształtowania jakości produktów/usług, dający gwarancję, że wytworzony wyrób będzie spełniał założone wymagania” (PKA, 2010).
Jakość kształcenia w uczelni wyższej można zdefiniować jako stopień, w jakim dana
usługa zaspokaja potrzeby i oczekiwania studenta. Na jakość kształcenia w ASzWoj
wpływa przebieg całego procesu realizacji procesu naukowo-dydaktycznego, uwarun*
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kowania środowiskowe wynikające m.in. z kształcenia oficerów na potrzeby SZ RP
i studentów cywilnych, nadzoru MON, a także uwarunkowania prawne wynikające
z ustaw i rozporządzeń MNiSW.
W wydziałach ASzWoj poczyniono kroki zmierzające do implementacji rozwiązań z zakresu zapewnienia jakości kształcenia, natomiast w przypadku poprzedniczki ASzWoj – Akademii Obrony Narodowej – na poziomie uczelni poprzestano na
wydaniu zarządzenia w sprawie wdrożenia w Akademii Obrony Narodowej (AON)
uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia (ASzWoj, 2013). Określono
w nim cel i zadania wskazanego Systemu, powołano pełnomocnika rektora – komendanta ds. zapewnienia jakości kształcenia i określono jego obowiązki, wskazano skład
akademickiego zespołu zapewniania jakości kształcenia. Na tym w istocie działalność
AON się zakończyła. Zabrakło wymiernych działań uczelni w tym zakresie. W przypadku ASzWoj, po dokonaniu oceny funkcjonowania rozwiązań uczelnianych, której wynik nie był optymistyczny, rozpoczęto prace od opracowania Strategii funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (ASzWoj, 2017b)*.
Ma być ona podstawą do sformułowania polityki uczelni oraz stanowić podstawę do
określania zadań uczelni w zapewnieniu jakości kształcenia. Pełne wdrożenie systemu wymaga dokonania głębokich analiz i ocen funkcjonowania obecnych rozwiązań
i zaproponowania działań, zapewniających jakość kształcenia w uczelni.
Przedstawiona sytuacja problemowa spowodowała, że głównym celem niniejszej publikacji była identyfikacja uwarunkowań i wyzwań determinujących jakości kształcenia
w Akademii Sztuki Wojennej. Głównym problemem badawczym wynikającym z założonego celu była odpowiedź na następujące pytanie: jakie uwarunkowania i wyzwania determinują jakość kształcenia w Akademii Sztuki Wojennej? Do rozwiązania problemu stosowano
metody teoretyczne (analiza, synteza, abstrahowanie, wnioskowanie, analogia, uogólnienie
i porównanie). Dodatkowo autor, pełniąc do niedawna funkcję pełnomocnika dziekana
ds. jakości kształcenia, pozyskiwał dane na temat funkcjonowania wydziałowego systemu
zapewniania jakości kształcenia w Wydziale Zarządzania i Dowodzenia AON, stosując różne formy zbierania danych (Kowalkowski, 2016). Dostarczały one wielu cennych danych
w badanym przedmiocie.

UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA AKADEMII SZTUKI
WOJENNEJ JAKO UCZELNI WOJSKOWEJ
A JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA
Akademia Sztuki Wojennej powstała na podstawie Ustawy z dnia 20 maja 2016 r.
o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej (Dz.U. 2016, poz. 906), z której między innymi wynika, że Akademia jest uczelnią wojskową, realizuje zadania określone przez
* Autor artykułu opracował projekt strategii, która ma być przyjęta przez Senat ASzWoj w marcu
2017 r.
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ministra obrony narodowej odpowiadające potrzebom Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej, stanowiąc ich zaplecze analityczne i eksperckie. Celem działalności Akademii
jest kształcenie, szkolenie i prowadzenie badań naukowych w obszarze nauk społecznych związanych z bezpieczeństwem i obronnością oraz w zgodności ze sztuką wojenną. Podstawowym zadaniem ASzWoj jest kształcenie i szkolenie żołnierzy. Uczelnia
może kształcić również osoby niebędące żołnierzami (Dz.U. 2016, poz. 906).
Strukturę organizacyjną Akademii tworzą przede wszystkim trzy podstawowe
jednostki organizacyjne kształcące studentów cywilnych i słuchaczy wojskowych.
Są to: Wydział Wojskowy (WWoj, kategoria A – zachowana do najbliższej oceny parametrycznej), Wydział Bezpieczeństwa Narodowego (WBN, kategoria B)
oraz Wydział Zarządzania i Dowodzenia (WZiD, kategoria A). Wydziały prowadzą badania naukowe oraz kształcą osoby cywilne na trzech poziomach studiów, studiach podyplomowych i kursach, natomiast WWoj dodatkowo kształci
oficerów. Różnorodne uwarunkowania warunkujące funkcjonowanie wydziałów
skłaniają do poszukiwania klarownych zasad funkcjonalnych i organizacyjnych
służących zapewnieniu pożądanego poziomu jakości kształcenia. Wydziały uprawiają dyscypliny nauk o obronności, których rezultaty pozwalają kształcić kadry
dowódczo-sztabowe na potrzeby MON oraz nauki o bezpieczeństwie. Przy dość
bogatym potencjale naukowym i naukowo-dydaktycznym są silnymi, wiodącymi
i rozwijającymi się podstawowymi jednostkami organizacyjnymi wypełniającymi
misje własne i Akademii Sztuki Wojennej.
Wśród licznych uwarunkowań (pozytywnych i negatywnych) funkcjonowania
Akademii wpływających na zagadnienia jakości kształcenia należy wskazać:
• nowe wyzwania dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa i obronności;
•

przeobrażenia oblicza współczesnych sił zbrojnych, a także osiąganie nowych
zdolności, przemiany w zakresie sztuki wojennej połączone z modernizacją
techniczną;

•

likwidacja wyższych studiów wojskowych spowodowała, że Akademia przestała być partnerem dla wielu zagranicznych placówek wyższego szkolnictwa
wojskowego, ośrodkiem wymiany myśli wojskowej i rozwoju sztuki wojennej;

•

wzrost liczby szkół wyższych, zwłaszcza niepublicznych, prowadzących
kształcenie w zakresie nauk o bezpieczeństwie i obronności;

•

uczelnię charakteryzuje mała otwartość na arenie międzynarodowej;

•

czynnik demograficzny przewidujący spadek liczby studentów o 25–30% do
2020 roku;

•

konieczność zachowania potencjału Akademii do kształcenia na rzecz resortu
obrony narodowej w ramach własnych środków uczelni;

•

ubytek najbardziej wartościowej kadry naukowo-dydaktycznej oraz wyraźna
luka pokoleniowa wśród wojskowych nauczycieli akademickich.
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W wyniku przeprowadzonej analizy należy stwierdzić, iż istniejące uwarunkowania
uzasadniają potrzebę zmian funkcjonowania uczelni, ale jednocześnie stwarzają możliwości rozwoju i dostosowania do aktualnych i przyszłych wyzwań. Pojawia się szansa na
wysoką specjalizację i atrakcyjność oferty edukacyjnej. Działalność dydaktyczna Akademii powinna zmierzać do tego, aby jej absolwenci dysponowali nowoczesną wiedzą i byli
dobrze przygotowani do realizacji czekających na nich zadań w strukturach SZ RP, administracji publicznej i instytucjach związanych z bezpieczeństwem i obronnością.
W trosce o najwyższą jakość kształcenia, jako warunku wypełniania misji i rozwoju Akademii Sztuki Wojennej, aktualizuje się i rozwija Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia (USZJK), który udoskonalany jest z poszanowaniem autonomii i specyfiki jednostek organizacyjnych Akademii, w przekonaniu, że umacnianiu
wysokiej jakości kształcenia służy ocena własna, dialog i współpraca oraz wspieranie
i upowszechnianie najlepszych rozwiązań. System zapewniania i doskonalenia jakości
kształcenia w Akademii Sztuki Wojennej budowany jest w przeświadczeniu, że kluczem do wysokiej jakości kształcenia jest świadome współtworzenie kultury jakości
przez wszystkich członków społeczności akademickiej. Podnoszenie jakości kształcenia musi mieć charakter stałego procesu, którym objęci powinni być nauczyciele,
pracownicy Akademii, studenci, doktoranci oraz słuchacze studiów podyplomowych
i uczestnicy kursów doskonalących.
Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia dostosowany musi być zarówno do wymagań zewnętrznych, określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym
i przepisach wykonawczych, wymagań Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jak i wewnętrznych uregulowań uczelni uwzględniających jej specyfikę. Stosowanie
w ASzWoj nowego Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia jako
strategii na rzecz ciągłej poprawy jakości kształcenia określa: wizję Akademii Sztuki Wojennej w zakresie jakości kształcenia, strukturę Systemu Zapewnienia Jakości
Kształcenia, funkcje, cele i zadania Sytemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, instrumenty służące realizacji tego systemu.

WIZJA AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ W ZAKRESIE JAKOŚCI
KSZTAŁCENIA
Akademia Sztuki Wojennej przyczynia się do rozwoju i utrwalania bezpieczeństwa
militarnego Rzeczypospolitej Polskiej, UE i NATO poprzez kształcenie wojskowych
i cywilnych elit na potrzeby obronności i bezpieczeństwa oraz kształtowanie postaw
patriotycznych, demokracji i poszanowania dla tradycji narodowych. Społeczność
Akademii – świadoma zobowiązań wynikających z bogatej tradycji, współczesnych
wyzwań i potrzeb Sił Zbrojnych RP – zamierza, by w perspektywie roku 2022
ASzWoj była jednostką, która:
• jest przygotowana do realizacji zadań i wyzwań wynikających z potrzeb, wymagań i oczekiwań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
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•

jest wiodącą uczelnią w zakresie poziomu i innowacyjności badań, jakości kształcenia i doradztwa w obszarze bezpieczeństwa i obronności;

•

jest silna wartościami narodowymi, pielęgnuje i utrwala bogate tradycje wojskowe oraz wartości państwa w duchu patriotyzmu;

•

intensyfikuje współpracę z innymi uczelniami i placówkami naukowymi;

•

posiada ofertę kształcenia, która pozwala przygotować wojskowych i cywilnych profesjonalistów z obszaru obronności i bezpieczeństwa;

•

jest uznanym w kraju i na świecie ośrodkiem analityczno-badawczym w zakresie obronności i bezpieczeństwa;

•

jest uczelnią gwarantującą wysoko wykwalifikowaną wojskową i cywilną kadrę naukową, elitarne warunki studiowania i innowacyjne badania naukowe
odpowiadające najwyższym krajowym i światowym standardom.
Osiąganie zakładanych efektów kształcenia i uzyskanie elitarnej oferty kształcenia
Akademia uzależnia od zapewnienia najwyższej jakości kształcenia przyszłych kadr
wojskowych i cywilnych. Doskonalenie jakości kształcenia powinno uwzględniać:
analizę warunków i trybu rekrutacji na studia, stałe monitorowanie realizowanego
procesu kształcenia i ewaluację programów prowadzonych kierunków studiów, ocenę
rozwoju nauczycieli akademickich, monitorowanie warunków kształcenia i organizacji studiów, uzyskiwanie opinii absolwentów Akademii, ocenę mobilności studentów
i doktorantów, uzyskiwanie opinii pracodawców.

STRUKTURA UCZELNIANEGO SYTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
KSZTAŁCENIA
Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia w ASzWoj charakteryzuje się
odpowiedniością struktur na poziomie uczelni i na poziomie wydziałów. Strukturę
tę tworzą:
1. poziom Uczelni: Senat, Rektor-Komendant, prorektorzy, kanclerz, pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia, Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia i inne jednostki organizacyjne Akademii;
2. poziom wydziałów: Rady Wydziałów, dziekani, prodziekani, pełnomocnicy
dziekanów ds. jakości kształcenia, Wydziałowe Zespoły Zapewnienia Jakości Kształcenia. Zadania na rzecz zapewnienia jakości kształcenia realizują
także dyrektorzy instytutów, szefowie katedr, kierownicy zakładów, szefowie zespołów dydaktycznych oraz inne podmioty podległe lub nadzorowane przez prorektorów lub prodziekanów uczestniczące w realizacji zadań na
rzecz zapewnienia jakości kształcenia, np.: Samorząd Studentów, Samorząd
Doktorantów, Wydział Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji, Biuro Karier, Wydział Kształcenia na Odległość (ADL). Schemat Uczelnianego
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Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii Sztuki Wojennej oraz
relacje między jego elementami przedstawia Ryc. 1.

Ryc. 1. Struktura Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii
Sztuki Wojennej
Źródło: opracowanie własne.

Na uczelni określono główne zadania poszczególnych osób lub zespołów tworzących Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia. W tej części pracy zaprezentowano tylko powinności pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia i Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia.
Pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia odpowiada za:
• podejmowanie działań o charakterze koncepcyjnym i organizacyjnym
w Akademii,
•

kierowanie pracami nad zaprojektowaniem, opracowaniem i wdrożeniem
systemu zapewnienia jakości kształcenia w uczelni,

•

nadzór nad realizacją uczelnianych wytycznych dotyczących jakości kształcenia,

•

gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących wdrażania systemu zapewnienia jakości kształcenia w jednostkach ASzWoj,

•

ustalanie harmonogramu realizacji zadań zapewniających jakość kształcenia,

•

przygotowywanie wraz z Uczelnianym Zespołem Zapewnienia Jakości
Kształcenia rocznych sprawozdań w zakresie oceny funkcjonowania USZJK.
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Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia, zwany dalej Uczelnianym Zespołem,
podejmuje działania na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w uczelni. Dba o wypełnienie misji i strategii uczelni w zakresie zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. Uczelniany Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia pełni
przede wszystkim funkcję doradczą i rekomendacyjną dla Rektora. W szczególności
opracowuje i przedstawia rektorowi wnioski i projekty dotyczące: polityki określającej cele i strategię zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w Akademii zgodnej ze Strategią rozwoju uczelni, ogólnouczelnianych procedur zapewniania jakości
kształcenia oraz zasad tworzenia systemów zapewniania jakości kształcenia na wydziałach i w innych jednostkach organizacyjnych kształcących studentów.
W ramach Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Akademii Sztuki Wojennej
na każdym wydziale powstaje lub doskonalony jest odpowiednio Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK). W gestii wydziału pozostają sprawy
zapewnienia jakości kształcenia wynikające z organizacji i realizacji procesu dydaktycznego. Opis WSZJK wydziałów przygotowują władze wydziału. Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia uwzględnia rozwiązania dotyczące zapewniania
jakości kształcenia w zakresie:
• zatwierdzania, monitorowania i okresowego przeglądu programów nauczania i ich efektów,
•

oceniania studentów i doktorantów,

•

zapewnienia jakości kadry dydaktycznej,

•

monitorowania, przeglądu i podnoszenia poziomu zasobów do nauki oraz
środków wsparcia dla studentów i doktorantów,

•

gromadzenia, analizowania i wykorzystania informacji na temat kształcenia
w jednostce z wykorzystaniem m.in. systemów informatycznych.
Zadaniem WZZJK jednostki jest sporządzenie samooceny jednostki, które zawierają w szczególności mocne i słabe strony jednostek oraz plany i kalendarium działań
eliminujących zjawiska niepożądane.

FUNKCJA, CELE I ZADANIA UCZELNIANEGO SYTEMU
ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
Zapewnienie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym wiąże się przede wszystkim z planowaniem oraz systematycznym działaniem, którego istotnym elementem
jest wytworzenie atmosfery pełnego zaangażowania nauczycieli i pracowników administracyjnych Akademii oraz odpowiedniego stopnia zaufania interesariuszy do
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych przez uczelnię. Monitorowanie
i ewaluacja procesu kształcenia warunkuje podnoszenie standardu edukacyjnego,
zwiększa poczucie satysfakcji z procesu kształcenia wszystkich odbiorców oferty dy-
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daktycznej, podnosi atrakcyjność sylwetki absolwenta Akademii oraz atrakcyjność
oferty kształcenia kierowanej do przyszłych studentów uczelni. Diagnoza procesu
kształcenia i rekomendacje sprzyjające wzmacnianiu wartości edukacyjnej zapewniają także dalszy rozwój i umacnianie pozycji Akademii w krajowym i międzynarodowym obszarze szkolnictwa wyższego. Podstawową funkcją USZJK jest stała diagnoza
funkcjonowania poszczególnych elementów procesu kształcenia oraz wskazywanie
propozycji działań zapewniających wysoką jakość kształcenia, a tym samym permanentne doskonalenie jakości kształcenia na wszystkich kierunkach, formach i poziomach edukacji w Akademii Sztuki Wojennej. Funkcjonowanie USZJK w uczelni jest
stałym i systematycznym procesem, który ma zapewnić wypełnienie misji i strategii
uczelni w zakresie zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia poprzez:
• podnoszenie poziomu wykształcenia studentów, doktorantów i słuchaczy
Akademii, a tym samym zwiększanie ich szans na rynku pracy;
•

inspirowanie, organizowanie i doskonalenie działań projakościowych w Akademii oraz monitorowanie efektów tych działań;

•

podnoszenie jakości i rangi pracy dydaktycznej oraz kształtowanie etosu nauczyciela akademickiego;

•

tworzenie przejrzystych procedur oceny organizacji i warunków kształcenia;

• tworzenie warunków do zwiększania mobilności studentów i doktorantów.
Stałe monitorowanie i podnoszenie jakości kształcenia, w tym rozwój kultury jakości
kształcenia, tworzenie jednoznacznych procedur oceny metod i warunków kształcenia,
zwiększenie mobilności studentów, podniesienie rangi pracy dydaktycznej i informowanie
społeczeństwa, stanowią zasadnicze determinanty podczas określania celów i zadań systemu.
Zasadniczym celem funkcjonowania USZJK jest zapewnienie wysokiego poziomu
kształcenia w ASzWoj, w tym stymulowanie ciągłego doskonalenia jakości kształcenia, podnoszenie rangi pracy dydaktycznej oraz budowanie etosu nauczyciela akademickiego. Realizacji zasadniczych celów funkcjonowania Uczelnianego Systemu
Zapewniania Jakości Kształcenia służą następujące zadania: monitorowanie standardów akademickich, analiza warunków i trybu rekrutacji na studia, ocena programów
kształcenia, ocenę studentów, ocena mobilności studentów i doktorantów, ocena nauczycieli akademickich i ich rozwoju, monitorowanie warunków kształcenia i organizacji studiów, uzyskiwanie opinii absolwentów Akademii, uzyskiwanie opinii pracodawców o poziomie zatrudnionych absolwentów Akademii, ocena stałego związku
między nauczaniem a badaniami naukowymi, publikowanie informacji o oferowanych programach kształcenia i ich efektach.
Zasadniczymi zadaniami Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na poziomie
uczelni jest monitorowanie standardów akademickich, monitorowanie warunków
kształcenia i organizacji studiów oraz uzyskiwanie opinii pracodawców o poziomie
zatrudnionych absolwentów Akademii, w tym monitorowania realizacji zadań przez
podmioty poziomu uczelni.
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INSTRUMENTY SŁUŻĄCE REALIZACJI SYSTEMU
Senat Akademii raz w roku dokonuje oceny funkcjonowania, w tym oceny efektywności Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, oraz oceny wdrażania działań podnoszących jakość kształcenia na podstawie sprawozdania przygotowanego przez pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia. Rady Wydziałów raz
w roku dokonują oceny jakości kształcenia na wydziale oraz oceny wdrażania działań
podnoszących jakość kształcenia na podstawie sprawozdania przygotowanego przez
pełnomocnika dziekana ds. jakości kształcenia. Sprawozdanie pełnomocnika i ocena
dziekana stanowią podstawę do opracowania Raportu samooceny wydziału. Raporty
te są zatwierdzane na posiedzeniu Rad Wydziałów i stanowią podstawę oceny skuteczności Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Są one przedkładane prorektorowi ds. dydaktycznych i pełnomocnikowi rektora ds. jakości kształcenia.
Szczególnie ważnym elementem USZJK są prowadzone w formie ankiet badania
mające na celu uzyskanie opinii:
• w sprawie oceny doktorantów prowadzących zajęcia dydaktyczne lub uczestniczących w ich prowadzeniu w ramach praktyki zawodowej – dotyczące
oceny osoby prowadzącej zajęcia oraz przebiegu i organizacji studiów doktoranckich;
•

studentów i słuchaczy – o prowadzonych zajęciach dydaktycznych oraz obsłudze administracyjnej procesu kształcenia;

•

nauczycieli akademickich – o warunkach realizacji procesu kształcenia na
danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia;

•

pracowników niebędących nauczycielami akademickimi obsługujących proces
dydaktyczny – o organizacji i warunkach prowadzenia zajęć dydaktycznych;

•

absolwentów – o programie kształcenia, organizacji i warunkach prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz osiągniętych kwalifikacjach;

•

pracodawców o kompetencjach zatrudnianych absolwentów i zgodności programu kształcenia, w tym efektów kształcenia, z wymaganiami rynku pracy.

•

Innym elementem zapewnienia jakości kształcenia w ASzWoj są hospitacje
zajęć prowadzone na wydziałach.
W celu ciągłego doskonalenia i zapewnienia sprawnego działania USZJK na szczeblu Akademii i wydziałów organizowane są:
• szkolenia z zakresu organizacji, funkcjonowania oraz oceny efektywności
USZJK;
•

systematyczne szkolenia pedagogiczne z zakresu metod nauczania, planowania pracy dydaktycznej, organizacji procesu kształcenia oraz metod ewaluacji
osiągnięć studentów, doktorantów i słuchaczy (służące zapewnieniu wysokiej jakości kadry dydaktycznej);
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• szkolenia z zakresu jakości obsługi administracyjnej procesu kształcenia.
Instrumentami realizacji USZJK są również Uczelniana Księga Jakości Kształcenia
i Wydziałowe Księgi Jakości Kształcenia.

PODSUMOWANIE
Zaprezentowane treści dowodzą, że klasyczna wiedza i wyobrażenia o zapewnieniu
jakości kształcenia w konfrontacji z wymaganiami współczesnej edukacji – ale też
będącej wynikiem coraz bardziej zbiurokratyzowanych rozwiązań w ASzWoj – okazują się już niewystarczające, niepełne, wskazując tym samym na dość liczne braki
w tym zakresie. Stąd pojawia się potrzeba ciągłego, ale mądrego analizowania zmian
w otoczeniu zarówno prawnym, jak i organizacyjno-funkcjonalnym systemu zapewnienia jakości kształcenia przez wszystkie organizacje (ośrodki) prowadzące studia
czy szerzej działalność edukacyjną.
Głównym przesłaniem tej publikacji było dokonanie identyfikacji uwarunkowań
determinujących jakości kształcenia w Akademii Sztuki Wojennej i na tej podstawie
wskazanie jego możliwych kierunków doskonalenia i rozwoju (wyzwań). Jak każdy
system – System Zapewnienia Jakości Kształcenia w uczelni – nie jest systemem idealnym. Brak jest kompleksowych rozwiązań na poziomie Akademii. Zawarte w treści
postulaty należy traktować jako planowane do wdrożenia po przyjęciu przez Senat
Strategii funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Dostrzeżono wagę pojawiających się uwarunkowań, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie Akademii. Mimo zasygnalizowanych, trudnych uwarunkowań ASzWoj
dąży do realizacji ambitnych planów rozwojowych ukazujących jej potencjał i możliwości umacniania wysokiej pozycji w systemie szkolnictwa wyższego – wojskowego.
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JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ –
UWARUNKOWANIA I WYZWANIA
Słowa kluczowe: Akademia Sztuki Wojennej, uczelnia wojskowa, jakość kształcenia, edukacja
Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono identyfikację uwarunkowań i wyzwań determinujących jakość kształcenia w Akademii Sztuki Wojennej. Publikacja zawiera wyniki dociekań autora obejmujące kwestie zapewniania jakości kształcenia w Akademii Sztuki Wojennej.
Podnoszenie jakości kształcenia ma charakter permanentnego działania wszystkich nauczycieli, pracowników administracyjnych, studentów, słuchaczy i doktorantów. Wprowadzenie
w ASzWoj nowego Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na rzecz ciągłej
poprawy jakości kształcenia obejmuje: wizję Akademii w zakresie jakości kształcenia, funkcje,
cele i zadania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia i jego strukturę, instrumenty służące
realizacji systemu.

TEACHING QUALITY AT WAR STUDIES UNIVERSITY –
DETERMINANTS AND CHALLENGES
Keywords: War Studies University, military university, teaching quality, education
Abstract: The paper identifies the determinants and challenges for teaching quality and
presents the results of the scientific research on the issues of providing teaching quality at
War Studies University. Enhancing teaching quality is a permanent activity performed by
all teachers, administration workers, students of the first and second-cycle studies, as well as
postgraduate and PhD studies. While implementing the new University Teaching Quality
Assurance System which aims at constant improvement of teaching quality, one should consider: University vision of teaching quality, functions, goals and tasks for Teaching Quality
Assurance System, its structure and instruments necessary to establish this System.

Paweł Szmitkowski*

SZKOLENIA OBRONNE W ADMINISTRACJI
PUBLICZNEJ JAKO ISTOTNY ELEMENT EDUKACJI DLA
BEZPIECZEŃSTWA W RP
CHARAKTERYSTYKA APARATU POJĘCIOWEGO

P

roblematyka edukacji obronnej i wychowania obronnego, a od kilkudziesięciu lat
także edukacji dla bezpieczeństwa, jest jednym z elementów szeroko rozumianych
przygotowań obronnych państwa. Są one z kolei jedną ze składowych kluczowych
dokumentów strategicznych mających wpływ na kształtowanie systemu bezpieczeństwa i systemu obronnego RP. Istotą systemu edukacji w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa jest zatem wypracowanie rozwiązań pozwalających na skuteczne
przygotowanie struktur administracyjnych i tzw. tkanki społecznej państwa na wypadek zagrożeń.
Obecna formuła edukacji dla bezpieczeństwa realizowana jest już na etapie przedszkolnym. Ewoluują one stopniowo od elementarnych potrzeb zapewniania bezpieczeństwa indywidualnego w środowisku najbliższym, w kierunku bardziej zaawansowanych form realizowanych już w szkole podstawowej. Przekazywana tutaj wiedza
dotyczy w znacznej mierze zagrożeń bezpieczeństwa lokalnego, kształtowania postaw
patriotycznych oraz praktycznych umiejętności udzielania elementarnej pierwszej
pomocy przedmedycznej. Kolejna ewolucja jakościowa charakterystyczna jest dla
etapu gimnazjum**.
Występujący tutaj przedmiot Edukacja dla bezpieczeństwa zawiera w sobie treści z zakresu: głównych zadań ochrony ludności i obrony cywilnej, ochrony przed
skutkami różnorodnych zagrożeń, źródeł promieniowania jądrowego i jego skutków,
oznakowania substancji toksycznych na środkach transportowych i magazynach,
ostrzegania ludności o zagrożeniach, alarmowania, bezpieczeństwa i pierwszej pomocy. Przedmiot ten kontynuowany jest niejako w szkołach ponadgimnazjalnych,
jednakże są na nim realizowane treści o znacznie szerszym niż dotychczas spektrum
tematycznym. Obejmują one: system obronności Rzeczypospolitej Polskiej, powinności obronne władz samorządowych, instytucji i obywateli, Siły Zbrojne Rzeczypo* Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.
** Sytuacja ta ulegnie zmianie od roku szkolnego 2017/2018, kiedy to zlikwidowane zostaną szkoły
gimnazjalne, a tym samym wprowadzona zostanie nowa podstawa programowa.
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spolitej Polskiej, ochronę ludności i obronę cywilną, zagrożenia czasu pokoju oraz
okresu wojny czy wreszcie pierwszą pomocy w nagłych wypadkach.
Na tym etapie edukacyjnym kończy się zorganizowana forma klasycznej edukacji
dla bezpieczeństwa. W szkołach wyższych treści dotyczące opisywanej problematyki
realizowane są jedynie na specjalistycznych kierunkach studiów. Także w strukturach
administracji publicznej szeroko pojętej edukacji miejsca ustępują niższe jej formy
w postaci szkoleń i ćwiczeń obronnych, na które nacisk został położony w niniejszym
materiale.
Z punktu widzenia chęci i potrzeby ukazania ich roli i miejsca w szerokim spektrum przygotowań obronnych państwa należy jednoznacznie zdefiniować pojęcie
obronność w jego współczesnym rozumieniu (w kontekście nowego podejścia do
problematyki zagrożeń), przedstawić prawno-organizacyjne podstawy ich przeprowadzenia oraz na podstawie doświadczeń praktycznych ukazać wnioski co do ich
obecnego kształtu i przydatności, problemów, na jakie napotkać może ich organizacja. Zasadne wydaje się ponadto zasygnalizowanie postulatów dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian.
Problematyka szkoleń i ćwiczeń obronnych nie jest nowa. Różne formy całkowitego lub częściowego przygotowania społeczeństwa na wypadek zagrożeń pojawiały
się bowiem w zasadzie od początków kształtowania się elementów państwowości. Na
ich kształt miał zawsze wpływ zakres potencjalnych i realnych zagrożeń dla aparatu
państwowego i obywateli tworzących naród. Ewoluowały one od wymiaru prawie
wyłącznie militarnego w kierunku zagrożeń niemilitarnych o stale, nawet obecnie
powiększającym się spektrum postrzegania.
Ten obraz zagrożeń wpływał na definicję kluczowego dla prowadzonych rozważań
pojęcia obronność. W zasadzie zagrożenia, obronność i przygotowania obronne stanowiły swoisty system naczyń połączonych, gdzie zachodząca w jednym elemencie
zmiana rzutowała na kształt pozostałych składowych. W przypadku obronności jej
postrzeganie także ewoluowało od ściśle militarnego, wręcz wojskowego podejścia do
bardzo szerokiej formuły przyjmowanej obecnie przez większość specjalistów.
Doskonale odzwierciedla to definicja obronności, która postrzegana jest jako jedna z podstawowych dziedzin działalności państwa, która ma na celu przeciwdziałanie
zagrożeniom wszelkiego rodzaju (Łepkowski; 2002). Tak szeroko ujęty horyzont ujmowania tego pojęcia ma bardzo słuszne przesłanki i daleko idące skutki. Geografia bezpieczeństwa ukazuje nam bowiem bardzo wyraźnie, że klasyczny podział na
zagrożenia militarne i niemilitarne nie jest już wystarczający. Staje się coraz bardziej
nieostry i wymaga ciągłego doprecyzowywania. Nie bez powodu do języka naukowego trafiają coraz to nowe sformułowania – takie jak zagrożenia asymetryczne* czy
* Zagrożenia te mogą mieć dwojaki wymiar. Po pierwsze ilościowy, gdzie występuje widoczna dysproporcja pomiędzy stronami konfliktu, po drugie jakościowy, gdy obserwujemy dysonans polegający
na nieadekwatności środków reagowania w stosunku do czynników zakłócających. Jako zagrożenia asymetryczne wymienia się chociażby terroryzm czy zorganizowaną przestępczość.
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konflikty hybrydowe*. Są one próbą wyjaśnienia mechanizmów zachodzenia coraz
większej dynamiki zagrożeń oraz ich ściślejszej korelacji przyczynowo-skutkowej.
W opinii autora dobrym terminem na zbiorowe określenie ogółu współczesnych niebezpieczeństw są zagrożenia kompaktowe**.
W konsekwencji pojemność znaczeniowa słowa obronność jest obecnie bardzo
duża i w niczym nie przypomina klasycznego ujęcia prezentowanego jeszcze przed
kilkudziesięcioma laty. Wpływa to na konieczność nadążania przygotowań obronnych za potrzebami wynikającymi z rozwoju zagrożeń.

PRAWNO-ORGANIZACYJNE PODSTAWY SZKOLENIA
OBRONNEGO
Jednym z ich istotnych elementów, jak wspomniano na wstępie, są szkolenia
obronne. W prawodawstwie polskim podstawą do ich przeprowadzenia jest Ustawa
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. 1967 Nr 44,
poz. 220 z późn. zm.). W jej art. 6 czytamy, że jednym z zadań Rady Ministrów w ramach zapewniania zewnętrznego bezpieczeństwa państwa i sprawowania ogólnego
kierownictwa w dziedzinie obronności kraju należy przygotowanie systemu szkolenia
obronnego w państwie.
Dokumentem wykonawczym do Ustawy jest Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego. Określa ono zasady
organizacji szkolenia obronnego w państwie, podmioty podlegające szkoleniu oraz
zadania i właściwości organów w zakresie planowania i realizacji szkolenia na terenie kraju. Aby mogło być w pełni efektywne, musi zostać zrealizowane w oparciu
o prawidłowe planowanie, organizację i koordynację. Proces szkoleniowy składa się
z części teoretycznej oraz praktycznej. Pierwsza obejmuje zapoznanie uczestników z:
1. ogólnymi założeniami dotyczącymi bezpieczeństwa i obronności państwa;
2. podstawami prawnymi realizacji zadań obronnych;
* Mechanizm ten szczegółowo opisano po wybuchu konfliktu na Ukrainie dla ukazania całokształtu
działań Federacji Rosyjskiej. Określono go mianem wojny hybrydowej, w której zaangażowane zostają
oprócz klasycznych sił zbrojnych także środki polityczne, gospodarcze i wiele innych, często zupełnie
nie kojarzących się z wojną. Tworzą one zespół powiązanych czynników zwiększających znacznie siłę
i zakres wywieranego na przeciwnika nacisku.
** Podkreśla ono dającą się zaobserwować wyraźną korelację i swoistą naturalność powiązań między
poszczególnymi, z pozoru nie dającymi się powiązać niebezpieczeństwami. Przykładowo zagrożenie
o charakterze nadzwyczajnym (klęska lub katastrofa) może pociągnąć za sobą na skutek niewystarczających działań pojawienie się sytuacji noszącej znamiona zagrożenia gospodarczego. To z kolei przy
dalszym braku efektywnych działań doprowadzić może do niepokojów natury społecznej wywołanych
brakiem środków do godziwego życia. W konsekwencji sytuacja przerodzić się może w kryzys o charakterze politycznym, wywołany niezadowoleniem społecznym z dotychczasowych działań władz. W całkowicie ekstremalnym przypadku ten cykl wypadków może się skończyć próbą wymuszenia działań
pomocowych poprzez zastosowanie argumentów siłowych.
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3. organizacją i zasadami funkcjonowania systemu obronnego państwa;
4. sposobem realizacji zadań obronnych ustalonych dla uczestników szkolenia
lub zadaniami obronnymi określonymi dla danego stanowiska pracy.
Z kolei zajęcia praktyczne polegają na:
1. zgrywaniu wybranych elementów systemu obronnego państwa na poszczególnych poziomach administracji publicznej, w tym systemu kierowania
obronnością;
2. nabywaniu przez osoby szkolone praktycznych umiejętności wykonywania
czynności wynikających z ustalonych dla nich lub dla danego stanowiska
pracy zadań obronnych;
3. kształtowaniu umiejętności współdziałania w realizacji zadań obronnych jednostek organizacyjnych administracji publicznej i przedsiębiorców, na których
nałożono zadania obronne, na wszystkich poziomach administracji publicznej;
4. kształtowaniu umiejętności współdziałania organów i jednostek organizacyjnych wykonujących zadania obronne z dowództwami i jednostkami organizacyjnymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych.
Formą zajęć praktycznych są także ćwiczenia obronne, które mogą odbywać się
na szczeblach: międzynarodowym, krajowym, regionalnym. Mogą mieć one charakter kompleksowy lub działowy, zaś w interesującym z punktu widzenia prowadzonych rozważań zasięgu krajowym obejmować winny wszystkie szczeble administracji publicznej.
Częścią szkoleń są także wyższe kursy obronne. Realizowane są one w Akademii
Sztuki Wojennej. W związku ze swoim zasięgiem szkolenia organizowane są w zależności od szczebla przez: Prezesa Rady Ministrów, ministrów, centralne organy
administracji centralnej, wojewodów, marszałków województw, starostów, wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast.
Uczestnikami wszystkich rodzajów szkoleń są głównie pracownicy struktur
administracji publicznej. Na kurs skierowani zostać mogą niemal wszyscy pracownicy kadry kierowniczej administracji do szczebla miejskiego włącznie oraz
komendanci (lub ich zastępcy) komend wojewódzkich służb, którym powierzono realizację zadań obronnych.
Miejscem prowadzenia szkoleń teoretycznych mogą być uczelnie wyższe, tak cywilne, jak i wojskowe, oraz ośrodki doskonalenia zawodowego lub inne placówki, które
dysponują właściwie przygotowaną kadrą oraz infrastrukturą. Sama formuła szkoleń
i ćwiczeń może mieć wymiar cywilno-wojskowy. Polega on na łączeniu przedsięwzięć
szkoleniowych organizatorów szkolenia z propozycjami szkoleń Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w których przewiduje się udział struktur pozamilitarnych. Do
głównych treści prowadzonych szkoleń możemy zaliczyć:
1. Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa.
2. Procesy integracyjne z międzynarodowymi strukturami bezpieczeństwa.
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3. Podstawowe zasady funkcjonowania Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i innych międzynarodowych organizacji bezpieczeństwa.
4. Politykę bezpieczeństwa, w tym strategię bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Zasady funkcjonowania państwa w stanach gotowości obronnej państwa.
6. Organizację i funkcjonowanie systemu obronnego państwa i jego elementów.
7. Planowanie operacyjne i programowanie obronne.
8. Przygotowania gospodarczo-obronne.
9. Realizację zadań na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk
sojuszniczych.
10. Współpracę cywilno-wojskową.
11. Przygotowania do militaryzacji.
12. Ochronę ludności w warunkach prowadzonych działań obronnych.
13. Ochronę obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności
państwa.
14. Ochronę obiektów kultury szczególnie cennych dla dziedzictwa narodowego.
15. Ochronę informacji niejawnych podczas prowadzonych przygotowań
obronnych.
Kluczowymi dokumentami niezbędnymi do sprawnego przeprowadzenia szkoleń
są: wytyczne, programy oraz plany.
Wytyczne przygotowywane są przez resort obrony narodowej i stanowią punkt wyjścia do przygotowania analogicznych dokumentów niższego szczebla (Wytyczne Ministra Obrony Narodowej…, 2010). Położenie środka ciężkości na tym właśnie resorcie
wynika z zapisów cytowanej wcześniej Ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.
MON, jako główny resort siłowy, odpowiada za bezpieczeństwo zewnętrzne kraju oraz
współdziałanie z innymi resortami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego. Wytyczne MON w powiązaniu z Rozporządzeniem w sprawie szkolenia obronnego dają podstawę opracowania wytycznych wojewódzkich.
Elementem wszystkich wytycznych jest w pierwszej kolejności ocena przedsięwzięć realizowanych w poprzednim cyklu szkoleniowym oraz przedstawienie nowych celów. W dalszej części dokumentów określa się ramowe zasady planowania,
organizacji i realizacji szkoleń. Opisywana jest także forma sporządzanych programów i planów szkolenia (Wytyczne wojewody mazowieckiego…, 2015; Wytyczne
wojewody mazowieckiego…, 2017). Oczywiście mają one w każdym z dokumentów charakter indywidualny, który uzależniony jest od specyfiki danego obszaru
i występujących tam zagrożeń, zakresu przewidywanych szkoleń oraz posiadanego
potencjału. Wymienione czynniki mają newralgiczne znaczenie dla opracowania
innych dokumentów.
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Należą do nich w pierwszym rzędzie programy szkolenia. Przygotowywane są one
w cyklu uzależnionym od szczebla administracyjnego. I tak programy opracowywane
przez ministrów kierujących działami administracji rządowej, osoby pełniące funkcje centralnych organów administracji rządowej, kierowników jednostek podległych
Prezesowi Rady Ministrów lub przez niego nadzorowanych, kierowników jednostek
organizacyjnych obsługujących Prezesa Rady Ministrów oraz wojewodów rozpisuje
się na sześcioletni okres planistyczny z ich aktualizacją co dwa lata. W przypadku
programów sporządzanych przez pozostałe podmioty administracyjne – na trzyletni
okres planistyczny z ich aktualizacją co dwa lata.
W zakresie treści merytorycznych w każdym z programów umieścić należy cele
szkolenia, zakres realizacji treści merytorycznych w danym cyklu szkoleniowym oraz
zasadnicze przedsięwzięcia szkoleniowe podmiotu sporządzającego program i innych
organizatorów szkolenia, a także charakterystykę grup szkoleniowych (Program szkolenia obronnego…, 2016).
Przygotowanie programów szkolenia przekłada się z kolei na opracowanie bezpośrednich planów ich realizacji. Powstają one na każdym z wymienionych wyżej
szczebli zobligowanych do przeprowadzenia tej formy edukacyjnej. W odróżnieniu od programów plany mają charakter jednoroczny. Znajdują się w nich przede
wszystkim: cele szkolenia wynikające z programu, tematy szkolenia opracowane na
podstawie problematyki ujętej w programie szkolenia, szkolenia w systemie obronnym państwa dostosowane do roli organizatora oraz uwarunkowań wynikających
z realizowanych zadań obronnych, forma szkolenia, termin i miejsce szkolenia, wybrane grupy szkoleniowe, ustalenia dotyczące organizacji szkolenia (Plan szkolenia
obronnego…, 2017).
Oprócz przeprowadzanych rokrocznie szkoleń możliwa jest także, o czym wspomniano na początku rozważań, realizacja ćwiczeń obronnych. Ze względu na konieczność przygotowania w tym zakresie znacznego potencjału, a co za tym idzie
– asygnowania sporych środków finansowych, nie przewidziano konieczności ich
corocznego organizowania. Ćwiczenia o największym zasięgu terytorialnym przeprowadzane mogą być nie rzadziej niż raz na sześć lat. W przypadku ćwiczeń o mniejszym zasięgu okres ten nie może przekraczać lat trzech.
Cały proces szkolenia podlegać musi oczywiście stałej i systematycznej koordynacji. Wynika to z konieczności pełnej korelacji zapisów aktów prawa krajowego z wytycznymi, programami i planami. Muszą one być kompatybilne i realne.
Istotnym elementem procesu szkoleniowego jest jego finansowanie. W przypadku
szkoleń organizowanych przez Prezesa Rady Ministrów finansowanie następuje z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej. Szkolenie organizowane przez marszałków województw, starostów, wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast finansuje się z części budżetu państwa, której dysponentem jest
wojewoda. W przypadku pozostałych podmiotów* niebędących dysponentami środ*

Należą do nich osoby pełniące funkcje centralnych organów administracji rządowej, kierownicy
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ków budżetowych szkolenie finansowane jest z części budżetu państwa, której dysponentem jest organ sprawujący nadzór nad tymi podmiotami.

PRAKTYCZNA REALIZACJA SZKOLEŃ
W kontekście przedstawionych powyżej teoretycznych aspektów szkolenia obronnego warto scharakteryzować ich praktyczny wymiar i znaczenie w odniesieniu do
przygotowań obronnych państwa oraz szeroko rozumianej formuły edukacji dla bezpieczeństwa. Konfrontacja taka pozwoli na wysunięcie wniosków co do prawnej i organizacyjnej ich poprawności.
Na pierwszy plan wysuwają się tutaj szkolenia przeprowadzane w trybie teoretycznym oraz praktycznym. Można w tym momencie stwierdzić, że zasadniczo ich cel jest
realizowany poprawnie. W związku z opracowaniem zakresu tematycznego ćwiczeń
sukcesywnie, w odniesieniu do zapisów programów szkolenia, organizowane są systematyczne instruktaże i formy zajęć empirycznych, z reguły o zasięgu ograniczającym się
do terenu podmiotu, na którym się je realizuje. Podlegają one kontroli w ramach sprawdzania wykonalności przez poszczególne podmioty administracyjne zadań obronnych.
Zdarzają się jednak przypadki, gdy formuła czy zakres zajęć nie do końca odpowiada
potrzebom danej jednostki administracyjnej. Jest to sytuacja niezrozumiała ze względu
na fakt, że braki w zakresie przygotowania jednego z podmiotów mogą zaowocować
mniejszą efektywnością działania w przypadku prowadzenia szkoleń lub ćwiczeń dla
wielu uczestników. Poza tym świadczy o braku świadomości co do znacznej wagi przygotowań obronnych w wymiarze edukacyjnym. Sytuacje tego typu są systematycznie
wychwytywane podczas kontroli i zakres ich sukcesywnie spada.

PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA ĆWICZEŃ OBRONNYCH
O ile przeprowadzenie szkoleń, nawet w postaci zajęć praktycznych, nie jest wyjątkowo skomplikowane ani kosztochłonne, o tyle realizacja ćwiczeń pociąga za sobą
znacznie większe nakłady organizacyjne, ludzkie i finansowe. Każdy ich rodzaj charakteryzuje pewna specyfika. I tak na przykład ćwiczenia o zasięgu krajowym przygotowywane są z wielkim rozmachem, często jako element szkolenia sił zbrojnych.
Świadczą o tym chociażby regionalne ćwiczenia realizowane pod pseudonimem Kraj
w wspólnie z ćwiczeniami wojskowymi Anakonda. Na tle gier i ćwiczeń zgrywających, które są realizowane przez międzynarodowy kontyngent zbrojny, ćwiczeniu
podlega także sprawność funkcjonowania pozamilitarnych struktur obronnych
jednostek organizacyjnych podległych Prezesowi Rady Ministrów lub przez niego nadzorowanych
wskazani przez Prezesa Rady Ministrów, kierownicy jednostek organizacyjnych podległych ministrom
kierującym działami administracji rządowej lub przez nich nadzorowanych wskazani przez ministrów,
a także kierownicy jednostek organizacyjnych obsługujących Prezesa Rady Ministrów.
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państwa w czasie prowadzenia przez Siły Zbrojne RP połączonej operacji obronnej.
Sprawdza się również procedury współdziałania pozamilitarnych struktur obronnych
państwa na różnych szczeblach, w tym z organami dowodzenia Sił Zbrojnych RP
w czasie prowadzenia połączonej operacji obronnej (Koncepcja przygotowania i przeprowadzenia…, 2016). Ze względu na prestiż i wagę tych przedsięwzięć realizowane
są one na najwyższym stopniu profesjonalizmu.
W podobny sposób, chociaż według nieco innej formuły, przeprowadzane są
ćwiczenia międzynarodowe realizowane w zakresie zarządzania kryzysowego (CMX
i CME). Obejmować one mogą tak wojskowe, jak i cywilne elementy zarządzania
i reagowania kryzysowego realizowane poniżej progu wojny, a więc związane z procedurami wojskowymi i operacjami reagowania kryzysowego lub cywilno-wojskowymi
elementami wsparcia tych działań, jak i realizacji odrębnych przedsięwzięć wynikających z likwidacji skutków niemilitarnych zagrożeń nadzwyczajnych.
Nieco inną formę ze względu na możliwości organizacyjne, charakter zagrożeń
i zaplecze finansowe mają ćwiczenia przeprowadzane w strukturach administracji publicznej – posiadają one jednak w niemniejszym stopniu jak ćwiczenia krajowe, regionalne czy międzynarodowe istotne znaczenie dla procesu przygotowania kadr administracji, a w tym momencie obywateli do działania w różnego rodzaju sytuacjach
nadzwyczajnych. Ze względu na fakt, że gros sytuacji kryzysowych, które przeradzają
się często w różnego rodzaju kryzysy, inicjuje się właśnie na szczeblu administracji lokalnej, to właśnie od sprawności jej działania zależeć będzie, czy dane niebezpieczeństwo będzie ewoluować, czy zostanie zdławione w zarodku. Znaczenie tych ćwiczeń
jest więc nawet większe niż ćwiczeń centralnych.
Ćwiczenia lokalne mają często charakter sektorowy, a więc dotyczą jedynie pewnego
elementu przygotowań obronnych. Mogą obejmować działania systemu monitorowania zagrożeń – głównie w wymiarze ostrzegania i alarmowania, przeprowadzania akcji
kurierskiej czy reagowania na wybrane, pojedyncze zagrożenie. Zdarzają się jednak lokalne ćwiczenia o szerokim zakresie, które – chociaż przeprowadzane rzadziej – posiadają większą wartość edukacyjną. Pozwalają one bowiem na zgrywanie połączonych
działań struktur administracyjnych, służb, inspekcji, straży i stowarzyszeń w sytuacji
wystąpienia skumulowanych czynników destabilizujących o różnym charakterze.
Dobrym przykładem tego typu przedsięwzięcia są ćwiczenia pod kryptonimem
Ratusz 2015 przeprowadzone w Siedlcach, w województwie mazowieckim. Wzięły
w nich udział wszystkie służby, inspekcje i straże działające na terenie miasta, zaproszony z zewnątrz batalion obrony terytorialnej, a także Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, który stanowił skuteczne uzupełnienie naukowe tego
przedsięwzięcia. Zakres realizowanych działań był bardzo szeroki. Począwszy od epizodów związanych z tzw. aktywnym strzelcem*, poprzez działanie grup dywersyjnych
na terenie miasta, po zagrożenia nadzwyczajne w postaci rozległego zdarzenia dro* Termin aktywny strzelec dotyczy osoby uzbrojonej i agresywnej, która terroryzuje cywilów w miejscach użyteczności publicznej (np. szkoły, centra handlowe).
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gowego. Przygotowany został także szpital polowy, w którym zabezpieczone zostały
zastępcze miejsca szpitalne.
Na tle epizodów terenowych rozwinięte zostały stałe dyżury Prezydenta Miasta oraz Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Realizowane było także na bieżąco wsparcie informatyczne pozwalające na komputerowe zobrazowanie
każdego z czynników niebezpiecznych. Uzupełnieniem szkolenia była konferencja
zorganizowana w gmachu Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, podczas której specjaliści z zakresu bezpieczeństwa narodowego oraz zaproszeni ze Szwecji i Wielkiej Brytanii eksperci dzielili się swoimi
doświadczeniami z podobnych przedsięwzięć. Konferencja miała charakter otwarty
i mogli uczestniczyć w niej tak uczestnicy szkolenia, jak i zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy w tym zakresie osoby postronne. Obraz medialny ćwiczeń
uzupełniała wystawa sprzętu wojskowego na terenie parkingu uniwersyteckiego.
Całość przedsięwzięcia zakończyło spotkanie podsumowujące oraz uroczysty apel
na głównym skwerze miasta.
Opisany syntetycznie przebieg ćwiczenia ukazuje, w jaki sposób przy relatywnie
niewielkich nakładach można zrealizować bardzo wszechstronną formę szkoleniową, w której realnie ćwiczy się działanie połączonych potencjałów rozmaitych podmiotów biorących udział w realizacji przygotowań obronnych. Tego typu inicjatywy
pozwalają na jednoczesne przećwiczenie wielu epizodów stanowiących realne, a nie
tylko potencjalne zagrożenie dla miasta. Co więcej, rozmach tego przedsięwzięcia
stanowił bodziec do zainteresowania się problematyką szkoleń przez ludność cywilną, która winna być także poddana szkoleniu i ćwiczeniu praktycznemu.

WNIOSKI
Reasumując prowadzone rozważania teoretyczne, jak i doświadczenia praktyczne
autora, można wysnuć kilka wniosków dotyczących problematyki szkoleń i ćwiczeń
obronnych.
Po pierwsze, nie ulega wątpliwości, że stanowią one potrzebny i bardzo istotny
element przygotowań obronnych państwa. Tylko bowiem połączenie zabezpieczenia
prawno-organizacyjnego i materiałowo-technicznego z gotowością potencjału ludzkiego gwarantuje sprawną realizację reagowania na wypadek wszelkich zagrożeń.
Po drugie, należy zwiększyć uczestnictwo kierowniczej kadry administracyjnej
w wyższych kursach obronnych. Dotychczas udział ten waha się na poziomie 60%
wykorzystania przydzielonych miejsc.
Po trzecie, w kontekście zbadanej dokumentacji szkoleń i ćwiczeń należy zadbać
o jeszcze większą koordynację planowania, organizowania i realizacji tych przedsięwzięć, co skutkować będzie ujednoliceniem struktur i metodologii przygotowywanych dokumentów (wytycznych, programów i planów), zasad organizacji szkoleń
oraz wykazów grup podlegających temu przedsięwzięciu.
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Po czwarte, należy zadbać o właściwą realizację szkoleń na niższych szczeblach administracji, zdarzają się tam bowiem dość liczne problemy. Dotyczą one opracowania
zbyt ogólnych kierunków szkolenia czy nieuwzględnienia w dokumentach szkoleniowych miejscowych uwarunkowań strukturalno-organizacyjnych, charakteru doboru
zadań obronnych, poziomu wyszkolenia oraz realnych możliwości organizatorów
szkoleń. Pojawiają się także problemy dotyczące doboru treści, które niejednokrotnie
nie odpowiadają rzeczywistym potrzebom danego podmiotu.
Po piąte, wskazane jest połączenie szkoleń i ćwiczeń obronnych z analogicznymi
przedsięwzięciami dotyczącymi ludności cywilnej, które powinny być realizowane
w ramach obrony cywilnej w związku z powszechną samoobroną ludności. Jest to
zadanie niezwykle trudne, jednak gdyby udało się je zrealizować, szkolenia obronne
zyskałyby znacznie na rzetelności i realności.
Szkolenia obronne – jako jeden z istotnych elementów przygotowań obronnych
państwa oraz składowa systemu edukacji dla bezpieczeństwa w Polsce – muszą pozostać w obszarze pełnego zainteresowania struktur administracji publicznej. Ich właściwe przygotowanie i odpowiednie finansowanie stanowią klucz do realizacji pełnego zakresu przygotowań obronnych w państwie.
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SZKOLENIA OBRONNE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ JAKO
ISTOTNY ELEMENT EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W RP
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, szkolenie obronne, ćwiczenie obronne, edukacja dla bezpieczeństwa, administracja publiczna
Streszczenie: Szkolenia i ćwiczenia obronne stanowią bardzo istotny element przygotowań
obronnych w Polsce. Są one realizowane w strukturach administracji publicznej w oparciu
o regulacje normatywne w postaci ustaw i rozporządzeń oraz wytycznych, programów i planów. Poprawnie zrealizowane szkolenie powinno łączyć ze sobą elementy teoretyczne oraz
działania praktyczne, których charakter uzależniony będzie od realnych i potencjalnych zagrożeń charakterystycznych dla danego terenu. W celu usprawnienia i uzupełnienia systemu
szkolenia obronnego niezbędne jest powiązanie przygotowań urzędników administracji centralnej i samorządowej z analogicznymi szkoleniami ludności cywilnej, realizowanymi w ramach powszechnej samoobrony. Posunięcie to pozwoli na uczynienie przedsięwzięć szkoleniowych bardziej rzetelnymi i realnymi.

SECURITY TRAININGS IN PUBLIC ADMINISTRATION AS AN
IMPORTANT ELEMENT OF EDUCATION FOR SECURITY
Keywords: security, security training, security exercise, education for security, public
administration
Abstract: Security trainings and exercises are very important for security preparation system
in Poland. They are realised in public administration structures pursuant to normative acts,
instructions, programs and plans. Correct trainings should combine theoretical classes with
practical activities related with real and potential threats for particular area. To improve the
training system, it is necessary to join security trainings for government officials and civil
servants with similar ventures for civilians, called common self-defence. It will make them more
reliable and actual.

Magdalena Wasylewicz*

IKONOSFERA W KOMUNIKACJI A PRYWATNOŚĆ
WSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY
WPROWADZENIE

K

ultura wizualna stanowi pod wieloma względami wyjątkowy obszar
postmodernistycznej kontestacji:
Obecnie jest ona niezwykle zróżnicowana i bogata i ściśle powiązana zarówno z codziennym komunikowaniem się ludzi, jak i z funkcjonowaniem mediów. Obraz nadal
przekazuje informacje, budzi namiętności, rodzi przekonania, wywołuje pożądania,
wzrusza i przeraża. Obraz staje się przedmiotem świadomego rozszyfrowania, ale także
oddziałuje na podświadomość. Można go też czytać jak tekst. Coraz częściej zyskuje
wielkie znaczenie w komunikacji międzyludzkiej. (Wasylewicz, 2011, s. 94)

Wielu autorów zwraca uwagę na swoisty zwrot obrazowy w społeczeństwie nowoczesnym (Sztompka, 2005). S. Sontag przytacza „szeroko rozpowszechnioną diagnozę, iż społeczeństwo staje się nowoczesne wtedy, gdy jednym z jego głównych działań
jest produkcja i konsumpcja obrazów”, gdzie „społeczeństwo kapitalistyczne wymaga
kultury opartej na obrazie” (1978, s. 153).
Dostęp do obrazów rośnie w sposób nieograniczony – dzięki czasopismom, telewizji i Internetowi istnieje możliwość oglądania obrazów oddalonych o tysiące kilometrów czy powstałych setki lat temu.
Żyjemy w społeczeństwie złaknionym obrazów – ekran znajdziemy nawet w samolotowym fotelu, a aparat fotograficzny w telefonie. Inaczej aniżeli słowa, wymagające od
nas poświęcania im czasu i wysiłku, obrazy zmuszają nas, abyśmy na nie patrzyli, a ich
przekaz jest natychmiastowy. W rezultacie, kiedy obrazy i słowa rywalizują ze sobą,
jednomyślnie opowiadamy się za tymi pierwszymi, albowiem obraz jest tym, o czym
będą pamiętać następnego dnia, w przyszłym tygodniu i prawdopodobnie przez całe
swoje życie. (Olechnicki, 2009, s. 7)

Obecnie przyszła również pora na tworzenie samodzielnych obrazów produkowanych w coraz większej ilości, w miarę jak technologie wizualnego rejestrowania rzeczywistości stają się coraz przystępniejsze w obsłudze dla przeciętnego użytkownika. Żadna
*
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uroczystość rodzinna czy wakacje nie mogą się obejść bez kamery wideo lub co najmniej aparatu fotograficznego (Błaszczyk, 2011). Kolejne generacje już od dzieciństwa
uczą się odszyfrowywać przekaz wizualny – jest to część procesu socjalizacji – procesu
przystosowywania do życia społecznego i kulturalnego, który w największym stopniu
kształtuje światopogląd i sposób postrzegania rzeczywistości. Widzenie obrazów i ich
odczytywanie jest znamienne w kulturze masowej, ale też zmienia proces komunikacji
społecznej, który nabiera charakteru wizualnego. S. Magala zwraca uwagę na pojawiający się „natłok informacji wizualnej i nałóg konsumpcji obrazów” (2000, s. 14),
zwłaszcza przez młodzież, która karmiona jest niezliczonymi ilościami obrazów dostarczanych codziennie przez media i codziennie jest głodna nowych wrażeń.
Jednocześnie pielęgnowana przez całe tysiąclecia rodzaju ludzkiego zdolność rozumienia przez oczy nastawiona jest na zniekształcenie i utratę rangi w procesie poznawania siebie i innych. Świadczy o tym łatwe przylgnięcie człowieka, wyrosłego
w cywilizacji obrazu, do imitacji oraz niedostrzeganie różnicy między oryginałem
a kopią (Zwoliński, 2004).

OSOBOWOŚĆ NARCYSTYCZNA
Coraz szybsze i sfragmentaryzowane życie – pozbawione głębszego sensu i punktów odniesienia – sprawia, iż Internet staje się coraz bardziej popularną formą kreacji
siebie. Internetowe życie zaspokaja wiele indywidualnych potrzeb, pełniąc funkcje
terapeutyczne, autoprezentacyjne, autopromocyjne, twórcze czy ekshibicjonistyczne.
Dotyczy to zwłaszcza młodzieży, która coraz częściej pokazuje siebie całemu światu poprzez umieszczanie swoich zdjęć, często nagich, w sieci. Mamy do czynienia
z epoką zaniku intymności, prywatnością na sprzedaż, epoką lansu czy epoką disingu.
Internet podsyca i tworzy coraz częściej osobowość narcystyczną, mającą potrzebę
podziwu, przejawiającą tendencję do samouwielbienia. Jak pisze E. Aboujaoude:
Przegląd oznak narcyzmu w Internecie prowadzi od śmieszności do wzniosłości. Popularność „narcystycznego surfowania” (narcissurfing) – nowego słowa, które w 2007
roku trafiło na wiele list „słów roku” – wskazuje na obsesję wielu ludzi na punkcie własnych śladów zostawianych w Internecie (wskazówka: im więcej, tym lepiej).
(Aboujaoude, 2012, s. 66)

Prym wiodą autoportrety wykonywane z ręki, tzn. selfie. To właśnie selfie w 2013
r. zostało uznane przez twórców słowników Oxford University Press za słowo roku
i jak konstatuje autor, przyszło nam podziwiać zdjęcia wykonane do lustra, pozbawione wartości sentymentalnej, na tle toalety, z tzw. dziubkiem (Połownianiuk,
2013). Gail Dines – profesor socjologii z bostońskiego Wheelock College – sygnalizuje, iż zjawisko selfie zupełnie nie koresponduje z próżnością, lecz chodzi tu o ludzką chęć bycia zauważonym (Dudek, 2016). Internet daje doskonałą możliwość bycia
zauważonym, a nawet więcej – zakochania się w sobie od nowa, pławiąc się w swoim
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blasku, a liczba lajków oraz płytkich i krótkotrwałych znajomości wielu młodym
ludziom sugeruje popularność. Internet jest skoncentrowany na Ja. Przykładem tego
może być akcja zorganizowana przez Yahoo! rozpoczęta w 2009 roku pod hasłem It’s
Y!ou. Kampania promocyjna przebiegała pod hasłem Teraz Internet ma osobowość.
Twoją, Cyfrowy świat ma nowego pana. To ty!. Rok później kampania zmieniła swoje
hasła przewodnie na: Sieć i moje własne ja lub Twoje własne osobiste wszystko (Pająk,
2010). Hasła te nie wymagają komentarza.
Michał Fal na Portalu naTemat.pl w artykule zatytułowanym Młodzi narcyzi:
umieją coraz mniej, ale są zadowoleni z siebie jak nigdy cytuje opublikowane przez
Jean Twenge wyniki badań prowadzonych w Stanach Zjednoczonych, w których
autorka pokazała, że choć współcześni studenci pod wieloma względami osiągają
słabsze wyniki w nauce od swoich poprzedników, mają o sobie zdecydowanie wyższe
mniemanie. J. Twenge w 2013 r. potwierdziła tym samym inne z przeprowadzonych
przez nią badań, a mianowicie, że od 1979 roku częstość występowania postaw narcystycznych wzrosła wśród studentów o 30% procent:
Kiedyś nasza kultura promowała skromność i pokorę, a nie przechwalanie się. Zarozumialstwo uważano za coś złego. (...) Studenci mają coraz większe ambicje i coraz mniej
realistyczne oczekiwania wobec świata. Od lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych,
kiedy oczekiwania zaczęły rosnąć, odnotowano także wzrost nastrojów lęku i niepewności. (...) W przyszłości będzie coraz więcej osób, którym nie uda się osiągnąć ich
celów (…). „Pokolenie narcyzów”, jeśli rzeczywiście możemy już o nim mówić, czeka
twarde lądowanie. (Fal, 2013)

Młodzież tworzy więc coraz częściej ulepszoną wersję samych siebie, poszukując
uznania i akceptacji swojego wyglądu fizycznego wśród rówieśników, zarówno w kontaktach realnych, jaki i w kontaktach wirtualnych. Jednym z częstych zagadnień na
internetowych forach dyskusyjnych są oceny wyglądu fizycznego adolescenta, które
niestety z reguły bywają dużym zagrożeniem względem poczucia wartości nastolatków wystawiających się na publiczną ocenę. Przykładem stanowiącym o popularności owych rankingów jest portal zapytaj.onet.pl, którego struktura i funkcjonowanie
zbliżone są do tradycyjnego forum dyskusyjnego.
Adolescent, uczestnicząc w forach dyskusyjnych, kreuje swój indywidualny wizerunek, który bywa poddawany ocenom innych, staje się tym samym „otwartą księgą,
która może być przeglądana przez przyjaciela, »przyjaciela« i wroga” (Aboujaoude,
2012, s. 226). Wystawianie swojego wizerunku pod ocenę internautów zalogowanych do serwisu najczęściej przebiega w pytaniach o strukturze sondy. Młodzież
wieku dorastania, charakteryzująca się sporą wrażliwością na punkcie własnej samooceny, spotykając się z surową krytyczną opinią osób trzecich, może popaść w kompleksy, narażając się na obniżenie poczucia własnej własności, utracić wiarę we własne
możliwości, co może prowadzić do bardzo negatywnych konsekwencji. Jednak nawet
te pejoratywne skutki nie odstraszają młodych ludzi od tworzenia w przestrzeni wirtualnej swoich przypudrowanych, wyidealizowanych kopii.
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Najczęściej ma to miejsce w okresie dorastania, kiedy dokonuje się przeobrażenie
dziecka w osobę dorosłą. Początek tego okresu wyznaczają zmiany natury anatomiczno-fizjologicznej. Ale ważniejsza jest faza druga, którą wyznaczają zmiany w sferze
psychicznej, przede wszystkim w obrazie własnej osoby. Zakończenie tej fazy wiąże
się z osiągnięciem dojrzałości psychicznej, czyli ze zdolnością do decydowania o sobie, odkryciem sensu własnego istnienia i odnalezieniem własnej tożsamości (Strelau,
2000). Wielu psychologów zwraca uwagę na tzw. konflikt pokoleń – konflikt między młodą generacją a społeczeństwem dorosłych. Rozluźnienie się więzów międzyosobowych w relacjach pomiędzy nastolatkiem a rodzicami sprzyja poszukiwaniom
potrzebnego wsparcia wśród rówieśników, którzy zdają się zresztą – z racji przeżywanych w tym okresie podobnych sytuacji i emocji związanych z trudami wieku dorastania – stanowić najlepsze źródło potrzebnego wsparcia i pocieszenia. Ikonosfera
Internetu kwitnie.

SEKSTING – PRYWATNOŚĆ NA SPRZEDAŻ
Obraz w komunikacji za pośrednictwem Sieci posiada niebagatelną rolę. Stosowanie elementów graficznych, szczególnie w przypadku młodych ludzi, ma dużą siłę
oddziaływania, pozwala na ekspresję samego siebie i jest elementem pomocniczym
w słowie pisanym. Ale czy zawsze i czy na pewno?
Termin seksting (ang. sexting) powstał na początku obecnego stulecia z połączenia
słów sex i texting w odniesieniu do zjawiska przesyłania między użytkownikami telefonów komórkowych wiadomości tekstowych o charakterze seksualnym (Temple i in.,
2012). Niektóre definicje tego zjawiska ograniczają się do użycia telefonów komórkowych, jednak wobec tego, że do przesyłania materiałów o charakterze seksualnym
wykorzystywane są także inne mobilne urządzenia, to bardziej zasadne wydaje się
szersze definiowanie tego problemu. Seksting więc oznacza przesyłanie intymnych,
a czasem nawet pornograficznych tekstów, fotografii oraz filmów za pośrednictwem
komputera czy też smartfona oraz odpowiednich do tego programów komunikacyjnych, a także wyspecjalizowanych do tego sieci społecznościowych (Spitzer, 2016).
Obecnie zjawisko to obejmuje wszystkie grupy wiekowe, jednak najbardziej popularne i niebezpieczne jest wśród nastolatków, gdyż to właśnie młodzi ludzie nie
zawsze mają świadomość, że rozsyłając tego typu zdjęcia, dopuszczają się po pierwsze czynów karalnych, gdyż naruszają prawa osobiste, ale także narażają się na najpoważniejsze zagrożenie przede wszystkim z uwagi na popularność tej formy kontaktów oraz możliwe konsekwencje. Prezentujące się na zdjęciach osoby stają się często
obiektem cyberprzemocy ze strony rówieśników.
M. Spitzer (2016) przytacza dane według szwajcarskich badań JAMES z lat 2012
i 2014, w których uczestniczyło 1107 i 1043 młodych ludzi w wieku od 12-19 lat,
które obrazują wzrost zjawiska sekstingu z 6% do 12%. Amerykańskie badania z kolei określają częstotliwość zjawiska na poziomie 10,2% w grupie wiekowej 10-19 lat,
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z tym, że dziewczynki częściej niż chłopcy wysyłają zdjęcia. Dla niektórych seksting
jest elementem flirtu na początkowym etapie znajomości, dla innych jest po prostu
jedną z form komunikowania się w związku. Inni jeszcze inaczej podchodzą do tego
zjawiska – wysyłając zdjęcie, chcą podtrzymać zainteresowanie swoją osobą. Amerykańscy naukowcy ukazali, że w kontekście preferowanych więzi społecznych istotny
jest typ relacji intymnych z druga osobą (bezpieczny, lękowy, unikowy). W tym układzie odniesienia autorzy doszli do wniosku, że seksting wiąże się z lękowym typem
relacji (Spitzer, 2016).
Pojawia się zatem pytanie, czy dzieje się tu coś niepokojącego, czy oczekiwania
i postawy oraz wartości ludzi w bliskich relacjach intymnych zmieniają się w kierunku niepożądanym? Jak więc zachować odpowiednią miarę rzeczy? Wiadomo, że pewna doza wiary w siebie każdemu jest potrzebna. Chodzi o to, żeby obraz nas samych
nie był odrealniony, nierzeczywisty. Każdy potrzebuje wglądu w siebie, przeanalizowania, jaki jest. Dopiero po spełnieniu takich warunków powiedzenie po prostu
bądź sobą nabiera sensu. Co więc można zrobić, aby uczynić ten świat złakniony obrazów, narcystycznych osobowości bardziej znośnym i bezpiecznym dla młodzieży?
Na pewno edukować medialnie, zwracając uwagę na kilka istotnych aspektów:
• Należy rozmawiać na temat wad i zalet umieszczania swoich zdjęć w Internecie.
•

Należy wyjaśnić negatywne oddziaływanie fotografii pornograficznych.

•

Należy udzielić młodzieży informacji na temat praw autorskich.

•

Należy uzmysłowić młodym ludziom, że wygląd zewnętrzny nie jest kryterium oceny wartości człowieka.

•

Należy być otwartym na pomysły młodzieży i dyskretnie ukierunkowywać
ich działania.

•

Należy śledzić to, czym zajmuje się młodzież, by być dla nich zarówno partnerem, jak i autorytetem.

•

Należy uświadamiać wartość działalności twórczej.

•

Należy umożliwiać młodym ludziom kontakt z fotografią artystyczną i profesjonalną, np. poprzez wspólne wyjścia na wystawy lub prezentację i omawianie obrazów w klasie szkolnej. Fotografia jest atrakcyjnym środkiem
dydaktycznym oddziałującym na emocje, rozwijającym wyobraźnię, poszerzającym wiedzę, a częste stykanie się z nim inspiruje do własnej twórczości.

•

Należy podejmować dyskusję na temat fotografii, które podobają się młodym ludziom, a które nie. Daje to im poczucie bycia ważnym, wysłuchanym, rozumianym, wzmacnia więzi zarówno w domu, jak i w szkole.

•

Należy wspierać uczniów w ich zainteresowaniach, np. poprzez urządzanie
wystaw prac czy naukę operowania programami fotograficznymi.
I co istotne, we współczesnym świecie pełnym kopii, retuszu i zafałszowania rzeczywistości to uświadamiać, że najlepiej być po prostu sobą.
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ZAKOŃCZENIE
Obszar sieciowy jest terenem działań ludzi żyjących w dwóch równoległych
światach – realnym i wirtualnym, które najczęściej traktuje się jako równoprawne. Często świat wirtualny staje się bliższy od rzeczywistego. W świecie wirtualnym można funkcjonować w różnych maskach i w ten sposób kreować swój
wizerunek, który całkowicie może odbiegać od tego, który prezentujemy w realnym świecie. Można także pokazać siebie takim, jakim się jest, bez potrzeby
zmieniania, korygowania, pudrowania. Ale coraz częściej młodzież pokazuje za
dużo siebie, mając nieodpartą i nasilającą się potrzebę jednostkowego zaistnienia,
autokreacji, potwierdzenia swojej wartości i niepowtarzalności, a idąc za współczesnym modelem kultury masowej, chce za wszelką cenę znaleźć się w centrum
społecznego zainteresowania.
Popularność związana jest z dowartościowaniem autora, który kreuje w wirtualnej
rzeczywistości swój wizerunek, modyfikuje go, uruchamia refleksyjność wobec siebie, modyfikuje swoje przekonania o normach, wartościach oraz tworzy własną wizję
świata społecznego (Seul-Michałowska, 2010). Internetowa ikonosfera niewątpliwie
przeżywa czas rozkwitu, będzie się rozrastać i coraz bardziej absorbować, zwłaszcza
młode pokolenie. Istotne jest jednak, aby mieć wiedzę i świadomość, do jakiej granicy w mówieniu, a zwłaszcza w pokazywaniu siebie, możemy się posunąć, aby nie
przegrać z bezlitosnym światem ludzi po drugiej stronie ekranu. Jednak najważniejsze jest, by świat na ekranie nie zastąpił tego, który jest za oknem, a fotografie ludzi
umieszczane na stronach internetowych kontaktu twarzą w twarz.
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IKONOSFERA W KOMUNIKACJI A PRYWATNOŚĆ
WSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY
Słowa kluczowe: Internet, ikonosfera, zdjęcia, seksting
Streszczenie: Obraz jest znamienny w kulturze masowej, zmienia on proces komunikacji
społecznej – proces ten nabiera charakteru wizualnego. Obecnie wszystko staje się obrazem.
Ikonosfera, jako środowisko obrazu, jest bogata i zróżnicowana, co wynika z jej powiązania
z funkcjonowaniem mediów. Każdy człowiek ma własną, niepowtarzalną ikonosferę. I co
najbardziej istotne z punktu widzenia niniejszych rozważań – każdy inaczej ją wykorzystuje.
W obliczu wielości obrazów elektronicznych zanikają kryteria wartościujące: doskonałość,
autentyczność czy oryginalność. Rozpoczyna się epoka disignu, epoka zaniku intymności
i prywatności. Artykuł jest próbą charakterystyki niebezpieczeństwa, jakie za sobą niesie owo
upublicznianie swoich zdjęć przez młodzież w szeroko pojętych mediach. Krótkiej charakterystyce poddane zostało także zjawisko sekstingu.
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THE ICONOSPHERE IN COMMUNICATION AND THE PRIVACY
OF CONTEMPORARY YOUTH
Keywords: Internet, Iconosphere, photos, seksting
Abstract: Images are significant in popular culture, they change the process of social communication, which takes on the visual nature. Today, everything becomes an image. Iconosphere, as the environment of the image, is rich and varied, due to its links to the functioning of
the media. Each person has their own unique iconosphere. And what is most important from
the point of view of these considerations – everyone uses it. In the face of the multiplicity
of electronic image, the evaluative criterions of excellence, authenticity and originality are
fading. This begins with the design era, the era of decay of intimacy and privacy. The article
is an attempt to characterise the dangers which is brought about by making their photos
public by the youth in the broad media. Short characteristics of the sexting phenomenon is
also provided.
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BEZPIECZEŃSTWO W RODZINIE – OSAMOTNIONA
STAROŚĆ

W

czasach, w których żyjemy, słowo bezpieczeństwo jest nieustannie przywoływane. Podyktowane jest to – co oczywiste – przemianami społecznymi,
politycznymi, ekonomicznymi i militarnymi w Polsce i innych krajach Europy Środkowej. W budowanej obecnie wspólnej Europie państwa, które do niedawna dzieliła
ustrojowa przepaść, dzisiaj ramię w ramię starają się budować, choć nie bez przeszkód, wspólnotowy ład, wyznaczają standardy nowym międzynarodowym stosunkom i zmianę spojrzenia na kwestię bezpieczeństwa.
Z drugiej strony wydarzenia ostatnich lat, a nawet dni, związane ze światowym
terroryzmem, konfliktami zbrojnymi, masowymi migracjami do Europy ludności
z miejsc dotkniętych wojną, z dojściem do głosu ultraprawicowych ugrupowań, nacjonalistyczne tendencje w polityce niektórych państw stanowią poważne zagrożenie
dla bezpieczeństwa globalnego.
Definicje bezpieczeństwa mnożone są w dziesiątki i setki, w politycznej debacie
mówi się o bezpieczeństwie w kontekście bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa
militarnego, energetycznego, ekologicznego, zdrowotnego i tak dalej – na bezpieczeństwie w ruchu drogowym i bezpieczeństwie dzieci i młodzieży kończąc, cokolwiek by to nie znaczyło. Nie wdając się w analizę owych rozlicznych, przytaczanych
w słownikach i encyklopediach definicji, z całą pewnością można stwierdzić, że bezpieczeństwo to istotna i ponadczasowa dla człowieka wartość czy też bliżej dobro,
które warunkuje pomyślne i szczęśliwe życie.
Psychologia, pedagogika i socjologia nadają szczególną rangę potrzebie bezpieczeństwa, gdyż zalicza się ona do grupy pierwotnych i podstawowych, której zaspokojenie warunkuje prawidłowy rozwój jednostki, zabezpiecza jej zdrowie i życie
(Pilch, 2003, s. 344).
Ponad wszelką wątpliwość pozostaje więc fakt, iż bezpieczeństwo państwa, rodziny, każdego obywatela jest dobrem – wartością zaliczaną w hierarchii do tych najistotniejszych i najwyższych. Zapewnienie więc sprawnie funkcjonującego systemu
bezpieczeństwa to priorytetowe zadanie państwa.

*

Uniwersytet Rzeszowski.

104

Anna Batiuk

BEZPIECZEŃSTWO W RODZINIE
Rozważania dotyczące bezpieczeństwa w rodzinie czy też bezpieczeństwa rodziny
byłyby niepełne, gdybyśmy nie spojrzeli na ten problem w kontekście rewolucyjnych
wręcz przemian, jakie są udziałem tej grupy społecznej, począwszy od XIX stulecia.
Do tego czasu rodzina przeważnie wielopokoleniowa i liczna, zwana familią, była
typową wspólnotą. Dla tego typu grupy rodzinna tradycja i przeszłość stanowiły jej
korzenie, a przekazywanie wspólnotowego dorobku następnym pokoleniom było
niezbywalnym warunkiem bezpieczeństwa i trwania rodziny.
W rodzinnej wspólnocie istniał uświęcony tradycją i obyczajem podział ról przypisanych kobiecie i mężczyźnie. Ona – żona, matka rodząca i wychowująca dzieci, kapłanka
domowego ogniska. On – głowa rodziny, na której spoczywał obowiązek materialnego
zabezpieczenia rodzinnej egzystencji. Nic więc dziwnego, że w hierarchicznej, wspólnotowej strukturze feudalnego świata mariaż z kobietą z innej sfery był zagrożeniem
dla trwałości rodziny. Stanowił również niebezpieczeństwo dla innych wspólnot z tego
samego szczebla drabiny społecznej. Nie bez racji jeden z bohaterów Lalki Bolesława
Prusa zwraca uwagę, że małżeństwo to nie romantyczny związek dwóch dusz, ale ważne
wydarzenie dla interesów całej familii. Mezalians w owych czasach był społecznie nieakceptowany, niedopuszczalny i zapewne niejedna panna podzieliła los Stefci Rudeckiej, bohaterki powieści Heleny Mniszkówny Trędowata.
Przeciwko uroczej guwernantce, którą pragnął poślubić ordynat bogatego rodu
Michorowskich, sprzeciwiła się cała arystokratyczna śmietanka. Ten przykład zaczerpnięty wprawdzie z literatury nie najwyższych lotów, dobrze odzwierciedla ówczesną rzeczywistość. Sama rodzina, ale również silna kontrola społeczna innych powiązanych z nią grup, była gwarantem bezpiecznego jej trwania. Wieńczył dzieło
fakt, że małżeństwo miało wówczas charakter sakramentalny, a złożona przy ołtarzu
przysięga, że trwać będzie tak długo, dopóki Bóg go nie rozłączy, stanowiła przysłowiową kropkę nad i, jeśli chodzi o stabilność rodziny w feudalnym świecie.
Stulecie XIX przyniosło wiele zmian w życiu społecznym, zmieniło również jego
wspólnotowy i hierarchiczny ład. Nastąpił żywiołowy, podyktowany nowymi potrzebami rozwój różnego rodzaju stowarzyszeń, związków zawodowych, partii politycznych itp., które nie są jak wspólnoty dane człowiekowi, lecz przynależność do nich
jest kwestią naszego względnie świadomego wyboru. Duża mobilność wymuszona
koniecznością poszukiwania nowych źródeł utrzymania, zmiany w obyczajowości to
początek znaczących przemian rodziny, ale także osłabienie jej trwałości.
Po pierwsze rodzina z wielopokoleniowej familii staje się z czasem grupą małą,
a właściwie rozpada się na dwie rodziny: tą o charakterze wspólnotowym, która jest
nam dana, przez socjologów nazywana rodziną pochodzenia, i drugą, którą zakładamy z wybranym przez siebie partnerem na życie – rodzinę prokreacji. Zmiany te
powodują, że dotychczasowe korzenie rodziny oparte na jej historii i przeszłości tracą
na znaczeniu, a ich miejsce zastępuje uczucie, które stanowi wystarczający powód do
zawarcia małżeństwa.
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Od początku XX stulecia mamy do czynienia z prawdziwą epidemią zakochań i to
właśnie miłość, a nie wybór podyktowany życiowymi interesami i tradycją rodzinnej
wspólnoty ma być podstawą i gwarantem stabilności małżeńskiego związku. Tak delikatna i ulotna materia jak uczucie łączące partnerów doczekało się wkrótce wzmocnienia w postaci skodyfikowanych norm, które ściśle określają prawa i obowiązki
małżonków wobec siebie, dzieci i innych członków rodziny.
Miłość jako czynnik sprawczy małżeństw widoczny jest wyraźnie w tekstach publikowanych w magazynach i czasopismach. Tomasz Szlendak, powołując się na badania amerykańskich naukowców, którzy przeanalizowali zawartość amerykańskich
czasopism pod kątem występowania w nich wzmianek o miłości romantycznej,
przywołuje następujące dane. W latach 1741-1794 odwołania do miłości w tekstach
publicystycznych, dyskusjach, wierszach, omówieniach, opowiadaniach pojawiły się
337 razy, w latach 1794-1825 liczba przywołań podwoiła się, zaś w połowie XIX
wieku odnotowano już 2261 tekstów o miłości (Szkudlarek, 2012, s. 346).
Na przemiany obyczajowe dotyczące rodziny, a odnotowane w czasopiśmiennictwie polskim zwraca uwagę Jerzy Chłopecki (1997, s. 202-203). Dokonuje
krótkiej analizy tekstów, które ukazywały się w Przewodniku katolickim – Tygodnik ilustrowany dla rodzin katolickich, pismo o masowym jak na owe czasy prawie
ćwierćmilionowym nakładzie, i w Przyjaciółce, która po wojnie zajęła miejsce tego
pierwszego. Tygodnik Przyjaciółka miał oczywiście inny profil światopoglądowy,
ale takie same normotwórcze i opiniotwórcze ambicje, w dużej części nastawione na rodzinę i równie duży krąg odbiorców. Analiza tekstów Przewodnika katolickiego pozwala zauważyć, że podstawą małżeńskiego związku jest obowiązek
religijno-społeczny. Ten czynnik jest przez pismo eksponowany przy całkowitym
pomijaniu kwestii związanej z uczuciami. Powojenna Przyjaciółka dokonuje w tej
materii pewnej korekty. Otóż na straży trwałości małżeństwa stoi przede wszystkim
atrakcyjność partnerów, ale pojmowana w sposób nie osobowy, ale specyficznie
kolektywistyczny.
Na atrakcyjność mają wpływ sukcesy zawodowe i polityczne najlepiej obydwojga
uczestników małżeńskiego związku, mierzone oczywiście społeczną, a nie indywidualną korzyścią. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku rodzina traktowana
jest instrumentalnie, a nie autotelicznie i ma obowiązek wobec Boga, Kościoła i społeczeństwa albo charakter owego obowiązku ma wymiar klasowo-partyjno-społeczny.
Po 1956 roku w tekstach Przyjaciółki odnotować można zasadniczą zmianę. Rodzina
staje się ważna sama dla siebie, akcent przesuwa się na sprawy wewnątrzrodzinne,
a czynnikiem sprawczym małżeństwa i jego głównym niezastępowalnym spoiwem
jest miłość.
Niewątpliwie na odejście od stereotypowego postrzegania rodziny i upowszechnianie nowego wizerunku kobiety i mężczyzny we wzajemnych i społecznych relacjach
miał rozwój mediów i lansowane przez nie wzory. Sądzę, że w latach sześćdziesiątych
ubiegłego stulecia ogromny wpływ na zmiany w obyczajowości i mentalności miała
wielka gwiazda francuskiego i światowego kina Brigitte Bardot, poprzez filmowe bo-
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haterki, w których role wcielała się na ekranie. Kobiety kreowane przez Bardotkę są
piękne, wyzwolone, same wybierają sobie życiowych partnerów. Jakże daleko odbiega
ów obraz od obowiązującego panie przez wieki, a mieszczącego się w powiedzeniu
siedź w kącie, a znajdą cię. Przedostatni film (1973), którym Brigitte Bardot żegna się
ze światową widownią, nosił tytuł Gdyby Don Juan był kobietą. W rolę legendarnego
libertyna, zuchwałego, uwodzicielskiego bałamuta, flirciarza i pożeracza damskich
serc, wciela się piękna kobieta. Wypadki toczą się identycznie jak w dramacie Moliera, za popełnione grzechy, niezależnie od płci, czekają nas piekielne czeluście. Myślę,
że tą rolą aktorka zrobiła wielki krok na drodze do równouprawnienia i partnerskich
układów w damsko-męskich relacjach.
Zmiany w obyczajowości, społeczne przyzwolenie dla wolnych związków, zgoda na
prokreację poza rodziną i samotne rodzicielstwo, cywilne małżeństwa, które w przypadkach określonych prawem można unieważnić bądź rozwiązać, to kolejne zagrożenia
dla trwałości i bezpieczeństwa dzisiejszej rodziny. Bezpieczeństwo rodziny w feudalnym
świecie wynikało z poczucia przynależności do wspólnot o szerszym zasięgu społecznym: sąsiedzkim, lokalnym, regionalnym itd., które nadto poddawały rodzinę dość
skrupulatnej społecznej kontroli. Było ono również spowodowane faktem zakorzenienia w czasie i przestrzeni kolejnych pokoleń w rodzinie. Podstawowe funkcje spoczywające na rodzinie: prokreacyjna, opiekuńczo-wychowawcza, ekonomiczna i ich realizacja
w praktyce zależały od możliwości i odpowiedzialności samej rodziny.
Można powiedzieć, że rodzina dzisiaj pozbawiona owych korzeni potrzebuje szerokiego wsparcia, by prawidłowo realizować swoje funkcje. Oto kilka przykładów
potwierdzających ów stan rzeczy. Dawniej w rodzinie za ekonomiczną stronę egzystencji odpowiadał głównie mężczyzna. W czasach powojennych mamy do czynienia
z uzawodowieniem kobiet. Na początku wymuszonym – myślę tutaj o czasach powojennych – potrzebami odbudowującego się z ruin kraju, niedostatkiem domowych
budżetów, polityką socjalistycznej władzy, dzisiaj podyktowane wewnętrzną potrzebą
samych zainteresowanych. Zawodowa praca kobiet znacząco poprawiła ekonomiczny byt rodziny, ale jednocześnie wywołała potrzebę wsparcia w jej opiekuńczo-wychowawczej funkcji, za którą tradycyjnie odpowiadała w rodzinie kobieta.
Wiele problemów destabilizujących dzisiejszą rodzinę i zagrażających jej bezpieczeństwu związane jest z gospodarką rynkową i ustrojową transformacją w naszym
kraju. Przemiany ustrojowe i towarzyszące im procesy społeczne polityczne i gospodarcze skutkują w przypadku wielu rodzin sytuacjami kryzysowymi, prowadzą do
wewnętrznych konfliktów, napięć i osłabienia rodzinnych więzi (Radziewicz-Winnicki, 2008, s. 479). Takim poważnym źródłem zagrożeń jest między innymi zjawisko bezrobocia. Zakłóca ono funkcjonowanie rodziny, nie tylko pod względem
materialnym, ale również nadwyręża jej kondycję psychoemocjonalną i poczucie bezpieczeństwa. Może to prowadzić do marginalizacji i społecznego wykluczenia.
Wydaje się także, że systemowe przemiany generują groźne i społecznie niebezpieczne zjawisko przemocy w relacjach międzyludzkich. Rozwiązywanie konfliktów
przy pomocy siłowych argumentów dotyczy różnych grup i instytucji, w tym eduka-
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cyjnych, ma również miejsce w rodzinie. Do niedawna zwykło się sądzić, że przemoc
w rodzinie dotyka głównie kobiety i dzieci. W ostatnich latach statystyki policyjne
odnotowują rosnącą liczbę przypadków fizycznego i psychicznego znęcania się kobiet nad swoimi życiowymi partnerami (Szlendak, 2012, s. 278). Jeśli weźmiemy
pod uwagę fakt, że dla mężczyzn uleganie przemocy stosowanej wobec nich przez
płeć piękną to temat krępujący i wstydliwy, może się okazać, że dane statystyczne są
poważnie zaniżone.
Przejmowanie przez kobiety typowo męskich zachowań ma rozliczne uwarunkowania. Chcę zwrócić uwagę na jeden z powodów, moim zdaniem istotny, choć wydaje się mało doceniany. Związany jest z wizerunkiem współczesnej kobiety, a właściwie
z brakiem tego wizerunku zarówno w mediach, jak i w społecznym odbiorze. Kobieta
zmysłowa, delikatna, opiekuńcza, dama w każdym calu to ideał dawno miniony.
Dzisiaj panie rywalizują z mężczyznami na wszystkich płaszczyznach życia społecznego. Podejmują się ról tradycyjnie uznawanych za męskie. Język, którym posługują
się w komunikacji werbalnej, bywa często pełen wulgaryzmów i nie ma już takich
słów, które kobiecie nie przystoją. Wydaje się, iż bardziej kobietom zagraża maskulinizacja niż feminizacja mężczyznom. Fakt ten dostrzegł autor tekstu przeboju kultowej (modne określenie) grupy rockowej Lady Pank. W refrenie lider zespołu śpiewa
„dziewczyny dzisiaj z byle kim nie tańczą, nie wiem czy o tym wiesz. Naturę mają
coraz bardziej samczą, więc ty się lepiej strzeż”. Ta, po nowemu wyrażająca się kobiecość, odciska swój ślad na małżeńskich relacjach i kondycji rodziny.
Powyższy przykład komentowania rzeczywistości przez popkulturę nie stanowi
wyjątku. Przeciętny Kowalski często znajduje tam uproszczone, ale jednak wytłumaczenie ważnych dla codziennej egzystencji procesów społecznych. Dla dorosłego
pokolenia takim komentatorem dziejącej się rzeczywistości były przykładowo teksty
śpiewane przez nieżyjącego już barda Solidarności Jacka Kaczmarskiego czy Przemysława Gintrowskiego, ale również wielu innych artystów lekkiej muzyki (nie wspominając już o kabarecie), których piosenki stanowiły istotny przyczynek do zrozumienia codzienności.
Bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie współczesnej rodziny pozbawionej
wspólnotowych korzeni wymaga zewnętrznego wsparcia i zależy od kompleksowej
prorodzinnej polityki państwa, od aktywności samorządów lokalnych, organizacji
pozarządowych itp. Zależy również, a z tego często się usprawiedliwiamy, od rzetelności i odpowiedzialności za podjęte przez nas, a wpisane w rodzinę funkcje i obowiązki, zarówno w stosunku do życiowego partnera i dzieci, ale także najstarszych
członków rodu.

NASZYCH MATEK MALEŃKIE MIESZKANKA
Praktycznie do dziewiętnastego stulecia całe życie człowieka związane było
z rodzinną wspólnotą. W niej przychodziliśmy na świat, tutaj rodziły się nasze
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dzieci i najczęściej w otoczeniu najbliższych członków rodziny przekraczaliśmy
granice wieczności.
W wielopokoleniowej familii narodziny i śmierć, a także przyjmowanie nowych
członków do rodzinnej wspólnoty było czymś naturalnym. Wydarzenia te pozwalały
na rekonstrukcję rodzinnej przeszłości, bo wyznaczały różne okresy w życiu rodziny.
W dawnej rodzinie wszystkie znaczące zdarzenia święciło się wspólnie.
W rodzinie współczesnej nastąpiła daleko idąca specjalizacja. W innej – rodzinie prokreacji – wita się nowe życie, w innej – rodzinie pochodzenia – przychodzi
śmierć. Dzisiaj śmierć dziadków, a nawet rodziców, jeśli dzieci jak ptaki wyfrunęły
z gniazda i założyły własne rodziny, niewiele zmienia. Zabrzmi to brutalnie, ale rodzina pochodzenia skazana jest wręcz na wymarcie. Narodziny, pomijając oczywiście
losowe tragedie, przydarzyć się mogą tylko w rodzinie prokreacji (Chłopecki, 1997,
s. 204-205). Dzisiaj starzy rodzice i dziadkowie pozostawieni są sami sobie i przeważnie ich życie emeryta płynie swoim niezależnym nurtem poza rodzinną wspólnotą,
której de facto nie ma.
Przynależność do wspólnoty rodzinnej dawała protoplastom rodu poczucie bezpieczeństwa. Za wkład w rodzinną spuściznę i umacnianie uświęconych tradycją rodzinnych więzi, znajdowali należyte miejsce w familii. Stosunek innych członków
rodziny do najstarszych w rodzie wypływał z faktu będącej w ich posiadaniu wiedzy,
doświadczeń, znajomości tradycji i obyczaju starannie przechowywanych i przekazywanych potomnym. Dla stabilności rodzinnej wspólnoty i budowania międzypokoleniowych więzi były to wartości nie do przecenienia. Najstarsi w rodzinie i społeczeństwie traktowani byli jak encyklopedia życia.
Tak było dawniej. W dzisiejszym świecie starość spychana jest na margines życia,
stała się nikomu niepotrzebnym balastem. Decydenci i nie tylko zadają pytanie, kto
współcześnie powinien zajmować się ludźmi starymi i ponosić społeczne i ekonomiczne konsekwencje ich obecności: państwo, rodzina, organizacje społeczne czy
może Kościół?
Problem starzejących się społeczeństw dotyka głównie krajów wysoko rozwiniętych, ma rozliczne skutki w sferze ekonomii, opieki społecznej, służby zdrowia,
edukacji, kultury i polityki. Ma więc swój globalny wymiar, z którym próbują się
zmierzyć rządy wielu krajów świata. Ale to także często jednostkowy dramat każdego, którego metryka wskazuje na wiek 60+ (Batiuk, 2012, s. 397). Osamotniona,
pozostająca poza rodziną starość, niemodna, wykluczona cyfrowo z doświadczeniami
zupełnie nieprzydatnymi młodemu pokoleniu to problemy dzisiejszych seniorów.
Marginalizację starości, poza rozpadem tradycyjnej rodziny generuje ponadto
fakt, iż w kulturze zachodu, wraz z pokoleniem dzieci kwiatów, stała się popularna
kultura rówieśnicza. Obowiązująca dotychczas kultura postfiguratywna, w której pokolenie dorosłych określało normy zachowań i dyktowało styl życia, odeszła. Dzisiaj
miejsce i jednej, i drugiej zajęła kultura prefiguratywna, gdzie młodzi dyktują wzorce,
wprowadzają nowe standardy, narzucają reguły międzyludzkich relacji (Mead, 1978).
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Profesor Zbigniew Mikołejko w prowokującym do refleksji i pouczającym wywiadzie dla tygodnika Newsweek mówi: „nie da się sztucznie odwrócić takiej drogi kultury i wcale nie trzeba. Ale trzeba wypracować techniki wprowadzania ludzi starych
w kulturę młodych” (Kim, 2013). Powiedziałabym więcej, nie tylko wypracować
techniki, ale znaleźć wspólne miejsce, gdzie młodzi i starzy mogliby przedstawiać
świat i komentować otaczającą rzeczywistość poprzez pryzmat własnych doświadczeń, emocji i we własnym języku. Gdzie mogliby się spotykać, poznawać, prezentować swoje racje, budować mosty porozumienia.
Wydaje się, że platformą do takich międzypokoleniowych relacji mogłyby być
media, a głównie media publiczne, które z mocy ustawy powinny realizować misję
publiczną. W ową misję wpisany jest obowiązek docierania ze swymi propozycjami
do tzw. grup niszowych, na przykład dzieci i osób starszych. Tymczasem analiza propozycji publicznej telewizji i radia skłania do stwierdzenia, że nie ma tam miejsca na
przedstawianie świata, który widziany jest oczami osób z bagażem i doświadczeniem
życiowym. Liczy się chwila, teraz, dzisiaj. Nieliczne są przykłady osób, które posiadają odleglejszą w czasie metrykę i pełnią rolę prezenterów, gospodarzy programów,
w których poruszane są istotne problemy osób po sześćdziesiątce.
Wydaje się, że dla mediów atrakcyjne w starości jest to, co jest złe, z czego można
zrobić news, co przyciągnie widza, podniesie oglądalność. Zaniedbanie, znęcanie się
nad starcami w domach spokojnej starości, bieda, skrajne przypadki pozostawienia
przez rodzinę samotnych, schorowanych, bezradnych starych rodziców czy dziadków
to tematy, z którymi możemy zetknąć się w mediach. Jednym słowem, jeśli już, to
kreowany jest negatywny stereotyp starości, która zdana jest na łaskę i niełaskę innych, na życie, które powoli przemija w oczekiwaniu na listonosza z rentą.
A przecież dzisiejsi sześćdziesięciolatkowie są zupełnie inni od swoich rodziców,
a co dopiero ci, którzy wejdą w ten wiek za jakieś dwadzieścia lat. Jerzy Stuhr, wybitny polski aktor i reżyser dojrzalszego pokolenia, w rozmowie z Pawłem Smoleńskim
dla Gazety Wyborczej stwierdza: „Film może być o starych ludziach i ze starymi ludźmi. Szkoda, że nie ten polski. Może to wynika z komercji albo z polskiego wstydu,
bo my się wstydzimy, jesteśmy pruderyjni, mnie samemu nie chce się już wielu rzeczy
pokazywać. Bunt musi być bezwstydny. Bunuel miał 90 lat i robił filmy, które szokowały. Rolling Stonesi ciągle fascynują. Weźmy Miłość pana Michaela H
 anekego,
cudna rzecz o starości, kilka nominacji do Oskara, niech się schowają młodzi ze
swoim zakochaniem. Świat ludzi starych jest niewiarygodnie ciekawym polem do
penetracji, choć nie zawsze dostępnym” (Smoleński, 2013, s. 28).
Tymczasem rzeczywistość jest taka, że dwie okoliczności wykluczają człowieka
z uczestniczenia w rozległych obszarach życia społecznego: po pierwsze nieco zaawansowana metryka, a po drugie brak podłączenia do Internetu. Dzisiaj świat
ludzi starych ograniczany jest do stereotypowego wizerunku dziadków bawiących
wnuki, siedzących w domu, wspomagających finansowo ze skromnych emerytur
potrzebujące dzieci, jednym słowem zmusza się staruszków do odgrywania ich tradycyjnych ról. Taki wizerunek funkcjonuje w społeczeństwie, taki jest przekazywa-
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ny i utrwalany przez media, i do takiego apelują politycy, dla których potrzebujący
pomocy, bezradny, biedny stary człowiek, to potencjalny, wcale niemały elektorat,
któremu można okazać zainteresowanie, obiecać pomoc i dbałość o interesy, oczywiście za wyborcze poparcie.
Niemodna, nikomu niepotrzebna, przeterminowana metrykalnie starość próbuje
szukać swojego miejsca i budować więzi z otoczeniem zewnętrznym. Bo przecież od
czasów Arystotelesa nic się nie zmieniło i wciąż człowiek, który żyje poza koinonią,
musiałby być zwierzęciem albo Bogiem – innego wyjścia nie ma.
Raz jeszcze wrócę do wywiadu z profesorem Mikołejko, który zwraca uwagę na
fakt, iż wciąż w Polsce nie zbudowaliśmy żadnej wspólnoty. Świadczą o tym dobitnie
wypowiedzi młodych, że utrzymywanie staruszków i ich los nic nas nie obchodzą.
Mamy w Polsce gigantyczny kłopot – mówi Profesor – z solidarnością społeczną
„wspólnota jest budowana od okazji do okazji – przy świętach, żałobach narodowych. To cmentarna wspólnota. Kiedy się kończy uroczystość, ludzie wracają do
domu i zajmują się swoimi małymi sprawami” (Kim, 2013, s. 48).
Z socjologicznych badań prowadzonych od lat nad wartościami, które są istotne
dla Polaków, wynika, że najważniejsza jest rodzina. Jak wielkim więc dramatem jest
dla starego pokolenia fakt pozostawania dziś poza wspólnotą rodzinną, która stanowiła dla nich jedyną płaszczyznę życia i działania.
Pokolenie seniorów poszukuje więc więzi z innymi ludźmi. Uniwersytety Trzeciego Wieku cieszą się w Polsce ogromną popularnością nie tylko dlatego, że uczą
nowych technologii komunikowania, ale głównie dlatego, iż dają namiastkę wspólnoty, możliwość bycia z drugim człowiekiem, wymianę poglądów, wspólne wyjście
do teatru, kina itp. Bardziej o możliwość budowy więzi społecznych tu chodzi niż
o edukacyjne perspektywy.
W świecie zdominowanym przez media stary człowiek stara się również znaleźć
przestrzeń umożliwiającą kontakt z innymi jego użytkownikami. Trudno oprzeć
się wrażeniu, że jedyne media, gdzie starsi ludzie są ze wszech miar oczekiwanymi
gośćmi to Radio Maryja i telewizja Trwam ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka. Tu prowadzący program redaktorzy chętnie wysłuchują racji osób starszych, nie okazują
zniecierpliwienia za zbyt długie wywody, nie ponaglają do finalizowania wypowiedzi,
nie stresują stwierdzeniem, że antenowy czas się kończy. Ale właśnie te media generują owe stereotypowe widzenie starości i ośmielę się stwierdzić, że wykorzystują konserwatywne postawy swoich słuchaczy i widzów, angażując ich w kampanie wyborcze
po jedynie słusznej stronie i w jedynie słusznej sprawie.
W starzejącym się gwałtownie świecie nie ma ucieczki od starości. Zaznacza ona
wyraźnie swoją cywilizacyjną i ekonomiczną obecność i stanowi poważny potencjał,
który będzie trzeba racjonalnie wykorzystać. Nie da się już zepchnąć starości do sfery
bezdziejstwa, gdyż ta, jak pisze Jan Szczepański, jest nicością, a życie człowieka to
przecież działanie. „Póki działasz, żyjesz i wszystkie zegary odmierzają twój czas tworzenia. Wszystko jedno czy tworzysz traktat naukowy, poemat, mebel czy uśmiechy
dzieci. Tworzysz, dążysz, nadajesz sens godzinom i dniom. Starość objawia ci się
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wieczorem w znużeniu, bólu ciała, ale odsuwasz ją myślą o dniu jutrzejszym” (Szczepański, 1984, s. 293).
Wykluczenie osób z późniejszą metryką z rzeczywistego świata, bez możliwości
uczestniczenia w życiu i pracy na rzecz swoich rodzin, sąsiadów, społeczności lokalnych, aż po ojczyznę i naród, byłoby egzystencją w świecie cieni i pozoru (Szczepański, 1984, s. 29). Przywoływany wyżej autor proponuje stworzyć sobie filozofię
starości, nauczyć się być starym, zanim ten etap życia stanie się naszym udziałem. Tą
drogą, jak sądzę, próbował podążać wybitny, nieżyjący już aktor Aleksander Bardini.
Zapytany onegdaj co robił przez ostatnie dwadzieścia lat, odpowiedział: „Przygotowywałem się do starości” (Smoleński, 2013, s. 29).
Wydaje się, że uczenia się starości trzeba zacząć znacznie wcześniej, wprowadzając do programów nauczania, równolegle z przedmiotem przygotowanie do życia
w rodzinie, przygotowanie do życia seniora. Pozwalałoby to młodym osobom na
wcześniejsze poznanie i oswojenie się z problemami człowieka starego, zanim ów
czas przyjdzie i zaskoczy ich nieprzygotowanych i bezradnych. Sądzę, że pomogłoby
to również w budowaniu międzypokoleniowego porozumienia. Tak należałoby, jak
sądzę, rozpocząć budowanie filozofii starości (Batiuk, 2012, s. 403).
Chcę wierzyć, że jesień życia biernie spędzona na oczekiwaniu rozproszonych po
świecie dzieci i listonosza z rentą, oddzielona od rzeczywistego świata murem obojętności i zapomnienia, pozostanie już wkrótce tylko w treści pięknej, ale jakże smutnej
piosenki ze słowami Wojciecha Młynarskiego, z której zapożyczyłam tytuł podrozdziału dotyczącego moich rozważań o bezpieczeństwie, rodzinie i starości, i przywołaniem której chcę zakończyć moje refleksje.
Aż nadejdzie zwyczajny poranek i któregoś zwykłego poranka, zogromnieją w pałace lustrzane naszych matek maleńkie mieszkanka. Uśmiech matek ozdobi oblicze, matki będą
powtarzały sobie, że dziś muszą wrócić królewicze, zagubieni po świecie synowie. Każda
matka łzę jasną uroni, drzwi otworzy niezdarnie i prędko, syn królewicz wrócił szóstką
koni – nie to tylko pan listonosz z rentą. Biegnący przez huczący gwar dnia swego, tak
dawno już nie byłem tam – dlaczego?
Naszych matek maleńkie mieszkanka,
Michał Bajor
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BEZPIECZEŃSTWO W RODZINIE – OSAMOTNIONA STAROŚĆ
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, rodzina, starość
Streszczenie: W rozlicznych słownikach i encyklopediach znaleźć można dziesiątki definicji
bezpieczeństwa – od bezpieczeństwa państwa począwszy, na bezpieczeństwie rodziny i pojedynczego obywatela kończąc. Nie wdając się w analizę owych definicji, z całą pewnością
stwierdzić można, że bezpieczeństwo to istotna i ponadczasowa dla człowieka wartość czy
też bliżej dobro, które warunkuje pomyślne i szczęśliwe życie. Bezpieczeństwo rodziny do
dziewiętnastego stulecia wyznaczane było przez jej wspólnotowy charakter. Dla tego typu
grupy rodzinna tradycja i przeszłość stanowiły jej korzenie, a przekaz wspólnotowego dorobku następnym pokoleniom było niezbywalnym warunkiem bezpieczeństwa i trwania rodziny.
Zapewniała ona również opiekę i zabezpieczenie życiowych potrzeb protoplastom rodu. Przemiany w rodzinie, jakie przyniósł ze sobą rozpad feudalnego ładu, to rozpad wielopokoleniowej familii na rodzinę pochodzenia i rodzinę prokreacji. Konsekwencją między innymi owych
przemian rodziny jest fakt, że dzisiaj starzy rodzice i dziadkowie pozostawieni są sami sobie
i przeważnie ich życie płynie swoim niezależnym nurtem poza rodziną.

SECURITY IN A FAMILY, A LONELY OLD AGE
Keywords: security, family, senility
Abstract: In a number of dictionaries and encyclopedias we can find dozens of definitions
of security, ranging from national security to the safety of the family and the individual citizen. Without going into a deep analysis of these definitions, it can be certainly stated that
security is an essential and timeless human value, or even ‘the good’ that determines a successful and happy life. Family safety, to the nineteenth century, was determined by its sense
of togetherness. For such a group, the family tradition and the past were its roots, and the
transmission of the family’s legacy to future generations was the essential condition for the
family’s safety and survival. It also provided the care and the protection for the progenitor’s
life. The transformation in the family, that was brought by the collapse of the feudal order,
is the breakdown of the multi-generational family into the family of origin and procreation.
The consequence of these changes is the fact that today’s old parents and grandparents are left
on their own and have to lead lonely life outside the family.

Irena Szewczyk-Kowalewska*

MAGIA LITERATURY I TEATRU – ZAPOMNIANE
POJĘCIA W TERAPII I WSPIERANIU DZIECKA
ZDROWEGO I DOTKNIĘTEGO CHOROBĄ

W

e współczesnych naukach o wychowaniu chyba nikogo specjalnie nie trzeba
przekonywać o tym, że zarówno literatura, jak i teatr odgrywają ogromną rolę
w życiu dziecka. Z uwagi na marginalizację stosowania form teatralnych i wykorzystania wzorców literackich w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela mniej
oczywisty wydawać się może sposób, w jaki oddziałują one na dzieci. Powszechna
refleksja nad powyższym zagadnieniem przywołuje zazwyczaj obraz teatralnej sceny,
na której pojawiają się bohaterowie ulubionych opowiadań, bajek i baśni towarzyszących dzieciom od najmłodszych lat aż do okresu dorosłości. Skojarzenie to wydaje
się trafne i dość oczywiste, procesy poznawcze i rozwojowe wieku dziecięcego charakteryzuje bowiem nauka i opanowywanie nowych umiejętności głównie poprzez
obserwację i naśladownictwo. Dzieci poszukują wzorców godnych naśladowania nie
tylko w świecie rzeczywistym, wśród osób dorosłych czy w najbliższym otoczeniu,
ale również w wyczarowanych przez utwory literatury dziecięcej, bajkowych i baśniowych krainach, w niepowtarzalny sposób prezentowanych w teatrze.
Przywołując na potrzeby niniejszego wywodu najważniejsze procesy zachodzące
w rozwoju dziecka, należy wskazać dydaktyczno-wychowawczy, poznawczy oraz terapeutyczny potencjał literatury i teatru. Na szczególną uwagę zasługuje przy tym fakt,
że inny wymiar przyjmuje doświadczanie literatury czy teatru przez dziecko zdrowe,
a inny przez dziecko dotknięte chorobą. Wspólne natomiast pozostaje stosunkowo
późne rozgraniczenie świata realnego od świata fantazji, wykreowanego i rozwijanego
przez dziecięcą wyobraźnię.
Najmłodsi odbiorcy wierzą w istnienie świata bajek i baśni, w bohaterów, którzy
je zamieszkują. Krasnoludki, wróżki, smoki i złe czarownice wielokrotnie bywają
przedmiotem dziecięcych myśli, marzeń, wzruszeń, a nawet lęków. Dziecko jest silnie
związane emocjonalnie ze światem wykreowanym przez autorów literatury dziecięcej, światem, którego nie ma, a który w jego przekonaniu współegzystuje z tym, co
rzeczywiste. W dziecięcym umyśle fakt, że czegoś nie można zobaczyć, wcale nie
oznacza, że to coś nie istnieje. W świecie współkreowanym przez wyobraźnię małego odbiorcy żyją krasnoludki, istnieją czarodziejskie różdżki, których użycie nie*
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jednokrotnie potrafi zmienić i odwrócić bieg wydarzeń, przedmioty martwe mają
charakter ożywiony, rozmawiają, śmieją się i współodczuwają na równi z postaciami
osobowymi. Okres dzieciństwa cechuje antropomorfizm i animizm, co wielokrotnie
podkreślał B. Bettelheim, pisząc: „myślenie dziecka pozostaje animistyczne aż do
wieku dojrzewania. Rodzice i nauczyciele mówią mu, że przedmiot nic nie czuje ani
nic sam nie czyni, a ono udaje, że im wierzy, chcąc im się podobać lub z obawy, że
zostanie wyśmiane; jednakże w głębi duszy ono wie lepiej” (1985, s. 104).
Literatura w życiu dziecka spełnia szereg istotnych funkcji. Dostarcza informacji,
dzięki niej dziecko zdobywa nową wiedzę, poszerza zakres słownictwa, rozwija mowę
i myślenie, pobudza wyobraźnię, uwrażliwia, relaksuje, jest nośnikiem uniwersalnych
prawd i wartości o życiu i świecie, kreuje podstawy systemu moralnego i nadaje określoną hierarchię wyznawanym przez dziecko wartościom. Pokazuje konkretne wzorce
zachowań i konsekwencje, jakie z ich przyjęcia wynikają. Jak podkreśla F. Dyka:
W przeżyciach bohaterów literackich dziecko rozpoznaje również własne stany uczuciowe. Uczy się więc je rozpoznawać i odpowiednio klasyfikować. Zaczyna ponadto
rozumieć, że są to przeżycia właściwe także innym ludziom, co jest podstawą poczucia wspólnoty z innymi. Przeżycia bohaterów są również dobrą okazją do rozwijania orientacji i uświadamiania sobie własnych przeżyć, co stanowi niezwykle ważny
element w kształtowaniu osobowości dziecka. Porównując swoje zachowania z dostarczonymi wzorcami moralnymi, dziecko rozwija zdolność rozumienia motywacji
własnych i cudzych zachowań. (Dyka 1999, s. 7)

Oprócz funkcji edukacyjnej, dydaktycznej i wychowawczej literatura dziecięca
spełnia również funkcję terapeutyczną, a jej bohaterowie potrafią nie tylko uczyć
i wychowywać, ale również leczyć. Z terapeutycznym oddziaływaniem literatury
związane jest pojęcie biblioterapii, którą zdefiniować można jako „działanie terapeutyczne polegające na stosowaniu materiałów czytelniczych rozumianych jako środek
wspierający proces terapeutyczny w medycynie” (Borecka, 1997, s. 121). Istota biblioterapii sprowadza się do udzielenia psychicznego wsparcia, pomocy w rozwiązywaniu osobistych problemów, jest rodzajem oparcia w procesie osiągania bezpieczeństwa, może być także środkiem do zaspokojenia potrzeb (Borecka, 1997, s. 122).
Zdaniem E. Tomasik biblioterapia jest „zamierzonym działaniem przy wykorzystaniu książek lub materiałów niedrukowanych (obrazów, filmów itp.) prowadzącym
do realizacji celów rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych, profilaktycznych i ogólnorozwojowych” (1994, s. 13). Zastosowanie literatury jako techniki terapeutycznej
ma przede wszystkim umożliwić jej adresatom zmianę dotychczasowego postrzegania sytuacji, w jakiej się znajdują. Ma w sposób czynny wpływać na kształtowanie
ich świadomości, zmienić postrzeganie otoczenia i samego siebie, umożliwić zmianę
sposobu odczuwania, reagowania i zachowania. Z perspektywy pedagogicznej biblioterapię uznać można za „metodę leczenia opartą o proces edukacji i wychowania,
celem której jest pomoc w radzeniu sobie z trudną sytuacją. Pożądane zmiany mają
wystąpić w zachowaniu, uczuciach i wierzeniach” (Ippoldt, 2000, s. 34).
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Spoglądając na wykorzystanie utworów literackich we wspomaganiu rozwoju
dzieci, możemy mówić o terapii bajką, baśnią i teatrem. Bajkę określić możemy jako
„opowiadanie o treści fantastycznej, zmyślonej lub osnutej na podaniach bądź legendach” (Sobol, 1995, s. 31–32). W innym ujęciu bajka jest dydaktycznym gatunkiem
literackim, pisanym wierszem lub prozą, zawierającym w swojej treści morał, a więc
pouczenie (pouczające wskazówki) przyjmujące postać nakazu, zakazu lub przestrogi
(Sławiński, 1999, s. 35).
Bohaterami bajek są ludzie, zwierzęta, rośliny i przedmioty nieożywione, którym autorzy wielokrotnie przypisują cechy charakterystyczne dla człowieka. Bajka
spełnia funkcje: informujące (dostarczając dziecku informacji o ludziach i świecie),
wyjaśniające (tłumacząc szereg zdarzeń i prawidłowości), inspirujące (stanowiąc rodzaj bodźca i motywacji do podejmowania określonych działań), pouczające (dając
wzorce godne naśladowania), przestrzegające (wskazując konsekwencje określonych
zachowań) oraz uspokajające (eliminując lęki, frustracje i przywracając równowagę
emocjonalną). Poza wyżej wymienionymi funkcjami natury dydaktyczno-wychowawczej bajki odgrywają istotną rolę w procesach terapeutycznych. Ich nadrzędnym
celem jest „redukcja lęków poprzez wspieranie dziecka w trudnych sytuacjach, które
napotyka w trakcie swego rozwoju. Wspieranie poprzez bajki ma budować korzystne
doświadczenie, które pozwala efektywniej radzić sobie w sytuacjach stresowych, jakie
wyzwalają silne emocje negatywne” (Molicka, 2004, s. 73).
Zdaniem M. Molickiej (2002), znanej autorki wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu psychologii dziecka, wśród bajek terapeutycznych
wyróżnić można bajki relaksacyjne, psychoedukacyjne i psychoterapeutyczne. Bajka terapeutyczna o charakterze relaksacyjnym służy wywołaniu uczucia odprężenia,
uspokojenia, wyciszenia emocjonalnego, zapewniając dziecku poczucie bezpieczeństwa i komfortu psychicznego. Świat przedstawiony w takich bajkach jest przyjazny,
bezpieczny i zazwyczaj dobrze znany dziecku. Molicka zaznacza: „bajka taka ma wyraźny schemat; bohater opowiadania obserwuje i doświadcza wszystkimi zmysłami
miejsca, gdzie odpoczywa” (2002, s. 160). Dzięki takim wydarzeniom, zawartym
w treści bajki, uzyskuje się silne działanie oczyszczające, uwalniające od napięć i innych negatywnych emocji (Małkiewicz, 1997, s. 273).
Innym rodzajem bajki terapeutycznej jest bajka o charakterze psychoedukacyjnym.
Bajki psychoedukacyjne, pełne metafor i bliskich dziecku symboli, wielokrotnie dokonują komparatystycznego zestawienia emocji z szeregiem różnych okoliczności, jakie
mogą zaistnieć w codziennym życiu, wykształcają umiejętność identyfikacji, rozumienia i nazywania poszczególnych stanów emocjonalnych, wspomagają postawy optymistyczne, służą budowaniu relacji interpersonalnych opartych na przyjaźni i empatii,
udzielają wielu porad i cennych wskazówek wspomagających efektywne radzenie sobie
w sytuacjach problemowych. Jak podkreśla Molicka: „bohater bajki ma problem podobny do tego, który przeżywa dziecko; zdobywa ono doświadczenie poprzez świat
bajkowy, gdzie uczy się, jakie wzory zachowania należy zastosować, rozszerza swoją
samoświadomość, co sprzyja uczeniu się zachowania w trudnej sytuacji” (2002, s. 161).
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Bajki psychoterapeutyczne to opowiadania z pogranicza świata rzeczywistego
i świata fantazji, w których świat przedstawiony składa się z różnych sytuacji:
wzbudzających lęk; a w narracji zastosowano następujące sposoby oddziaływania na
bajkowego bohatera: konkretyzację i racjonalizację doznawanych lęków, wzmacnianie poczucia własnej wartości, uczenie myślenia pozytywnego, powtarzanie bodźców
i łączenie bodźców lękotwórczych z takimi, które wywołują pozytywną reakcję emocjonalną. Konkretyzacja lęku dokonuje się poprzez pokazanie dziecku, jakie osoby,
przedmioty czy sytuacje go wywołują. Tekst ma umożliwić dziecku przeżycie emocji,
jakich doznawało lub doznaje poprzez odczucia bohatera. Dziecko ma w ten sposób
odnaleźć siebie, znaleźć własne przeżycia, podobną sytuację, co ułatwi proces identyfikacji. (Molicka, 2002, s. 171)

Celem stosowania bajek psychoterapeutycznych jest kompensacja rozumiana jako
wyrównanie i zaspokojenie dziecięcych potrzeb oraz przygotowanie dziecka do radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych – w obliczu stresu, lęku, choroby.
Bajki te pozwalają uwierzyć w siebie, podnoszą samoocenę, pozwalają najmłodszemu
odbiorcy na akceptację samego siebie i sytuacji, w jakiej się znalazł, są źródłem wiary
i nadziei potrzebnej w walce z sytuacjami problemowymi.
Specyficzną i jedną z najbardziej istotnych odmian bajek terapeutycznych są bajki,
które opowiadają dzieciom o chorobie, o tym, jak w bólu i cierpieniu można odnaleźć sens życia i radość dnia codziennego. Przybliżają one odwieczne relacje panujące
między radością i smutkiem, szczęściem i cierpieniem. Poruszają niezwykle trudną
i często pomijaną w literaturze – z uwagi na specyfikę rozwoju psychicznego dziecka
– problematykę ludzkiego życia i śmierci. Śmierci, która w świetle tych bajek i przeżyć ich bohaterów nie jest niczym strasznym ani przerażającym – jest czymś wpisanym w egzystencję człowieka, czymś, co prędzej czy później dosięgnie każdego z nas.
Bajki te wielokrotnie dokonują metafizycznego zestawienia dwóch współistniejących
obok siebie światów – tego doczesnego, w którym żyjemy, w którym obecne są ból,
rozpacz i cierpienie, i tego świata, który czeka nas po śmierci – lepszego, pełnego
radości, wolnego od przykrości, których dziecko doświadcza na co dzień.
Baśń to „opowieść o treści fantastycznej, nieprawdopodobna historia, wymysł,
pogłoska, osnuta na podstawie legend i podań ludowych” (Sobol, 1995, s. 38).
W innym ujęciu definicyjnym baśń to jeden z gatunków literatury ludowej, którego
fabuła oscyluje na pograniczu świata rzeczywistego i świata fantazji, w którym pierwszoplanową rolę odgrywają magia, czary i siły nadprzyrodzone (Sławiński, 1999, s.
37-38). Baśnie zawierają szereg cennych wskazówek i odpowiedzi na odwiecznie nurtujące ludzkość pytania o świat, o reguły i prawidłowości, które nim rządzą. Większość baśni zawiera uniwersalne prawdy o świecie i życiu, jest nośnikiem wartości
moralnych i określonych wzorców zachowań. Dzięki obecności archetypów baśnie
niosą humanistyczne i ogólnoludzkie przesłania. Ze względu na obecne w baśniach
zjawiska antropomorfizacji i personifikacji świat, w którym żyją ich bohaterowie, jest
dzieciom szczególnie bliski.
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W przeciwieństwie do innych gatunków literackich baśnie zawsze mają szczęśliwe
zakończenie, co służy wzbudzeniu u czytelnika radości i zadowolenia, przynosi wiarę
i nadzieję w możliwość pozytywnego rozstrzygnięcia nie tylko losów bohatera, lecz
również własnych problemów, z którymi odbiorca styka się w codziennym życiu.
W ten sposób wywołuje się, zwłaszcza u najmłodszych odbiorców, pozytywne nastawienie do rzeczywistego świata i licznych problemów, którym muszą oni stawić czoła, wzbudza się w nich wiarę we własne możliwości, w sens i powodzenie podejmowanego wysiłku. Bohaterowie baśni często obdarzeni są niezwykłą mocą, posiadają
czarodziejskie predyspozycje, są dzielni i odważni. W świecie baśni to właśnie czary
i magia stanowią środki zaradcze na wszystkie niemalże kłopoty i problemy, dzięki
czemu zredukowaniu ulegają napięcie emocjonalne, frustracje i lęki.
W ujęciu psychologicznym baśń jest jednym z najstarszych gatunków literackich
spełniających funkcję kompensacyjną i terapeutyczną. Jednym z propagatorów terapii z wykorzystaniem baśni był B. Bettelheim. Podkreślał on, że:
podstawowym elementem sytuacji bohatera baśniowego jest zagrożenie, które dotyczy
albo jego fizycznej egzystencji, albo egzystencji moralnej. Bohater na samym początku baśni popada w wielkie niebezpieczeństwo. A tak właśnie przedstawia się życie
w oczach dziecka. W odczuciu dziecka życie, jakie jest jego udziałem, to ciąg okresów
spokojnych, przerywanych z nagła i w sposób niezrozumiały sytuacjami wielkiego
zagrożenia. Czuje się ono bezpiecznie, niczym się nie trapi, a nagle, w jednej chwili,
wszystko ulega zmianie i przyjazny świat przeobraża się w najeżony niebezpieczeństwami koszmar. (Bettelheim, 1985, s. 268)

Powodów owego przeobrażenia może być wiele. Jednym z nich może okazać się brak
miłości okazywanej dziecku przez jego rodziców, brak akceptacji w gronie rówieśników
czy też okoliczności dramatyczne, takie jak strata bliskiej i kochanej osoby bądź choroba, jaka dotknęła dziecko. Wtedy właśnie z pomocą przychodzą baśniowi bohaterowie,
postacie, z którymi dziecko chętnie się utożsamia, które są postrzegane przez nie jako
autorytety i wzorce godne naśladowania. Dziecko poszukuje analogii swojej sytuacji
życiowej do okoliczności, w jakich egzystują jego ulubieni bohaterowie.
I tutaj zbliżamy się do istoty baśni jako techniki terapeutycznej – skoro bowiem
dziecko zauważa, że baśniowi bohaterowie, mimo trudnej sytuacji, nie poddają
się i nieustannie dążą do celu, który w końcu osiągają, stara się podążać ich drogą
i wierzy, że odniesie zwycięstwo, a smutki i kłopoty miną. Zwycięstwu, jakie odnoszą baśniowe postacie, towarzyszą magia i czary, które dodatkowo wspierają dziecko w walce z problemami. Świadomość, że wszystko może się zdarzyć, że nie ma
rzeczy niemożliwych, potęguje u małego odbiorcy wiarę i nadzieję w to, że nawet
najbardziej skomplikowaną sytuację, największe zmartwienia i największe kłopoty
uda się przezwyciężyć.
Zdaniem J.R. Tolkiena baśń powinna mieć charakter fantastyczny, a jej bohater
musi zostać wybawiony z rozpaczliwego położenia i powinien ocalić się z jakiegoś
wielkiego niebezpieczeństwa; przede wszystkim jednak nieodzowne jest, aby baśń
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przynosiła pociechę (Bettelheim, 1985, s. 266). Na tym właśnie polega przewaga baśni nad współczesnymi utworami zaliczanymi do literatury dziecięcej. Współczesne
opowiadania dla dzieci, jak zauważa Bettelheim:
miewają smutne zakończenia, a więc bohater nie zostaje wybawiony, a dziecko pozbawione jest pociechy, niezbędnej wobec przerażających wydarzeń baśniowych – aby
mogło z większą odwagą stawić czoło niespodziewanym przeszkodom we własnym życiu. Jeżeli nie ma takiego dodającego otuchy zakończenia, to po wysłuchaniu opowieści dziecko będzie sądziło, że w gruncie rzeczy nie ma żadnej nadziei, iż wydobędzie się
kiedyś z własnych rozpaczliwych sytuacji. (Bettelheim, 1985, s. 267)

Oczywiście zawsze istnieje ryzyko, że mimo podjęcia przez dziecko próby walki
z dręczącymi je problemami magia baśni i czary baśniowych bohaterów okażą się
bezsilne. Należy jednak podkreślić fakt, iż wpływ baśni na psychikę dziecka jest nieodzowny. Przez cały ten czas, kiedy próbuje ono wrócić do normalności, odmienia
swoje życie – jest to lepsze życie, z nadzieją, wiarą i z chwilowym choć zapomnieniem
o troskach i kłopotach.
Baśnie okazują się zatem receptą na wiele różnorodnych problemów charakterystycznych dla okresu dzieciństwa, od takich jak lęk przed zasypianiem w ciemnym pokoju,
brak wiary w siebie i swoje możliwości, nieśmiałość, poprzez zagrożenia będące wynikiem egzystencji dziecka w rodzinach patologicznych, aż do problemów zdrowotnych.
Analiza oddziaływania bajek i baśni na psychikę dziecka oraz badanie ich wpływu na
procesy terapeutyczne implikuje pytanie o rolę, jaką w terapii może odgrywać teatr.
W jaki sposób teatr może okazać się pomocny w procesach terapeutycznych?
Odpowiedzi na powyższe pytania warto poprzedzić refleksją dotyczącą funkcji,
jaką teatr spełnia w formowaniu świadomości i podejścia dziecka do świata i otaczającej go rzeczywistości. Dziecko zaczyna budować swoją tożsamość od najmłodszych
lat, najpierw w środowisku rodzinnym, później w grupie rówieśniczej w przedszkolu.
Wraz z upływem czasu uczestniczy w życiu coraz większej liczby zbiorowości i grup
formalnych oraz nieformalnych, które stanowią o jego socjalizacji, ale to na początku
swojej nauki tworzy szkielet osobowości.
Teatr jest doskonałym instrumentem kształtowania wrażliwości, systemu aksjologicznego, zasad współdziałania, twórczej aktywności i postaw moralnych młodego
pokolenia. Zarówno aktywne uczestnictwo w tworzeniu spektaklu, jak i jedynie rola
widza przynoszą wymierne korzyści, nie tylko dydaktyczne, ale przede wszystkim
wychowawcze. Skupiając się chwilowo na roli dziecka jako widza, zauważyć można,
że samo uczestnictwo w spektaklu teatralnym pozwala zdobywać wiedzę o świecie
i o samym sobie, rozwija wyobraźnię, zmusza do samodzielnego myślenia, pozwala
na rozwój empatii. Umiejętność współodczuwania, zdolność do rozumienia emocji
innych ludzi to czynniki o kluczowym znaczeniu w procesie wychowawczym przekładające się na szeroko pojęte kompetencje i zdolności adaptacyjne w dorosłym życiu.
Od kilku lat zauważa się wyraźny spadek inteligencji emocjonalnej, której komponentem jest właśnie empatia. W książce Inteligencja emocjonalna w praktyce D. Go-
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lemana (1999) przedstawione zostały wnioski doktora T. Achenbacha, psychologa
z Uniwersytetu Vermont, który razem ze swoimi współpracownikami przez ponad
piętnaście lat prowadził zakrojone na szeroką skalę badania poziomu inteligencji
emocjonalnej. Wynika z nich, że tendencja do zmniejszania się podstawowych zdolności emocjonalnych u dzieci jest zjawiskiem ogólnoświatowym: „mamy bowiem
do czynienia z niebezpiecznym paradoksem – chociaż dzieci uzyskują coraz wyższe
wyniki w badaniach ilorazu inteligencji, to ich inteligencja emocjonalna stale się
zmniejsza” (Goleman, 1999, s. 27).
We współczesnym świecie dzieci poddawane są oddziaływaniom głównie kultury masowej, której wartość liczy się za pomocą wskaźników sprzedaży produktów,
usług, liczby reklamodawców, a nie wartości poznawczych, kulturalnych czy rozwojowych. Dziecko staje się potencjalnym nabywcą dóbr, zwykłym konsumentem,
przestało być podmiotem, o którego dobro należy walczyć, z którego rozwojem należy się liczyć i poświęcać mu szczególną uwagę. Adresowanie do najmłodszych treści
o charakterze miałkich opowiastek, pozbawionych znaczenia pedagogicznego, bez
walorów poznawczych i artystycznych jest swoistą grą nastawioną na zysk kosztem
rozwoju i wychowania dzieci. Upraszczanie języka przekazu w telewizyjnych bajkach dla dzieci oraz w życiu codziennym prowadzi do braku krytycznego myślenia,
nieumiejętności wyrażania swojego zdania, deficytu zdolności formułowania opinii
i wyciągania wniosków.
W teatrze słowo staje się nośnikiem treści i ważnym instrumentem przekazu, jego
rola jest niezwykle istotna. Język teatru jest tak różny od tego, z którym dziecko
obcuje na co dzień, iż może sprawić, że chwilami odbiór przedstawienia staje się
dla młodego człowieka trudny. Nie jest to jednak wina niedostosowania przekazu
do możliwości odbiorcy, lecz tylko specyficzna rozbieżność między mową codzienną
a językiem teatru. Dziecko, obcując z uproszczoną, telewizyjną formą komunikacji
polegającą na najprostszym przekazie informacji, staje się bezradne w sytuacji, kiedy
ma opisać własne emocje i przeżycia.
Oglądając produkcje filmowe i animowane, których odbiorcami są dzieci, zauważyć
można niepokojącą tendencję polegającą na wprowadzeniu do akcji narratora, którego
rolą jest nie tylko opowiadanie o działaniach bohaterów, ale również uproszczone opisywanie ich emocji. Tym samym pozbawia się dziecko możliwości samodzielnego rozpoznawania nastroju i uczuć postaci. Takie bezpośrednie komunikaty mają sens jedynie
w odniesieniu do naprawdę małego widza, który dopiero uczy się nazywania stanów
emocjonalnych. Starszy obserwator powinien sam móc dojść do zrozumienia tego, co
przeżywają bohaterowie i jakich uczuć w danej sytuacji doświadczają.
W teatrze, w którym nie ma narratora, młody widz jest zdany tylko na siebie
i na swoje zmysły. Na podstawie wypowiedzianych słów, mimiki, gestów i ruchu
musi odczytać intencje, zamiary i emocje bohaterów. Przedstawienie teatralne jest
dla dziecka układanką wymagającą uwagi i skupienia. Różnorodność bodźców
odbieranych przez młodego widza wpływa niezwykle stymulująco na jego procesy poznawcze, w szczególności na percepcję i myślenie. Wczesne zainteresowanie
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dzieci teatrem i stały z nim kontakt przynoszą im wiele korzyści intelektualnych,
emocjonalnych i estetycznych. Rozwój wrażliwości, właściwe rozumienie relacji,
zależności i więzi międzyludzkich przekładają się na wysoki poziom inteligencji
emocjonalnej, a w konsekwencji także na zachowania prospołeczne. Teatr jest doskonałym narzędziem do budowania rozwoju społecznego i nabywania kluczowych
umiejętności emocjonalnych.
Teatralne doświadczenia dziecka jako aktora to niezwykły budulec podstaw znajomości siebie, własnej tożsamości, wiedzy o człowieku i o stosunkach międzyludzkich. Teatr to również forma wychowania estetycznego, próba zwrócenia młodych
umysłów w kierunku sztuki i kultury wyższej. Wiek przedszkolny to doskonały okres
na rozpoczęcie pracy z młodym, niezwykle chłonnym umysłem, to czas na kształtowanie jego nawyków, przyzwyczajeń i potrzeb. Czynny udział dzieci w tworzeniu
przedstawienia daje szeroki wachlarz możliwości pozytywnego oddziaływania na nie,
na ich procesy poznawcze, motorykę, język oraz sposób postrzegania siebie i innych.
O ile bierny udział w spektaklu uczy obycia z językiem literackim, o tyle aktywne
uczestnictwo w teatrze rozwija i doskonali samą mowę. Poprzez ćwiczenie artykulacji, odpowiedniego akcentowania, zwracanie uwagi na ton, tempo i intonację młody
człowiek uświadamia sobie, jakie możliwości daje głos, co jest wiedzą bardzo istotną
z punktu widzenia wyrażania emocji. Nie same słowa, ale i forma ich przekazu odgrywają istotną rolę w procesie komunikacji. Zabarwienie uczuciowe wypowiadanych
treści, zdolność ich różnicowania i rozpoznawania doskonalą u dziecka sprawność
językową, która przekłada się na ogólną umiejętność porozumiewania się.
Teatr łączy w sobie różne dziedziny sztuki, wzajemne powiązania i przenikanie
się różnorodnych elementów – takich jak: słowo, dźwięk, światło, barwa, ruch –
czynią formy teatralne niezwykle bogatym narzędziem stymulowania rozwoju intelektualnego dziecka. J. Górniewicz (2000), podkreślając edukacyjny wymiar teatru,
propaguje ideę wspólnej zabawy nauczyciela z dziećmi w teatr. Uważa, że w ten sposób „można przekazać wiele informacji dotyczących języka teatru, wykonać proste
elementy dekoracji, a także podjąć próbę inscenizacji różnych nurtujących dzieci
problemów wynikających z ich uczestnictwa w życiu społecznym” (2000, s. 113).
Zabawa w teatr podnosi sprawność pozawerbalnych środków ekspresji, obok płynnego i skoordynowanego ruchu ważną rolę odgrywają gesty i mimika twarzy. Zabawy
teatralne, będące źródłem dziecięcych przyjemności i radości, stanowią ważne czynniki motywacyjne skłaniające dziecko do aktywnego i twórczego działania, oddziałujące na szeroko pojęte procesy rozwojowe, poznawcze i socjalizacyjne. Dzięki zabawom
teatralnym dziecko odnajduje swoje miejsce w grupie, nabiera zaufania do siebie
i swoich możliwości, uczy się poruszać w przestrzeni, komunikować z rówieśnikami
i współdziałać w zespole. Wprowadzenie przedszkolaka w świat teatru, według D.
Megrier (2000), ma wszechstronne znaczenie, ponieważ w sposób istotny warunkuje rozwój fizyczny, sprzyja rozwojowi intelektualnemu i kulturalnemu, kształtuje
dziecięce uczucia i wrażliwość, a ułatwiając adaptację w określonej grupie społecznej,
pozwala zrozumieć zasady panujące w relacjach międzyludzkich i eliminuje zaburza-
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jący relacje społeczne egocentryzm. Zabawy teatralne okazują się niezwykle pomocne w kształtowaniu u dzieci postaw zrozumienia, akceptacji i tolerancji, dzięki nim
wykształca się „umiejętność słuchania, a zatem akceptacji tworzenia w sobie i wokół
siebie ciszy, która umożliwi uważne słuchanie siebie i innych” (2000, s. 10).
Poprzez przedstawianie rozmaitych scenek dzieci nabywają umiejętność wyrażania emocji i stanów uczuciowych gestem, postawą, mimiką. To daje im też możliwość oceny stanów emocjonalnych innych osób, uczy właściwego odbioru przeżyć
wewnętrznych drugiego człowieka. Uniwersalizm wyrazów mimicznych podstawowych grup emocji – takich jak strach i cierpienie, szczęście i radość, zdziwienie,
gniew i wściekłość, niesmak i wstręt bądź smutek – jest uwarunkowany biologicznie
i niezależny od czynników kulturowych. Wskazane powyżej grupy prostych emocji
połączone z kontekstem sytuacyjnym dają możliwość wiarygodnej diagnozy uczuć
drugiej osoby. Umiejętność rozpoznawania uczuć, zdolność ich nazywania i różnicowania jest jedną z najważniejszych umiejętności emocjonalnych:
zdolność niekoncentrowania się na sobie i powstrzymywanie egoistycznych impulsów
daje wymierne korzyści społeczne: otwiera drogę empatii, prawdziwemu słuchaniu,
patrzeniu na rzeczy z punktu widzenia innej osoby. Empatia prowadzi do troszczenia
się o innych, altruizmu i współczucia. Umiejętność spoglądania na świat z punktu
widzenia innych osób przełamuje uprzedzenia i stereotypy, a więc rodzi tolerancję
i toruje drogę do akceptowania różnic między ludźmi. (Megier, 2000, s. 11)

Inscenizacje teatralne bardzo silnie wpływają na dziecko, a niezwykłość i plastyczność bohaterów literackich najwyższy wymiar osiąga właśnie w teatrze. Kolorowe
kostiumy, dekoracje, bajkowi i baśniowi bohaterowie w żywej, naturalnej i ludzkiej
postaci oraz magiczna i tajemnicza atmosfera spektaklu teatralnego w bardzo wyrazisty sposób wpływają na dziecięcą psychikę.
Obcowanie z teatrem jest dla dziecka nie tylko wędrówką po bajkowych i baśniowych krainach, jest również ucieczką w krainę marzeń, tak bliską psychice małego
dziecka. Bohaterowie bajek i baśni podczas teatralnych inscenizacji stają się często
postaciami, z którymi dziecko chce się utożsamiać jeszcze silniej niż w przypadku
ich literackich pierwowzorów. Cechy ich charakteru, sposoby reakcji i zachowania
stanowią swoisty wyznacznik dalszego postępowania dziecka.
Szczególną formą teatru są przedstawienia prezentowane dzieciom chorym,
przebywającym w szpitalach, a zwłaszcza tym, którym być może nie będzie dane
wyzdrowieć. Uczestnicząc w spektaklu teatralnym, obcując z bohaterami bajek
i baśni, dzieci przenoszą się w świat daleki od codziennej szpitalnej rzeczywistości,
w niepamięć odchodzą ból i cierpienie, które na co dzień są obecne w ich życiu.
Inaczej funkcjonuje ich psychika, co nie pozostaje bez wpływu na kondycję fizyczną i funkcjonowanie organizmu. Dokonuje się w ten sposób leczenie duszy dziecka,
które wielokrotnie w walce z chorobą okazuje się równie istotne, jak tradycyjne
leczenie farmakologiczne.
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Wizyty w szpitalach i inscenizacje teatralne wystawiane dla dzieci chorych stają się
ważnym przeżyciem emocjonalnym nie tylko dla małych odbiorców, ale również dla
występujących w przedstawieniu aktorów. W czasie trwania spektaklu wielokrotnie
między aktorami i dziećmi wytwarza się specyficzny rodzaj więzi. Tego samego zdania jest Ł. Gajdzis*, który stwierdził:
Oglądając przedstawienie, chore dziecko daje siebie w stu procentach, niemalże wchodzi w wykreowany przez aktora świat. Wśród dzieci obserwujących nasz spektakl była
dziewczynka, która przez cały czas patrzyła mi w oczy. Tym intensywnym oglądaniem
przedstawienia powodowała moje stuprocentowe zaangażowanie, po prostu nie mogłem sobie odpuścić i jej zawieść.

Kontakt i rozmowa z dzieckiem dotkniętym chorobą potrafią zmienić sposób myślenia i postrzegania świata przez osobę dorosłą. Jak mówi M. Irek**:
Zawsze po spotkaniu z chorymi dziećmi wydawało mi się, że moje codzienne rozterki
są błahe wobec ich problemów, ogarniała mnie wdzięczność za to, co mam i kim
jestem. Wizyty na oddziałach szpitalnych dały mi pokorę wobec życia, a zdobyte doświadczenia nauczyły mnie dużo o człowieku.

Przywołane powyżej wypowiedzi młodych aktorów i opisana pokrótce czarodziejska moc teatru pozwalają na uzmysłowienie sobie subtelnej różnicy między oddziaływaniem teatru i literatury na dzieci zdrowe i dotknięte chorobą. W przypadku
tych pierwszych rola teatru polega przede wszystkim na stymulowaniu ich rozwoju,
budzeniu pasji poznawczych, otwieraniu na nowe doznania. Ponadto dla dziecka
zdrowego fakt, że samo może tworzyć teatr, jest dodatkowym wyzwaniem i szansą na poznanie i sprawdzenie samego siebie. Jeśli stan zdrowia pozwala dzieciom
dotkniętym przez chorobę również tworzyć samodzielnie teatr, to pełni on podobne do wskazanych powyżej funkcje, ale dodatkowo jeszcze pozwala im zapomnieć
o codziennym, naznaczonym cierpieniem życiu. Eliminuje poczucie izolacji, apatii
i zniechęcenia, często także uczy innego, bardziej dojrzałego postrzegania samego
siebie i swojej choroby.
Cz. Dziekanowski jest zdania, że „teatr stwarza szansę rozwoju i samorealizacji
wszystkim dzieciom. Pozwala rekompensować emocjonalne niedostatki, staje się skutecznym środkiem w walce o człowieka. Pomaga zrozumieć otaczającą rzeczywistość,
innych ludzi, samego siebie” (1995, s. 8).
* Cytowana wypowiedź pochodzi z rozmowy, jaką przeprowadziłam z Łukaszem Gajdzisem – aktorem, absolwentem Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, wolontariuszem Fundacji SZTUKA LECZY i członkiem fundacyjnego
zespołu teatralnego TEATRINO.
** Cytowana wypowiedź pochodzi z rozmowy, jaką przeprowadziłam z Malwiną Irek – aktorką, absolwentką Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im.
Leona Schillera w Łodzi, wolontariuszką Fundacji SZTUKA LECZY, członkinią fundacyjnego zespołu
teatralnego TEATRINO.
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Podsumowując, literatura i teatr mają ogromną moc oddziaływania na szeroko
rozumiany rozwój dziecka – zarówno zdrowego, jak i dotkniętego chorobą. Ważne
jest, aby rola i znaczenie wspomnianych pojęć nie ulegały marginalizacji, a literatura
i teatr w procesach terapii i wspierania dziecięcego rozwoju nie pozostawały kategoriami zapomnianymi. Potencjał literatury i teatru, jaki przejawia się nie tylko w sferze edukacyjnej i wychowawczej, ale także wspierającej i terapeutycznej, powinno się
odpowiednio wykorzystać i stwarzać dzieciom szansę na zetknięcie się z nim.

LITERATURA
Bettelheim, B. (1985). Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni.
Warszawa.
Borecka, I. (1997). Biblioterapeuta w poszukiwaniu tożsamości zawodowej. Wrocław.
Dyka, F. (1999). Bajki w edukacji początkowej. Edukacja i Dialog, 6. Pobrano z lokalizacji: http://www.eid.edu.pl/archiwum/1999,97/czerwiec,150
Dziekanowski, Cz. (1995). Związek psychoterapii z twórczością artystyczną. Plastyka
i Wychowanie, 1.
Goleman, D. (1999). Inteligencja emocjonalna w praktyce. Poznań.
Górniewicz, J. (2000). Edukacja teatralna dla dzieci w placówkach kulturalno-oświatowych. Warszawa.
Ippoldt, L. (2000). Biblioterapia w związkach z innymi naukami. Biblioterapeuta, 4.
Małkiewicz, E. (1997). Bajki relaksacyjno-terapeutyczne w pracy z dziećmi z problemami emocjonalnymi. W B. Kaja (red.), Wspomaganie rozwoju. Bydgoszcz.
Megrier, D. (2000). Zabawy teatralne w przedszkolu. Warszawa.
Molicka, M. (2002). Bajkoterapia. Poznań.
Molicka, M. (2004). Bajkoterapia jako metoda wspierania i terapii dziecka.
W M. Knapik i W.A. Sacher (red.), Sztuka w edukacji i terapii. Kraków.
Sławiński, J. (red.) (1999). Podręczny słownik terminów literackich. Warszawa.
Sobol, E. (red) (1995). Mały słownik języka polskiego. Warszawa.
Tomasik, E. (1994). Czytelnictwo i biblioterapia w pedagogice specjalnej, Warszawa.

124

Irena Szewczyk-Kowalewska

MAGIA LITERATURY I TEATRU – ZAPOMNIANE POJĘCIA
W TERAPII I WSPIERANIU DZIECKA ZDROWEGO
I DOTKNIĘTEGO CHOROBĄ
Słowa kluczowe: teatr, literatura, terapia i wspieranie, dziecko, edukacja elementarna
Streszczenie: Niniejszy artykuł poświęcony jest roli, jaką literatura i teatr odgrywają w edukacji elementarnej. Dynamika zmian zachodzących w systemach oświaty oraz zróżnicowanie
postulatów kierowanych pod adresem współczesnej edukacji sprawiają, iż przywołane w tytule zagadnienia podlegają często marginalizacji – zauważalnej zarówno w sferze planowania
pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli, jak i w obszarze praktyki edukacyjnej, jaką
realizuje szkoła. Niniejsze opracowanie, przywołując najważniejsze procesy zachodzące w życiu dziecka, służy zwróceniu uwagi na dydaktyczny, poznawczy i wychowawczy, ale także
terapeutyczny i wspierający potencjał literatury i teatru oraz możliwości jego wykorzystania
w edukacji elementarnej dziecka zdrowego i dotkniętego chorobą.

THE MAGIC OF LITERATURE AND THEATER – FORGOTTEN
CONCEPTS IN THE THERAPY AND THE SUPPORT FOR
HEALTHY AND ILLNESS-AFFECTED CHILD
Keywords: theatre, literature, therapy and support, child, elementary education
Abstract: This article is devoted to the role and the meaning of literature and theatre in
elementary education. The dynamics of changes in education systems and demands directed
at contemporary education make the issues referred to in the title marginalized, which is
noticeable in the planning of the teachers’ methodology, as well as in the area of educational
practice implemented at school. This study, citing the most important processes occurring
in a child’s life, pays attention to the educational and cognitive, but also therapeutic and
supportive, potential of the literature and theatre and the possibilities of their usage in elementary education of the healthy and illness-affected child.

Agnieszka Kozerska*

WYBRANE PSYCHOLOGICZNE KONCEPCJE
MĄDROŚCI Z PERSPEKTYWY BADAŃ NAD UCZENIEM
SIĘ W OKRESIE PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI
WSTĘP

U

czenie się osób starszych jest procesem ściśle związanym z doświadczaniem życia
codziennego. Jest to:
kombinacja całożyciowych procesów, w ramach których osoba ciałem (geny, fizjologia, biologia) i umysłem (wiedza, umiejętności, postawy, wartości, emocje, znaczenia,
przekonania i odczucia) doświadcza sytuacji społecznych, których treść transformowana jest poznawczo, emocjonalnie lub praktycznie (lub poprzez dowolną kombinację tych wymiarów) oraz włączana w jednostkową biografię, powodując ciągłą przemianę (lub zwiększenie zakresu doświadczeń osoby). (Jarvis, 2009, s. 25)

Wynikiem uczenia się człowieka jest więc zmiana, jaka się w nim dokonuje. Pożądanym następstwem uczenia się jest mądrość. W literaturze dotyczącej różnych obszarów nauki (np. medycyny, zarządzania, edukacji, psychologii) jest wiele odniesień
do tematu mądrości. Formułowane teorie mają swoje korzenie w filozofii. Przegląd
wybranych stanowisk filozoficznych dotyczących tematu definiowania mądrości dokonany z perspektywy nauk o wychowaniu został przedstawiony na przykład w pracy
Chrobaka (2012). Za Arystotelesem (1956) często dokonuje się rozróżnienia pomiędzy mądrością teoretyczną (sophia), a mądrością praktyczną (phronesis) – pierwszy
rodzaj dotyczy poznawania związanego z dążeniem do prawdy; drugi rodzaj dotyczy
odnoszenia zasad ogólnych do konkretnych sytuacji. Mądrość praktyczna, inaczej
roztropność, jest „trwałą dyspozycją do działania opartego na trafnym rozważaniu
tego, co dla człowieka jest dobre, a co złe” (1956, s. 213).

MĄDROŚĆ I POMYŚLNE STARZENIE SIĘ
W psychologii w stosunkowo małym stopniu interesowano się dotychczas tematem mądrości. Jednak te teorie, które powstały, mogłyby znaleźć zastosowanie w ba*
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daniach nad uczeniem się w okresie późnej dorosłości i pomyślnym starzeniem się.
Wśród definicji psychologicznych można wyodrębnić grupę, w której akcentuje się
umiejętność trafnego zastosowania posiadanej wiedzy w praktyce. Do tej grupy należy teoria stworzona przez zespół Baltesa (Baltes i in., 2004), w której mądrość konceptualizuje się jako znawstwo w zakresie pragmatyki życiowej. Oprócz tego rozpoznać można zbiór definicji, w których mądrość jest umieszczana w neo-Piagetowskiej
tradycji myślenia postformalnego i dialektycznego (Kramer, 2000; Labouvie-Vief,
1990) oraz takich, które mądrość konceptualizują jako cechę osobistą lub dyspozycję
osobowościową (np. Erikson, 1997).
Badacze zajmujący się tym tematem odróżniają czasami mądrość pragmatyczną/
praktyczną od transcendentnej/duchowej (Straś-Romanowska, 2011; Wink i Helson,
1997). Analizując literaturę przedmiotu, w tym opracowania dotyczące typologii koncepcji mądrości opracowanych na gruncie psychologii (np. Kunzmann i Baltes, 2005;
Kałużna-Wielobób, 2014; Brugman, 2006; Baltes i in., 2004), można zauważyć, że
istnieją różne podejścia dotyczące rozumienia pojęcia mądrość, jednak cechą wspólną
dla nich jest to, że mądrość jest kojarzona z dobrym życiem, z dobrostanem, szczęściem
człowieka. Brugman (2006), mówiąc o psychologicznych teoriach mądrości, zauważa,
że prawie wszystkie sugerują, że mądrość wpływa na dobrostan człowieka.
Związek pomiędzy mądrością a satysfakcją z życia potwierdza się w badaniach empirycznych (Ardelt, 2003; Brugman, 2006; Kramer, 2000). Nie może więc zabraknąć
odniesień do tego pojęcia w rozważaniach naukowych nad pomyślnym starzeniem się. Na
podstawie analizy jakościowej artykułów naukowych można stwierdzić, że w polu zainteresowań autorów zajmujących się tematyką powiązaną z uczeniem się w okresie późnej
dorosłości znajdują się trzy typy pomyślnego starzenia się (Kozerska, 2015, s. 221-232):
1. Pomyślne starzenie się rozumiane jako bycie częścią wspólnoty.
2. Pomyślne starzenie się jako wykraczanie poza ja realne.
3. Pomyślne starzenie się jako urzeczywistnienie dobra własnego.
Do każdego z nich można przyporządkować inny sposób rozumienia mądrości.
Dążenie do mądrości w każdym z wymienionych trzech przypadków wiąże się z następującą typologią sposobów kreowania własnego środowiska edukacyjnego przez
osoby starsze (Kozerska, 2015, s. 222):
1. Typ ukierunkowany na wspólnotowość (jednostka tworzy warunki do własnego uczenia się w ramach działań mających na celu przede wszystkim dobro wspólne).
2. Typ ukierunkowany na duchowość (jednostka tworzy warunki do własnego
uczenia się w ramach działań mających na celu przede wszystkim wykraczanie poza ja realne – transcendencję).
3. Typ ukierunkowany na dobro własne (jednostka tworzy warunki do własnego uczenia się w ramach działań mających na celu przede wszystkim dobro
własne, np. własne zdrowie, własne szczęście, własne umiejętności).
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Z perspektywy badań nad uczeniem się istotne jest założenie, że po pierwsze: mądrość jest ideałem, do którego można dążyć przez całe życie oraz po drugie: można ją
rozwijać w ciągu całego życia człowieka. Mądrość jest cechą kwantyfikowalną, czyli
można określić jej poziom, natężenie u poszczególnych osób (Kunzmann, 2004).
Jest ona nie tyle dana człowiekowi, co zadana. Dążenie do mądrości (a nie samo
osiągnięcie jej) ma zasadnicze znaczenie dla naszego człowieczeństwa (Jarvis, 2012).
Zdaniem Jarvisa, mądrość można więc określić jako proces uczenia się przez całe
życie oparty na naszym doświadczeniu, dzięki któremu możemy nie tylko rozumieć
rzeczywistość, w której żyjemy, ale także możemy na tę rzeczywistość wpływać. Mądrość polega na poszukiwaniu znaczenia, sensu – pomimo tego, że wiemy, iż nigdy
do końca nie poznamy odpowiedzi na postawione przez siebie pytania.
Celem artykułu jest przedstawienie kilku wybranych koncepcji mądrości w kontekście badań nad uczeniem się osób starszych i związanym z tym pomyślnym starzeniem się.

MĄDROŚĆ JAKO UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY
W ŻYCIU CODZIENNYM (SZTUKA ŻYCIA)
W niektórych koncepcjach mądrość jest kojarzona z funkcjonowaniem poznawczym, jest rozumiana jako rozwinięta forma inteligencji. Do teorii tego typu można
zaliczyć model stworzony przez zespół Baltesa (Bassett, 2005; Baltes i in., 2004).
Mądrość jest tutaj traktowana jako ekspercki system wiedzy dotyczącej pragmatyki
życia. Autorzy koncepcji wyróżnili pięć kryteriów, których można użyć do oceny
mądrości (Baltes i in., 2004, s. 128):
1. Bogata faktograficzna wiedza dotycząca podstawowej pragmatyki życiowej.
2. Bogata proceduralna wiedza dotycząca podstawowej pragmatyki życiowej.
3. Wiedza kontekstualna zdobyta w trakcie życia, odnosząca się do różnych kontekstów ludzkiego życia, takich jak: rodzina, szkoła, praca.
4. Relatywizm wartości i tolerancja, które odnoszą się do uznania indywidualnych i kulturowych różnic w zakresie wartości.
5. Świadomość braku pewności i radzenie sobie z nim.
Świadomość braku pewności odnosi się do wiedzy o ludzkich ograniczeniach oraz
wiedzy o niskiej przewidywalności zdarzeń. Autorzy tej koncepcji zakładają, że mądrość jest nabywana w toku uczenia się i ćwiczenia, co jest charakterystyczne dla
rozwoju znawstwa (Baltes i in., 2004). Zdaniem autorów, tak jak w przypadku innych dziedzin znawstwa, duże znaczenie w procesie kształtowania się mądrości ma
przewodnictwo mentorów. Baltes i Baltes (1990) zaproponowali model pomyślnego
starzenia się Selektywnej Optymalizacji z Kompensacją (SOC), który można połączyć ze studiami zespołu Baltesa na temat mądrości.
Wyżej opisana definicja mądrości może stanowić punkt odniesienia dla osoby wykorzystującej w praktyce model SOC. Model SOC pokazuje, w jaki sposób osoby
starsze mogą skutecznie radzić sobie ze zmianami zachodzącymi wraz z wiekiem.
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Adaptacja do pojawiających się ograniczeń związanych ze starzeniem się składa się
z trzech elementów:
1. Selekcja – polega na doborze obszarów funkcjonowania, które są zgodne
własnymi umiejętnościami i zainteresowaniami.
2. Optymalizacja – odnosi się do takiego doboru metod działania, które przyczynią się do poprawy lub zachowania istniejących możliwości działania osoby starszej.
3. Kompensacja – wiąże się z poszukiwaniem nowych możliwości realizacji celu
w przypadku utraty możliwości ich realizacji za pomocą stosowanych dotychczas sposobów.
Model SOC określa strategie behawioralne, za pomocą których można osiągnąć
pożądane cele, pokazuje, jak zarządzać efektywnie swoim życiem. Baltes i Freund
(2003) zauważają, że w tym znaczeniu model SOC opisuje sposoby dążenia do
mądrości. Model ten jest wykorzystywany do wspomagania funkcjonowania ludzi
starzejących się (Zając-Lamparska, 2011). Przyjmuje się, że wspomaganie osób starszych z wykorzystaniem tego modelu powinno objąć działania (s. 422):
1. Aktywizujące – wynikające z istnienia mechanizmu selektywnej optymalizacji, mające na celu utrzymanie wysokiego poziomu działania wybranych
funkcji lub przywrócenie obniżonego poziomu działania wybranych funkcji.
2. Wspomagające mechanizm kompensacji lub inicjujące jego wystąpienie –
w celu zastąpienia zanikających funkcji.
3. Facylitujące wystąpienie nowych zjawisk adaptacyjnych. Zdaniem Zając-Lamparskiej na szczególną uwagę zasługują działania wspierające u osób
starszych funkcje poznawcze, samoocenę i tożsamość.
W koncepcji mądrości stworzonej przez Sternberga (1998) wskazuje się na znaczenie wiedzy ukrytej (wiedzy jak) w podejmowaniu decyzji i działaniach człowieka
mądrego. Koncepcja mądrości Sternberga podkreśla też znaczenie umiejętności znajdowania równowagi pomiędzy interesem własnym a interesem otoczenia. Człowiek
mądry w teorii równowagi Sternberga uwzględnia w swoich działaniach nie tylko
własną perspektywę, ale też potrzeby innych ludzi z własnego otoczenia oraz perspektywę globalną. Działania człowieka mądrego prowadzą do wspólnego dobra.
W opracowaniach dotyczących uczenia się w okresie późnej dorosłości i związanego z tym pomyślnego starzenia się dostrzega się rolę generatywności osób
starszych i w tym kontekście rozważa się zjawisko międzypokoleniowego uczenia
się (Villar i Serrat, 2014). Teoria mądrości Sternberga mogłaby stanowić dla tych
rozważań punkt odniesienia. Zachowania generatywne mogą wpływać na rozwój
mądrości osoby starszej. Generatywność nie ogranicza się tylko do relacji rodzinnych. Można mówić o działaniach generatywnych w odniesieniu do młodszego
pokolenia, do działań obywatelskich, aktywności w organizacjach religijnych,
społecznych, politycznych.
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Działania generatywne osoby starszej wpływają na rozwój wspólnoty, organizacji,
w której ta osoba jest zaangażowana. A z drugiej strony wpływają one na rozwój tej
osoby, pomagają jej rozwijać sieci społeczne, nabywać kompetencje i umiejętności,
pomagają odnaleźć cel w życiu (Villar i Serrat, 2014, s. 389). Wyniki poszukiwań
motywów podejmowania zachowań generatywnych u osób starszych pozwalają wyróżnić następujące źródła (s. 385): czynnik, jakim są oczekiwania społeczne (społeczeństwa oczekują od starszych i bardziej doświadczonych członków, że będą czuć
się odpowiedzialni za mniej doświadczone młodsze pokolenia), oraz czynnik związany z osobą charakteryzującą się wysokim poziomem generatywności, jakim jest
pragnienie symbolicznej nieśmiertelności i pozostawienia po sobie jakiegoś trwałego
dziedzictwa; ponadto pragnienie bycia potrzebnym wyrażane przez pomaganie, pielęgnowanie, wychowywanie innych osób (McAdams i St. Aubin, 1992).
Kształtowaniu mądrości w znaczeniu, jakie nadał jej Sternberg (1998), sprzyja
otwartość na kontakty z innymi ludźmi. W literaturze dotyczącej edukacji dorosłych
podkreśla się znaczenie kontaktów pomiędzy przedstawicielami różnych pokoleń.
Międzypokoleniowe uczenie się występuje w większości sytuacji społecznych, często
osoby zaangażowane w ten proces nie zdają sobie sprawy, że uczenie się zachodzi. Jak
zauważył McClusky (1990), kontakt z młodszym pokoleniem może u osób starszych
spowodować przywołanie ideałów, do których kiedyś dążyli. Kontakt z młodszym
pokoleniem może sprzyjać też podejmowaniu refleksji nad własnym życiem, uświadomieniu sobie współzależności z innymi ludźmi, zwiększeniu poczucia więzi i odpowiedzialności za kolejne pokolenia.

MĄDROŚĆ TRANSCENDENTNA
Kolejna definicja mądrości jest związana z wymiarem duchowym. Mądrość jest
efektem rozwoju duchowego.
Punktem zwrotnym w rozwoju mądrości duchowej jest przemiana ustosunkowania
do świata, do innych ludzi i do samego siebie w kierunku uwalniania się od osobistego (angażującego własne „ja” i oceniającego) punktu widzenia, dzięki czemu relacje
jednostki ze światem nabierają charakteru pozapodmiotowego. (Straś-Romanowska,
2011, s. 43)

Wchodzenie w okres starości sprzyja rozwojowi w kierunku mądrości duchowej.
Tornstam (2005) na podstawie badań empirycznych pokazał, że w okresie późnej dorosłości następuje rozwój w kierunku gerotranscendencji. Przejawia się on wzrostem
poczucia jedności ze światem, kosmosem, Bogiem. Polega na zredefiniowaniu pojęcia
czasu, przestrzeni, życia i śmierci, obniżeniu lęku przed śmiercią oraz zwiększeniu poczucia bliskości z przeszłością i przyszłym pokoleniem. Towarzyszy mu zmniejszenie
egocentryzmu, zainteresowania rzeczami materialnymi oraz ograniczenie kontaktów
społecznych, a zwiększenie czasu poświęcanego na kontemplację (Tornstam, 2005).
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Teoria gerotranscendencji pokazuje inny od dominującego w środkach masowego
przekazu sposób pojmowania pomyślnego starzenia się. Niezależność, brak choroby,
produktywność nie są tutaj warunkiem koniecznym szczęśliwego życia. Jak pokazują
wyniki badań empirycznych (Wink i Helson, 1997), mądrość duchowa i mądrość
praktyczna to dwa niezależne typy mądrości, korelacje między nimi są niewielkie.
Dzięki duchowości człowiek jest w stanie podołać takim wyzwaniom, jakie niesie
z sobą życie, czyli np. cierpieniu czy chorobie. Zdaniem Frankla (1984) duchowość
jest wymiarem specyficznie ludzkim, jest zjawiskiem związanym z poszukiwaniem
sensu. Problem sensu dotyczy nie tylko życia rozumianego jako całość, ale każdej
sytuacji życiowej, nawet sytuacji cierpienia. Zdaniem Frankla (1984) świadome
przyjęcie cierpienia i nadanie mu sensu przyczyniają się do rozwoju człowieka, który pomimo zewnętrznej zależności staje się wewnętrznie wolny. Dzięki duchowości
człowiek jest w stanie przeciwstawić się własnym ograniczeniom. Bycie człowiekiem
– istotą duchową – to doświadczanie uczuć i wartości wyłącznie ludzkich: wolności,
godności, odpowiedzialności, miłości, cierpienia. W tym sensie rozwój duchowości człowieka jest jego rozwojem w kierunku mądrości. Badania empiryczne (Wink
i Dillon, 2002) pokazują, że po przekroczeniu pięćdziesiątego roku życia rośnie poziom duchowości zarówno kobiet, jak i mężczyzn, przy czym u kobiet ten wzrost
jest szybszy. Duchowość ma związek z religijnością oraz występowaniem trudnych
sytuacji życiowych (2002).
Niektórzy autorzy zajmujący się tematem pomyślnego starzenia się włączają duchowość do konstruowanych przez siebie modeli. Taki model został stworzony m.in.
przez Crowther i in. (2002). Duchowość jest tutaj rozumiana jako dążenie do mądrości transcendentnej: jako rozwijanie osobistego związku z sacrum, transcendencję i jednocześnie uwzględnianie zarówno dobra własnego, jak i dobra innych osób.
W polskiej literaturze przykłady podejmowanych prób włączenia duchowości do rozważań nad pomyślnym starzeniem się można znaleźć na przykład w opracowaniach
Dubas (2000), Semków (2001) czy Bugajskiej (2005).

MĄDROŚĆ JAKO UKŁAD KOMPETENCJI LUB WŁAŚCIWOŚCI
OSOBOWOŚCIOWYCH
Ardelt (2003), opierając się na pracy Clayton i Birren (1980), definiuje mądrość
jako złożony układ cech, które składają się na komponent poznawczy, emocjonalny
i refleksyjny. Wymiar poznawczy odnosi się do rozumienia zjawisk i zdarzeń. Obejmuje między innymi wiedzę na temat pozytywnych i negatywnych aspektów ludzkiej
natury. Wymiar poznawczy zależy bezpośrednio od wymiaru refleksyjnego. Pogłębione rozumienie jest możliwe dzięki myśleniu refleksyjnemu, analizowaniu zjawisk
z różnych perspektyw. Z kolei wymiar emocjonalny zakłada obecność pozytywnych
emocji i zachowań w stosunku do innych ludzi. Istotne znaczenie ma tutaj współodczuwanie, współczucie.
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Wszystkie trzy wymiary są koniecznymi warunkami wystąpienia mądrości. Na
przykład brak komponentu emocjonalnego przy jednoczesnym wysokim poziomie
poznawczego może świadczyć o wysokim poziomie inteligencji, ale nie jest to równoznaczne z wysokim poziomem mądrości. Podobnie bez komponentu poznawczego utrudnione jest nawiązywanie i podtrzymywanie interakcji z innymi. Wymiar
refleksyjny wpływa na rozwój dwóch pozostałych. W swoich rozważaniach na temat
teorii mądrości Ardelt (2003) zauważa, że dotychczasowe koncepcje w większości
podkreślały komponent poznawczy i refleksyjny. Pomijano natomiast bardzo ważny
komponent emocjonalny.
Proces uczenia się prowadzący do mądrości w znaczeniu, jakie jej nadała Ardelt
(2003), odbywa się zatem w trzech wymiarach. Wymiar kognitywny nie jest tutaj
najważniejszy. Do podobnego wniosku dochodzi Jarvis (2012), prowadząc badania
w obszarze edukacji osób dorosłych – źródłem uczenia się nie jest dla niego tylko
dylemat poznawczy. Zauważa on, że wielu autorów postrzega wymiar kognitywny
jako dominujący wyznacznik ludzkiej kondycji. Źródłem uczenia się jest jednak dysjunkcja (s. 130), która może zachodzić także w wymiarze emocjonalnym i w sferze
działania. Z tego zaś wynika, że uczenie się może być racjonalne, ale też intuicyjne,
a nawet irracjonalne.
Ardelt (2000) mówi o dwóch rodzajach wiedzy: intelektualnej i opartej na mądrości. Pierwszy rodzaj dotyczy głównie komponentu poznawczego, wiedzy naukowej,
teoretycznej. Natomiast drugi rodzaj jest pogłębionym rozumieniem zjawisk i wydarzeń, uwzględnia też komponent emocjonalny, wiedzę intuicyjną. Wiedza intelektualna pomaga osobom starszym radzić sobie w szybko zmieniającym się świecie, jednak wraz z wiekiem rośnie znaczenie wiedzy opartej na mądrości. Zdaniem autorki
programy edukacyjne kierowane do osób starszych powinny być ukierunkowane na
rozwijanie wiedzy opartej na mądrości. Powinny dać osobom starszym sposobność
pracy nad własną biografią, tak aby nadać życiu sens i pogodzić się z przeszłością. Tak
się jednak nie dzieje. Wiele z takich programów, realizując hasło uczenia się przez całe
życie, zbyt mocno akcentuje wymiar poznawczy wiedzy.

ZAKOŃCZENIE
Mądrość nie jest pojęciem łatwym do zdefiniowania. Nabywanie jej wymaga
czasu, wiąże się z doświadczeniem człowieka. Mogłoby się więc wydawać, że wraz
z wiekiem wzrasta poziom tej zmiennej. Jednak związek pomiędzy wiekiem a zmianą
człowieka w kierunku mądrości nie jest taki oczywisty (Oleś, 2012). Do czynników
blokujących rozwój mądrości Oleś zalicza (za: Pietrasiński, 2001): niechęć do myślenia, egocentryzm, niedojrzałość emocjonalną, nadmierną pewność własnych sądów,
niski krytycyzm, brak ciekawości poznawczej, niską otwartość na doświadczenie,
małą wrażliwość interpersonalną. Do tego zestawu dodaje jeszcze (za: Kunzmann
i Baltes, 2005) przewlekły stan związany z negatywnymi emocjami. Jak trafnie za-
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uważa Jarvis (2012), często zdarza się tak, że jesteśmy złudnie przekonani o swojej
mądrości, podczas gdy osoby mądre często ze swojej mądrości nie zdają sobie sprawy
lub nie zajmują się tym – ich mądrość rozpoznawana jest przez innych.
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WYBRANE PSYCHOLOGICZNE KONCEPCJE MĄDROŚCI
Z PERSPEKTYWY BADAŃ NAD UCZENIEM SIĘ W OKRESIE
PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI
Słowa kluczowe: mądrość, uczenie się w okresie późnej dorosłości, pomyślne starzenie się
Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie wybranych koncepcji mądrości sformułowanych na gruncie psychologii w kontekście badań nad uczeniem się osób starszych i związanym z tym pomyślnym starzeniem się. Omówiono koncepcje, w których mądrość jest rozumiana jako: umiejętność zastosowania wiedzy w życiu codziennym, efekt rozwoju duchowego
oraz układ kompetencji lub właściwości osobowościowych.

SELECTED PSYCHOLOGICAL CONCEPTS OF WISDOM FROM
THE PERSPECTIVE OF RESEARCH ON LEARNING IN LATE
ADULTHOOD
Keywords: wisdom, learning in late adulthood, successful aging
Abstract: The aim of the article is to present some concepts of wisdom formulated in psychology. These concepts are described in the context of research on learning in later life and in the
context of successful aging. The author discusses the concepts in which wisdom is defined as
the ability to apply knowledge in everyday life, the effect of spiritual development and system
of competences or personality characteristics.
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owoczesność radykalnie przekształca charakter życia i zmienia osobiste doświadczenia człowieka. Codzienność coraz bardziej ulega digitalizacji. Cyfrowość
eliminuje tradycyjne wymiary przestrzeni euklidesowej, gdzie fizyczne odległości
wymagały pewnego wysiłku potrzebnego na ich pokonywanie. Przestrzeń medialna
wprowadza natychmiastowość, bezczasowy czas (określenie Manuela Castellsa), kompilację, kompresję, nieskończone odzyskiwanie danych itd. Istotne jest, by kierunek
tej zmiany prowadził do świadomego uczestnictwa i rozumnego korzystania z mediów cyfrowych.
Pojawiają się kolejne narzędzia wykorzystywane w komunikacji pośredniej. Bardzo
często wymiana wiadomości twarzą w twarz (czyli face to face) ulega transformacji przybierając formę interface to interface. Możliwość komunikowania się za pośrednictwem
Internetu jest w dzisiejszych czasach oczywista i łatwo dostępna. Wysyłane przez Sieć
informacje trafiają do odbiorcy praktycznie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
Wirtualność stała się rzeczywistością człowieka. Przestrzeń medialna daje nieograniczone możliwości i szanse. Często stanowi źródło wiedzy, doświadczeń, kształtowania
i rozwoju zainteresowań i motywacji, potrzeb i aspiracji, dostępu do wszelkiego rodzaju
informacji zawartych w encyklopediach i słownikach multimedialnych, różnorodnych
bazach danych itd. Jest ponadto miejscem realizacji szybkiej komunikacji zapośredniczonej (komunikatory internetowe, czaty, portale społecznościowe).
Jest także obszarem, gdzie można aktywnie eksperymentować w różnych dziedzinach, np. tworząc własne strony www, filmy, muzykę, grafikę itp. Działania takie
sprzyjają rozwojowi kreatywności i innowacyjności również wśród seniorów. Z reguły
media użytkuje się w sposób celowy, dążąc do osiągnięcia określonych korzyści, może
to być także satysfakcja i przyjemności. W przypadku seniorów to także chęć bycia
bliżej swoich wnuków. Zarówno młodzi, jak i dorośli zgodnie z założeniami jednej
z teorii masowego komunikowania – teorii użytkowania i korzyści (ang. uses and gratification theory) według Jaya Blumlera i Elihu Katza (Katz i in., 1973) używają mediów, by pozyskać informacje – będzie to uczenie się, samokształcenie, zaspokojenie
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ciekawości i zainteresowań, poszukiwanie rady przy wyborze opinii i podejmowaniu
decyzji, a także w różnych sprawach praktycznych. Inną kategorią wykorzystania
mediów jest integracja i interakcja społeczna, co oznacza umożliwianie jednostce
kontaktu z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi oraz innymi obcymi osobami, znajdowanie podstawy do konwersacji i interakcji społecznej, pomoc w wypełnianiu ról
społecznych, identyfikowanie się z innymi i uzyskiwanie poczucia przynależności.
Współcześnie jedną z popularnych form komunikacji w cyberprzestrzeni jest blog.

SPOŁECZNY CHARAKTER BLOGÓW
Blog to neologizm pochodzący od angielskiego słowa: weblog (Web – Sieć WWW;
log – dziennik, rejestr); określany jest także jako pismo webowe (web journal), oznacza dziennik internetowy czy też dziennik sieciowy. Autorem terminu weblog jest John
Barger, pracownik instytutu badawczego Northwestern University w Chicago, autor
jednego z pierwszych interaktywnych dzienników Robot Wisdom. Słowo weblog zaczęło funkcjonować od 1997 roku. Dwa lata później Peter Merholz, prezes i jeden
z założycieli amerykańskiej firmy Adaptive Path w zakresie doradztwa i szkoleń z siedzibą w San Francisco, zastosował wyraz blog, rozbijając termin skonstruowany przez
Johna Bargera na we blog (my blogujemy) (Hoffmann, 2012, s. 14-16; zob. też:
Merholz, 2017a, b).
Blog to strona pisana w pierwszej osobie, kreująca subiektywne opinie. Najczęściej
ma charakter osobisty. Pierwszy w Polsce całościowy serwis udostępniający przestrzeń
i szablony dla prowadzenia blogów – blog.pl pojawił się w marcu 2001 roku. Wtedy
blogi utożsamiano z internetowymi pamiętnikami. Dziś blog – termin użyty po raz
pierwszy w 1999 roku – to chronologicznie ułożony spis myśli, notatek, felietonów,
przyjmuje najróżniejsze formy i zawiera prócz tekstu, rysunki, zdjęcia, filmy, dźwięk,
animacje, a także inne elementy, które są wyrazem kreatywności i zainteresowań
autora. Jego zakres tematyczny jest bardzo szeroki. Platformą blogowania, którą można użyć do publikowania wpisów, są aplikacje webowe. W Internecie jest ich sporo.
Do najpopularniejszych należą Wordpress i Blogger. Obie są darmowe.
Blogi z reguły mają jednego autora. Czasem zdarzają się blogi prowadzone
przez kilka osób, które łączy wspólna pasja lub cel. Autorzy blogów śledzą
zazwyczaj inne blogi, tworzą do nich odsyłacze np. blogroll, czy trackback
(protokół wykorzystywany przez blogerów do śledzenia i zarazem informowania o reakcji, jaką spowodował konkretny wpis opublikowany przez innego blogera). Autorzy blogów nawiązują wzajemne kontakty, wymieniając się
informacjami. W ten sposób zaczyna tworzyć się sieć blogów porównywalna
z aplikacjami rodzaju social networking. Zespół blogów lub blogerów tworzy
tzw. blogosferę, która jest świetnym narzędziem komunikowania i rzetelnej,
aczkolwiek subiektywnej informacji, z uwagi na oryginalne, odmienne opinie.
Język blogów jest zbliżony do potocznego doświadczenia rzeczywistości spo-
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łecznej – naśladuje mowę codzienną, nastawioną na komunikację, co podkreśla
społecznościowy charakter blogów.
Blog jako narzędzie internetowe nieustannie ewoluuje – zmienia swoją formę oraz
przeznaczenie. W ostatnim czasie polskie blogi ulegały znaczącym modyfikacjom.
Pojawiły się blogi rysunkowe, fotoblogi, zawierające przede wszystkim zdjęcia opatrzone krótkim komentarzem autora oraz vlogi (videoblogi) zawierające krótkie filmy
z życia autora, audycje lub reportaże. Blogować może każdy i na dowolny temat.
Jednak musi pamiętać o tym, że mimo wolności słowa odpowiada za treści, jakie
zamieszcza, zgodnie z regulaminem operatora bloga i prawem obowiązującym w danym państwie. Reasumując, nowa cyfrowa rzeczywistość kształtuje kolejne zjawisko
społeczne, jakim jest blogging, które tworzy specyficzną kulturę komunikacji.

KONSTYTUTYWNE CECHY BLOGA
Istotnym wyróżnikiem blogów jest aspekt komunikacyjny. Blogi umożliwiają komunikowanie o charakterze masowym. Mają charakter publiczny, zazwyczaj autorzy
pisząc swój blog, nie są w stanie zweryfikować czytelników. Możliwość archiwizacji
pozwala na długotrwałe przechowywanie treści. Ta opcja stanowi również istotny
element dla samego autora, pozwala ewaluować swój warsztat pisarski. Istotnym elementem blogów jest interaktywność charakterystyczna dla technologii Web 2.0. Dotyczy ona wpisów, których chronologia jest odwrócona (antychronologiczność), linków do blogów polecanych przez autora, wewnętrznej wyszukiwarki, a także miejsc
na komentarze czytelników. Możliwość pozostawienia przez czytelnika komentarza
pozwala na nawiązanie i utrzymywanie kontaktów, wymiany zdań na poruszane
przez autora tematy.
Niestety anonimowość w sieci i nieograniczony dostęp doprowadziły do zjawiska
hejtu (obrażanie innych, sprawianie komuś przykróci czy nieuzasadniona krytyka),
czyli ludzie pełni nienawiści będą nienawidzić (ang. haters gonna hate). Sprawcy hejtu
to osoby, które często kierują się chęcią zaistnienia w sieci, pokazania swojego zdania
nawet na temat, o którym nie mają żadnego pojęcia. W poczuciu złudnej anonimowości, jaką daje Internet, i nie widząc reakcji ofiary, pozwalają sobie na wiele
więcej niż w realnym świecie. Obrażają innych z zazdrości, niskiego poczucia wartości, w poszukiwaniu internetowego fejmu (rozgłosu), chęci zaimponowania innym
(rówieśnikom), a wreszcie – nudy.
Blog stanowi pewnego rodzaju forum dyskusyjne, oferuje przestrzeń dla rozmów.
Jest to narzędzie do promowania własnej osoby i zdobywania popularności. Jest środkiem ekspresji, także artystycznej. Pozwala na zaznaczenie swojej osobowości i oryginalności. Zaletą bloga, akcentowaną przez autorów, jest między innymi wyładowanie
swoich emocji nagromadzonych w życiu codziennym. Jednocześnie autorzy explicite
podkreślają terapeutyczną funkcję prowadzenia bloga. Pisanie bloga w wirtualnej
przestrzeni to również możliwość stworzenia dla siebie alternatywnego życia.
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Istotną w blogu jest jego treść, długość wpisu oraz reguły gramatyczne z tym związane. Wpisy z błędami ortograficznymi i stylistycznymi są wyłapywane przez tzw.
roboty sieciowe, które nadają stronie bloga gorszy ranking przy jej wyszukiwaniu.
Umieszczony na blogu tekst powinien być przejrzysty i poprawnie sformatowany.
Ważny jest także estetyczny wygląd, dobra znajomość tematu, wysoka jakość zdjęć,
pasja autora, regularna publikacja i własny styl pisarski.

BLOGUJĄCY SENIORZY – BADANIA WŁASNE
Wraz z wiekiem ludzie ograniczają swoją aktywność, zmniejsza się ich zakres zainteresowań życiem społecznym, stopień i różnorodność interakcji maleje, co jest
uwarunkowane utratą sił fizycznych oraz zakończeniem życia zawodowego. Wzrasta
niestety obojętność wobec życia, a to prowadzi do izolacji od świata zewnętrznego.
Zaangażowanie się osób starszych w nowe sfery życia może stanowić rekompensatę
za wycofanie się z innych obszarów społecznego funkcjonowania. Dla utrzymania
pozytywnego obrazu siebie starzejąca się osoba powinna podejmować nowe rodzaje
aktywności, a tracone i utracone role społeczne zastępować innymi. Dobre samopoczucie jednostki jest efektem jej zaangażowania w nowo przyjęte role, a społeczna,
fizyczna, intelektualna aktywność jako bezinteresownie ceniona wartość prowadzi
do zwiększenia poziomu satysfakcji życiowej. Każdy rodzaj aktywności wprowadza
urozmaicenie i różnorodną atrakcyjność, zapobiega samotności, koncentracji tylko
na sobie i niedogodnościach codzienności (zob. Halicki, 2010, s. 14; Szarota, 2010,
s. 34-38 i 127-135; Zych, 2010, s. 180-183).
Podejmowana aktywność w starszym wieku łączy się z określonym statusem
społecznym i związanym z nim prestiżem, wpływając tym samym na poziom samooceny człowieka. Aktywność seniorów można podzielić na trzy różne typy: 1)
aktywność formalna – oznacza udział osób starszych w różnych organizacjach i stowarzyszeniach – społeczności lokalnej, w pracach na rzecz środowiska, w polityce;
2) aktywność nieformalna – polega na kontaktach z rodziną, przyjaciółmi i zaangażowaniu w prace na rzecz społeczności sąsiedzkiej; 3) aktywność samotnicza –
obejmuje te formy zachowań, które wykluczają spotkania towarzyskie i aktywność
na rzecz środowiska; charakteryzuje się samotnym spędzaniem czasu wolnego, np.
na czytaniu, rozwijaniu własnych zainteresowań, pielęgnowaniu hobby (Szatur-Jaworska i in., 2006, s. 161).
Dynamicznie rozwijająca się przestrzeń medialna dostarcza coraz więcej nowych możliwości dla ludzi starszych. Obecnie dużo seniorów zakłada swoje
własne blogi. Wśród słuchaczy-seniorów przeprowadziłam ankietę dotyczącą
znajomości blogosfery. Badania odbyły się w miesiącach: październik, listopad,
grudzień 2016 roku, wzięło w nich udział 186 respondentów, słuchaczy Uniwersytetu III Wieku funkcjonującego przy Uniwersytecie Rzeszowskim. Udział
w badaniu był dobrowolny. Wśród ankietowanych byli także słuchacze, z którymi
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prowadzę regularne zajęcia komputerowe*. Rozpiętość wieku oscylowała w przedziale 65-80 lat.
W pierwszym pytaniu poprosiłam respondentów, by zdefiniowali pojęcie: blog.
Według badanych blog to darmowa strona internetowa spełniająca funkcję pamiętnika lub rodzaj strony internetowej, na której autor umieszcza wpisy, czy też sposób
publikowania treści w Internecie. Takich odpowiedzi udzieliło 114 osób, co stanowi
61,29% badanych. Kolejne pytanie miało sprawdzić, czy seniorzy czytają blogi, jeśli
tak, to jakie są powody ich czytania. Mimo, że nie wszyscy respondenci potrafili
zdefiniować pojęcie blog, to aż 154 osoby (82,80%) czytają blogi, twierdząc, że robią
to z ciekawości (82,80%), dla rozrywki (60,21%), dla zdobycia różnych informacji
(72,04%), z innych powodów (59,68%). Wśród odpowiedzi inne powody, znalazły
się takie sformułowana, jak: możliwość poznania innych osób, poszerzenie swoich zainteresowań czy znalezienie różnych porad, przydatnych w życiu osoby starszej. Respondenci mieli możliwość zaznaczenia trzech odpowiedzi, stąd otrzymane procenty nie
sumują się do 100.
Następne pytanie dotyczyło aktywności czytelników blogowych. Uznałam, że
przejawy aktywności seniorów czytających blogi wyznaczają dwa wskaźniki – pozostawione przez nich komentarze na czytanym blogu oraz czytanie komentarzy
innych osób pod danym wpisem na blogu. Dzięki tym aktywnościom mamy do
czynienia z pewnego rodzaju dyskusją pomiędzy osobami czytającymi dane wpisy na temat poruszony przez blogera, a osobami komentującymi. Często też sam
autor wpisu (bloger) włącza się w żywą rozmowę, poznając w ten sposób stanowisko
swoich obserwatorów w danej sprawie. Z danych zebranych od respondentów wynika, że komentowanie nie należy do najczęstszych form aktywności czytelników blogów. Tylko 36 respondentów (23,38%) zadeklarowało, że komentuje wpisy, 2 osoby
(1,30%) robią to sporadycznie, a 116 osób (75,32%) nie komentuje wpisów. Natomiast komentarze pod wpisami czyta 98 osób (63,64%), 5 osób (3,24%) robi to
czasami, a 51 seniorów (33,12%) nie robi tego wcale.
Zapytałam także respondentów, czy prowadzą swojego bloga i z jakiej aplikacji webowej korzystają przy publikacji własnych wpisów. Odpowiedź: tak otrzymałam od
78 osób (41,94%), natomiast 108 ankietowanych (58,06%) nie ma swojego bloga.
Najpopularniejszą aplikacją do prowadzenia bloga jest Wordpress.com. Na tej platformie pracuje 65 seniorów (83,33%). Platformę Blogger.com wybrało 8 osób (10,26%),
tylko 5 (6,41%) osób wskazało na aplikację Tumblr.com.
Ostatnie pytanie w ankiecie brzmiało: jakie są pozytywne aspekty prowadzenia bloga? Otrzymałam szereg interesujących odpowiedzi, na przykład: to świetna recepta
na samotność; mogę pisać to, o czym chcę, i umieszczać swoje przemyślenia, wiersze i komentarze; satysfakcjonujące przeżycie czasu starości; możliwość nawiązania kontaktu
* Od 2006 roku aktywnie działam przeciw wykluczeniu cyfrowemu ludzi starszych, prowadząc ze
Słuchaczami Uniwersytetu III Wieku w Rzeszowie cotygodniowe zajęcia komputerowe z elementami
technologii informacyjnych. Program zajęć, które realizuję wspólnie z mgr Piotrem Karasiem, znajduje
się na stronie Katedry Pedagogiki Medialnej (http://www.multimedia.univ.rzeszow.pl/?page_id=93).
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z osobami o takich samych zainteresowaniach; mogę pisać o swoich pasjach, ale i też
o problemach; doskonały sposób na walkę z nudą; przełamanie lęku przed rzeczami
i zjawiskami nowymi i nieznanymi; w końcu uwierzyłam we własny talent i możliwości.
Reasumując, blogowaniem może zajmować się każdy, niezależnie od wieku. Pod
względem technicznym nie jest to czynność złożona, o czym przekonali się seniorzy,
z którymi mam cotygodniowe zajęcia komputerowe*. Blogowanie zajmuje dużo czasu, zmusza także do ciągłego czytania, ale sprawia ogromną przyjemność i staje się
ulubionym hobby.

ZAKOŃCZENIE
Starość, starzenie się, wiek podeszły nie muszą oznaczać tylko ograniczeń. To czas wypełniony wieloma zadaniami rozwojowymi. Oczywiście, w okresie tym pojawiają się zadania związane z utratą i przemijaniem czy koniecznością przygotowania się do śmierci
– jednak zadaniem rozwojowym w tym okresie jest akceptacja siebie i własnego życia
poprzez mądre zrozumienie jego biegu. E.H. Erikson twierdzi, że okres starości stanowi czas, w którym jednostka osiąga pełną dojrzałość, mądrość i integrację wewnętrzną
(2002, s. 75). Starość i zbliżająca się śmierć jest zatem faktem nieuchronnym, na który
nie mamy wpływu, ale czas poświęcony na edukację czy rozrywkę w tym wieku nie jest
marnotrawstwem, lecz szansą na twórcze i satysfakcjonujące przeżycie później dorosłości.
Moje badania pokazują, że wielu seniorów prowadzi dzienniki internetowe, w których opisują swoje wspomnienia opatrzone zdjęciami. Starsi ludzie czują potrzebę
podzielenia się z innymi swoimi refleksjami, dlatego warto je śledzić, bez względu
na wiek czytającego bloga. Ta forma aktywności seniora ewidentnie podkreśla, że
starość nie musi być etapem, o którym należy myśleć z lękiem. Może to być czas
potencjalnych szans i możliwości, na które – właśnie ze względu na brak aktywności
zawodowej – można sobie pozwolić. Ważne, aby się pięknie zestarzeć, pozytywnie
zmierzyć ze swoim wiekiem, zyskać spokój ducha i opanowanie, wtedy bowiem można zanucić: Wesołe jest życie staruszka. Wesołe jak piosnka jest ta. Gdzie stąpnie, zakwita
mu dróżka. I świat doń się śmieje: ha, ha, o czym śpiewał przed laty Wiesław Michnikowski w Kabarecie Starszych Panów.
Osoby starsze chcą być aktywne. W coraz większym stopniu korzystają z atrakcji
związanych z fascynującym i niebanalnym zagospodarowaniem czasu wolnego, na
przykład blogowaniem. Pozytywnym przykładem są moi seniorzy – słuchacze Uniwersytetu III Wieku, których od wielu już lat edukuję komputerowo.
* Słuchacze III Wieku przy Uniwersytecie Rzeszowskim z wielkim przejęciem tworzyli swoje własne
strony www, z możliwością blogowania na nich. Ciekawym przykładem jest strona: https://barbaramirek.wordpress.com/, gdzie nasza słuchaczka umieszcza wydarzenia, jakie miały miejsce w ciągu pięćdziesięciu lat od ukończenia studiów. Opisuje lata niezwykłej więzi, jaka łączy większość absolwentów tego
roku, który nieskromnie nazywa Najlepszym Rokiem Politechniki Krakowskiej. Również polecam stronę:
https://fuka3.wordpress.com/, gdzie nasza seniorka zamieszcza przepiękne zdjęcia ze swoich różnych
wypraw. Autorka bloga jest także przewodnikiem PTTK w Rzeszowie.
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E-MERYT, CZYLI BLOGUJĄCY SENIOR – RAPORT Z BADAŃ
Słowa kluczowe: przestrzeń medialna, senior, blogosfera
Streszczenie: Możliwość komunikowania się za pośrednictwem Internetu jest w dzisiejszych
czasach oczywista i łatwo dostępna. Wysyłane przez Sieć informacje trafiają do odbiorcy praktycznie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Dynamicznie rozwijająca się przestrzeń
medialna dostarcza coraz więcej nowych możliwości dla ludzi starszych. Dla utrzymania pozytywnego obrazu siebie starzejąca się osoba powinna podejmować nowe rodzaje aktywności,
a tracone i utracone role społeczne zastępować innymi. Współcześnie jedną z popularnych
form komunikacji w cyberprzestrzeni jest blog, który może być fascynującą formą aktywności
osób starszych. Obecnie dużo seniorów zakłada swoje własne blogi. Wśród słuchaczy-seniorów Uniwersytetu III Wieku funkcjonującego przy Uniwersytecie Rzeszowski przeprowadzono ankietę dotyczącą znajomości blogosfery. Wyniki i konkluzje przedstawiono w artykule.
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E-PENSIONER – A BLOGGING ELDERLY – A STUDY REVIEW
Keywords: media space, the elderly, blogosphere
Abstract: Possibility of communicating via the Internet is clear and accessible. Information sent by the web can reach recipients with no time or location limits. Media space,
developing so dynamically, is providing more and more new possibilities for the elderly.
To maintain positive self-image, a person who is getting old should undertake new kinds
of activities and replace the lost or fading social roles with others. At present, blogs are one
of the popular forms of communication. They can be a fascinating activity for the elderly.
Many of them set up their blogs currently. A survey was conducted by the author on blogosphere among the 3rd Age University students at Rzeszow University. In the article, results
and conclusions are discussed.
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WOLONTARIAT JAKO FORMA AKTYWNOŚCI
PROSPOŁECZNEJ MŁODZIEŻY STUDENCKIEJ
Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi
Jan Paweł II

W

spółcześnie obserwujemy narastającą tendencję do podejmowania przez
jednostki i grupy działań pomocowych na rzecz osób w różnoraki sposób
upośledzonych społecznie. Nagłośnione medialnie wołanie o pomoc wywołuje natychmiastową, solidarnościową reakcję społeczną, wraz z którą rusza lawina zbiórek pieniężnych i akcji charytatywnych (Nowak, 2009). Wspieramy chętnie osoby
poszkodowane przez los, solidaryzujemy się z potrzebującymi, uczestniczymy w akcjach, angażując się w inicjatywy organizacji takich jak: Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy, Fundacja TVN Nie jesteś sam czy Fundacja Polsat. Jesteśmy tym samym
otwarci na problemy innych oraz gotowi nieść im pomoc. Czy jednak równie chętnie
poświęca swój czas na bezpłatną pracę na rzecz innych osób młodzież akademicka?
Niniejszy artykuł przedstawia wyniki pilotażowych badań na temat zainteresowania studentów pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego działaniami wolontarystycznymi podejmowanymi na rzecz społeczności lokalnej, ukazuje motywy podejmowania owych działań, jak również powody braku zaangażowania w wolontariat.

CHARAKTERYSTYKA WOLONTARIATU
Wolontariat przez wielu autorów ukazywany jest jako nowa forma pomocy mająca
zaledwie trzydziestoletnią historię. Potocznie jednak rozumiany znajdował swoje odzwierciedlenie w działaniach wielu pokoleń, dlatego też definiując jego pojęcie nie można
pominąć wcześniejszych działań o charakterze zbliżonym do wolontariatu (Braun, 2012).
*

Uniwersytet Rzeszowski.
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W Słowniku wyrazów obcych J. Tokarskiego słowo wolontariat z łacińskiego voluntarius – dobrowolny, chętny, definiowane było jako bezpłatna forma stażu w szpitalu
lekarza zdobywającego specjalizację. Wolontariuszem natomiast nazywano praktykanta pracującego bez wynagrodzenia w celu zaznajomienia się ze specyfiką zawodu
lub ochotnika w wojsku (Tokarski, 1980). Współcześnie termin ten oznacza bezpłatną, dobrowolną, ochotniczą i świadomą pracę stałą lub okazjonalną na rzecz innych,
z wyłączeniem rodziny, przyjaciół i znajomych (Górecki, 1999). Podobne rozumienie wolontariatu przedstawia H. Kiedewicz-Nappi, dla której wolontariat stanowi
„nieodpłatne, świadome oraz dobrowolne działanie na rzecz innych osób, społeczności czy organizacji, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie”
(2005, s. 283). J. Chrapek (2001) natomiast wolontariat określa jako zróżnicowany
ruch społeczny, który można opisać, wskazując istotne elementy. Opiera się on na
bezinteresownej woli służenia innym i nie jest motywowany chęcią znalezienia pracy
i zarobku, a zaangażowanie wolontariusza jest dobrowolne. Wolontariat zakłada również pewną ciągłość i systematyczność w działaniach podejmowanych bezpośrednio
na rzecz najbardziej potrzebujących (Chrapek, 2001). Zdaniem Jana Pawła II wolontariat, zwłaszcza dla ludzi młodych, powinien być szkołą życia, przyczyniając się
do ich wychowania w kulturze solidarności i otwartości, w gotowości do dania daru
z siebie (2001).
Obok wolontariatu fundamentalnymi filarami działalności prospołecznej są niewątpliwie: altruizm i filantropia. Pojęcie altruizmu zostało sformułowane w 1830
roku przez A. Comte’a, który głosił hasło vivre pour autrui, czyli żyć dla drugich
(Łobocki, 1998). Termin ten używamy celem określenia bezinteresownego kierowania się w swym postępowaniu dobrem innych; to gotowość do poświęceń, troska
o los innych ludzi (Zgółkowa, 1994). „Zakłada ono zrzeczenie się pewnych praw
osobistych na rzecz obowiązków wobec innych ludzi” (Łobocki, 1998, s. 9).
Drugim określeniem identyfikowanym z wolontariatem jest filantropia, z greckiego philanthropia, czyli dobroczynność, udzielanie pomocy potrzebującym (Sobol, 1995). „Znaczenie tego terminu jest szerokie i rozumiane jako niesienie pomocy, przekazywanie wiedzy i poświęcenie” (Nowak, 2009, s. 52). Zdaniem jednak
K. Braun (2012) filantropia obecnie kojarzona jest bardziej z udzielaniem pomocy
i wsparcia materialnego, podczas gdy wolontariat nie zakłada wkładu materialnego,
ale głównie konkretną pomoc.
Współcześnie obserwujemy, iż powszechne rozumienie wolontariatu jako działalności służebnej, skupionej wyłącznie na pomocy osobom słabszym, chorym i pokrzywdzonym przez los, odchodzi w zapomnienie, bowiem wolontariat sytuuje się
w różnych sferach życia społecznego i w obszarze realizacji różnych świadczeń, takich
jak np.: działanie w kulturze, sporcie i edukacji, działalność na rzecz rozwoju lokalnego i demokracji (praca na rzecz mniejszości narodowych), działanie w sferze ekologii
czy działalność w centrach i organizacjach ukierunkowanych na wspieranie ruchu
samopomocowego i wolontariatu o zasięgu lokalnym (Kromolicka, 2008).
Ze względu na rodzaj świadczonej pomocy oraz czas poświęcony na działanie
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w wolontariacie upowszechnił się wolontariat stały, akcyjny i zagraniczny. W wolontariacie stałym wolontariusz na stałe jest związany z jakąś organizacją czy instytucją,
regularnie wykonując swoje zobowiązanie. Ponadto wolontariusz podpisuje z organizacją umowę o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych. Wolontariat akcyjny
natomiast angażuje wolontariuszy do pracy przy jednorazowej bądź cyklicznej akcji,
odbywającej się raz na pół roku lub raz na kwartał. Przykładem takiego rodzaju wolontariatu jest finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Trzeci rodzaj omawianej
działalności to wolontariat zagraniczny, umożliwiający międzynarodową wymianę wolontariuszy, który cieszy się szczególnym zainteresowaniem wśród młodzieży
i studentów jako jedna z możliwości łączenia przyjemności i przygody z pożytkiem
i działaniem na rzecz osób potrzebujących (Kromolicka, 2008).
W Polsce ze zorganizowaną działalnością wolontarystyczną spotykamy się od roku
1989 wraz z rozwojem organizacji pozarządowych. Od 1995 roku powstają Centra
Wolontariatu zajmujące się rozpowszechnianiem idei wolontariatu oraz wspieraniem
instytucji i osób zainteresowanych pracą ochotniczą, a od 2003 roku wolontariat
jest uregulowany prawnie Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Braun, 2011). Warto podkreślić, że rozwój społeczno-gospodarczy Polski oraz formowanie się społeczeństwa informacyjnego sprawiły, iż wolontariat stał się jednym
z najszybciej rozwijających się zjawisk trzeciego sektora. W dobie budowania gospodarki opartej na wiedzy szczególnego znaczenia nabiera wysoki poziom kwalifikacji, kreatywności i innowacyjności, a także konieczność kształtowania gotowości do
działania oraz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za społeczne problemy.
Udział osób i społeczeństwa w działaniach wolontarystycznych pomaga człowiekowi zaspokajać potrzebę niesienia pomocy innym, umożliwia pożyteczne i racjonalne zagospodarowanie wolnego czasu, a także uzyskanie umiejętności i, co ważne,
doświadczeń potrzebnych do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy (Inglot
i Szempruch, 2009).
Ponadto zachowania prospołeczne wolontariuszy są inspirowane głównie motywacją:
• altruistyczną – potrzeba dopełnienia wartości własnego życia bezinteresowną
pracą dla innych, współczucie dla osób bezradnych i cierpiących,
•

zadaniową – doświadczenie i powinność zawodowa, neutralizowanie niedostatku i bezduszności profesjonalnej opieki medycznej,

•

ideologiczną – przeżycia religijne, rodzinne wzory służby społecznej,

•

egoistyczną – potrzeba sprawdzenia siebie, dorównania innym, podniesienia swojego prestiżu w oczach otoczenia, pozyskanie nowych umiejętności
umożliwiających zdobycie płatnej pracy,

•

afiliacyjną – poszukiwanie kontaktów z innymi ludźmi czy środowiska osób
podobnie myślących i odczuwających (Górecki, 1999).
Warto podkreślić, że najczęściej mechanizm zachowań prospołecznych wolontariuszy jest polimotywacyjny, dlatego też trafniejsze jest wiązanie ich nie z pojedyn-
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czym motywem, ale z hierarchią motywów, o której decyduje struktura osobowości,
środowisko społeczne, etap biografii oraz sytuacja (Górecki, 1999).

ZAANGAŻOWANIE MŁODZIEŻY STUDENCKIEJ W DZIAŁANIA
WOLONTARYSTYCZNE – RAPORT Z BADAŃ
Jaki jest poziom wiedzy studentów na temat wolontariatu? Czy chętnie włączają
się w działania na rzecz osób potrzebujących? Jaki rodzaj pracy wykonują i dlaczego
angażują się w wolontariat? Dlaczego warto być wolontariuszem? Te i inne pytania
stanowić będą główne rozważania niniejszej części artykułu.
W celu określenia działalności wolontarystycznej młodzieży przeprowadzono
badania sondażowe (o charakterze pilotażowym) wśród studentów studiów stacjonarnych kierunku pedagogika na Uniwersytecie Rzeszowskim. Łącznie badaniami
objęto 174 respondentów z czego 97,1% stanowiły kobiety. W postępowaniu badawczym wykorzystano technikę ankiety.
Społeczna charakterystyka badanej grupy przedstawia się następująco: zdecydowana większość respondentów to mieszkańcy wsi (63,8%), w miastach do 100 tys.
obywateli zamieszkuje 23,0% studentów, a 13,2% badanych to mieszkańcy miast
powyżej 100 tys. Sytuacja materialna badanych studentów przedstawia się w sposób
dość zróżnicowany, bowiem 48,9% badanych określa ją jako dobrą, 42,5% uznaje
za przeciętną, a 6,3% za bardzo dobrą. Na złą sytuację materialną wskazuje zaledwie
4 studentów.
Analiza zebranego materiału pozwoliła odpowiedzieć na pytanie: czym dla badanych respondentów jest wolontariat? Wśród odpowiedzi na tak sformułowany
problem przeważały określenia podkreślające, iż jest on bezinteresowną pomocą osobom w potrzebie, wykonywaną bezpłatnie i dobrowolnie. Warto jednak zauważyć,
że definicji, w których znalazły się wszystkie powyższe elementy, było naprawdę niewiele. Studenci bowiem w swych wypowiedziach ujmowali jeden z powyższych wyznaczników wolontariatu: to działanie mające na celu bezinteresowną pomoc drugiemu
człowiekowi, bezinteresowna pomoc innym, pomoc innym, bezinteresowna pomoc. To
nieliczne przykłady wypowiedzi podkreślających bezinteresowny charakter działań
wolontarystycznych; działań podejmowanych z korzyścią nie dla podmiotu, lecz dla
dobra innych osób. Innym istotnym wyróżnikiem wolontariatu, na który zwracali uwagę badani, jest jego bezpłatny oraz dobrowolny (nieprzymuszony) charakter.
Oto przykłady wypowiedzi respondentów akcentujące owe elementy: to dobrowolna
pomoc innym, za którą nie otrzymuje się wynagrodzenia, forma działalności non-profit,
która ma na celu bezinteresowną pomoc potrzebującym, bezinteresowna pomoc innym,
która dla nas jest ciekawym doświadczeniem, mile spędzonym czasem i mimo że nie
mamy zysków, to tak naprawdę zyskujemy wiele.
Uzyskane dane wskazują, że wśród przebadanych respondentów niecała ich połowa, to jest 41,4%, zaangażowana jest w działania wolontariatu. Ta coraz bardziej
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popularna forma aktywności prospołecznej skupia ochotników oferujących pomoc,
szczególnie dzieciom. Wolontariusze bowiem deklarują pomoc i prowadzenie zajęć
z dziećmi w szkołach, w domach dziecka, szpitalach, jak również hospicjach. Wielu studentów wspomaga również organizacje świadczące pomoc osobom biednym,
niepełnosprawnym, odrzuconym i wyalienowanym społecznie. Z badań wynika, że
73,6% wolontariuszy angażuje się w pracę przy jednorazowych akcjach, pozostali natomiast podejmują działania na rzecz potrzebujących w ramach wolontariatu stałego,
z czego 16,7% badanych uczestniczy w nim już ponad rok.
Zapytani o główne powody angażowania się w wolontariat studenci wskazali
w szczególności potrzebę pomagania innym (84,7%), poczucie satysfakcji i spełnienia w wyniku pomocy potrzebującym (77,8%), jak również chęć zdobycia doświadczenia zawodowego (45,8%). 26,4% wolontariuszy tłumaczy swoje zaangażowanie
zwiększeniem poczucia własnej wartości, zaś 20,8% badanym wolontariat umożliwia
poznanie nowych ludzi i nawiązanie nowych relacji. Identyczny procent osób
(20,8%) tłumaczy swój udział w wolontariacie chęcią oderwania się od monotonii
dnia codziennego oraz możliwością zagospodarowania wolnego czasu. Zaprezentowane wyniki wskazują, że zachowania prospołeczne wolontariuszy inspirowane są
w szczególności motywacją altruistyczną, jak i zadaniową.
Jakie korzyści zdaniem studentów płyną z bycia wolontariuszem? Niewątpliwie angażowanie się w działania prospołeczne rodzi szereg pozytywnych skutków, wśród których badani wymienili na dwóch pierwszych miejscach: zdobycie doświadczenia (51,4%) oraz nabycie nowych umiejętności interpersonalnych
(43,1%), zwracając tym samym uwagę na rozwój swoich kompetencji społecznych.
38,9% badanych wolontariat umożliwia zaspokojenie potrzeby bycia potrzebnym,
zaś 31,9% wolontariuszy upatruje w nim możliwość samorealizacji, rozwoju swojego potencjału i swoich talentów. Cytując H. Kiedewicz-Napii, można powiedzieć,
że „wolontariat jest tą formą działalności, która naturalnie sprzyja osiąganiu równowagi w rozwoju intelektualnym, emocjonalno-motywacyjnym oraz społecznym”
(2005, s. 287).
Respondentów zapytano również, dlaczego ich zdaniem młodzi ludzie nie angażują się tak chętnie w wolontariat i jakie działania należałoby podjąć, by skutecznie
zmienić taki stan rzeczy. Zdaniem 36,1% studentów współcześnie młodzi ludzie nie
wykazują zainteresowania bezinteresowną i bezpłatną pomocą innym osobom. Jednakowy procent badanych, to jest 18,1%, zwróciło uwagę na brak odpowiedniej
motywacji młodych osób, jak również na brak atrakcyjnej promocji wolontariatu.
Na brak czasu skierowało swoją uwagę 15,3% badanych, pozostali zaś ten stan rzeczy tłumaczyli brakiem wiary we własne możliwości, lenistwem oraz lekceważeniem
tej formy pomocy. Wolontariusze zgodnie przyznali, że działania o charakterze wolontarystycznym powinny być lepiej rozpowszechnione, a ich promocja winna mieć
miejsce już w szkole. Badani zwrócili również uwagę na potrzebę wytworzenia i rozbudzenia wśród młodzieży pozytywnej motywacji do podjęcia bezpłatnej pracy na
rzecz organizacji i osób potrzebujących. W działania promujące wolontariat powinni
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zaangażować się w szczególności wolontariusze, którzy by swoją postawą i przykładem promowali idee wolontariatu.
Aby uzyskać odpowiedź na pytanie, czy istnieje zależność pomiędzy aktywnością
prospołeczną młodzieży studenckiej a jej miejscem zamieszkania, sytuacją materialną, posiadaniem rodzeństwa, jak również praktykowaniem wiary, przeprowadzono
test niezależności c2. Weryfikacji poddawano każdorazowo hipotezę o braku zależności pomiędzy wyróżnionymi cechami. Wynik testu przedstawiono w Tab. 1.
Tab. 1. Wyniki testu c2 na niezależność cech
Wartość
statystyki
testowej
c2

df

p

Miejsce zamieszkania

4,28

3

0,232

Sytuacja materialna

0,29

3

0,961

Posiadanie rodzeństwa

0,04

1

0,848

Praktykowanie wiary religijnej

0,79

1

0,375

Zależność pomiędzy poczuciem
własnej skuteczności a:

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań własnych.

Badania nie ujawniły statystycznie istotnej zależności pomiędzy aktywnością prospołeczną młodzieży a wymienionymi wyżej zmiennymi. W związku z tym można
przypuszczać, że działalność prospołeczna młodzieży nie jest podyktowane miejscem
zamieszkania, sytuacją materialną, liczbą posiadanego rodzeństwa ani faktem praktykowania wiary.
Ponadto z badań wynika, że 58,6% respondentów nigdy nie poświęciło nieodpłatnie czasu na działania prospołeczne. Jakie są najczęstsze powody powyższej
bierności studentów? Ankietowani nie angażują się w wolontariat głównie z powodu braku czasu (47%), braku odpowiedniej motywacji (27%), jak również rzetelnych informacji na temat możliwości podjęcia bezinteresownej pomocy osobom
potrzebującym (15%). Pozostali ankietowani wskazują na brak wiary we własne
możliwości, jak również brak odpowiednich umiejętności. Zapytani jednak o to,
czy w przyszłości chcieliby zaangażować się w działania wolontariatu – 43% respondentów odpowiedziało twierdząco, natomiast ponad połowa ankietowanych
była niezdecydowana. Powyższy stan rzeczy spowodowany może być brakiem
możliwości podjęcia działań prospołecznych przez ankietowanych, jak również
nieodpowiednią promocją tej formy pomocy. Badania ujawniły jednak, iż gdyby
studenci mieli lepszy dostęp do wolontariatu, i tym samym możliwość udziału
w wydziałowym wolontariacie studenckim, to znaczna ich większość, to jest 80%,
chętnie zaangażowałaby się w owe działania.
Poszukując głębszych przyczyn braku zaangażowania badanych w działania prospołeczne, zapytano ich o to, czy ktoś z ich rodziny i znajomych był kiedyś lub jest obecnie zaangażowany w podobne działania. Badania wykazują, że w gronie najbliższych
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członków rodziny ankietowani nie mają zbyt wielu osób, które nieodpłatnie i bezinteresownie świadczą swoją pomoc innym osobom (13,7%), w odróżnieniu do grupy
znajomych, na którą wskazało 72,5% badanych. Można przypuszczać, że podejmując
działania prospołeczne, młodzież nie otrzymuje wsparcia w domu rodzinnym.
Badania A. Tuziaka na mieszkańcach Rzeszowa wskazują, że na końcu listy cech
pożądanych u własnych dzieci znajduje się właśnie bezinteresowność (Tuziak, 2005).
Dlatego też warto w tym miejscu zaznaczyć, jak ważną rolę w kształtowaniu prawidłowych postaw społecznych odgrywa rodzina, w ramach której człowiek wkracza
w świat wartości moralnych, uczy się tolerancji, wrażliwości na potrzeby drugiego
człowieka oraz szacunku dla innych osób. To dzięki atmosferze domowego ogniska,
wzorcom wyniesionym z domu, jak również postawom prospołecznym rodziców
dziecko kształtuje swoją wrażliwość, a także chętniej włącza się w pomoc potrzebującym. Wychowanie moralne w rodzinie jest „wstępem do prawidłowego budowania
postaw w stosunku do innych ludzi. Wprowadza dzieci w przestrzeń relacji podmiotowo podmiotowych. Wskazuje w sposób naturalny na potrzebę szacunku do
człowieka” (Murat, 2011, s. 205).
Podsumowując powyższą analizę, należy podkreślić, że pomimo tego, iż młodzieży
współcześnie zarzuca się brak zaangażowania w sprawy społeczne, zamykanie się w czterech ścianach własnego mieszkania, przenoszenie się z życia realnego w świat wirtualny,
jak również zbytnie skoncentrowanie na sobie i swoich problemach, to wyniki badań
prezentowane w niniejszym artykule pokazują, że badani studenci podejmują szereg
bezinteresownych działań skierowanych na różne sfery życia społecznego.

ZAKOŃCZENIE
Przeprowadzone badania pozwalają z optymizmem prognozować dalsze zaangażowanie przyszłych pedagogów w działania prospołeczne oraz ich chęć inspirowania
i motywowania do podobnych zachowań swoich znajomych, przyjaciół, jak również
uczniów i podopiecznych. Wolontariat bowiem „jest nie tylko aktem filantropii wobec potrzebujących czy też troski o dobro wspólne, ale jest formą życia wynikającą
z określonej wrażliwości człowieka, ukształtowanej świadomością, iż człowiek jako
osoba odnajduje się i realizuje poprzez bezinteresowny dar z siebie” (Chrapek, 2001).
Dawanie innym jest szczególnym wyrazem własnego człowieczeństwa, a skuteczni
wolontariusze są symbolami wierności wobec takich cnót, jak dyskretność, wierność,
skłonność do wspaniałomyślności, skłonność do współodczuwania czy okazywania
uprzejmości (Ossowski, 2013).
Należy pamiętać, iż wolontariat to postawa, stałe podejmowanie działań na rzecz
potrzebujących. Nie można powiedzieć, że wolontariuszem jest ten, kto przez dwie
godziny w tygodniu pomaga dziecku w świetlicy odrabiać lekcje, a nie dostrzega
obok siebie osoby, której trzeba ustąpić w autobusie miejsca. Wolontariat jest zatem
pewnym profilem osobowości otwartej na drugiego człowieka (Braun, 2007). Staje
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się on swego rodzaju normą społecznego działania, swoistym antidotum na postępującą dehumanizację życia społecznego, naznaczoną brakiem wrażliwości na cierpienie
i krzywdę innych, postawami obojętności oraz bierności w obliczu przemocy i agresji
(Nowak, 2009).
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WOLONTARIAT JAKO FORMA AKTYWNOŚCI PROSPOŁECZNEJ
MŁODZIEŻY STUDENCKIEJ
Słowa kluczowe: wolontariat, społeczeństwo, działalność prospołeczna, studenci
Streszczenie: Wolontariat, filantropia i altruizm to pojęcia na tyle do siebie podobne, że
często są zupełnie są ze sobą mylone. Pojęcia te, choć są różne, to jednak wzajemnie na siebie
oddziałują i się przenikają, tworząc tym samym filary działalności prospołecznej. Wolontariat
rozumiany jako dobrowolne, nieodpłatne i świadome działanie na rzecz innych osób lub
społeczności, stanowi jedną z najbardziej szlachetnych postaw człowieka. Celem niniejszej
pracy jest określenie zainteresowania studentów działaniami na rzecz społeczności lokalnej,
jak również ustalenie istoty i roli wolontariatu w życiu młodzieży akademickiej.

VOLUNTARY SERVICE AS A FORM OF UNIVERSITY
STUDENTS’ PRO-SOCIAL ACTIVITIES
Keywords: volunteering, society, pro-social activity, students
Abstract: Volunteering, philanthropy and altruism as concepts are so much alike that they
are often confused. Although these concepts are different, they interact with each other and
interpenetrate, creating the pillars of pro-social activities. Volunteering, understood as a voluntary, unpaid and conscious action for other people or the community, is one of the most
noble human behaviors. The aim of this paper is to determine the extent of students’ involvement in pro-social projects, as well as to define the nature and role of volunteering in the lives
of young people.
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WYBRANE MOTYWY AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ
W ŚRODOWISKU WODNYM W ŚWIETLE WARTOŚCI
WPROWADZENIE

A

ktywność fizyczna mająca na celu realizację wartości służących cielesności
człowieka zawiera się w pojęciu kultury fizycznej, rozumianej jako całokształt
form aktywności ruchowej człowieka, podejmowanej świadomie i celowo dla pomnażania zdrowia, rozwoju, sprawności fizycznej i urody człowieka, podporządkowanych wzorowi osobowości wszechstronnej, harmonijnej i dynamicznej (Juszkiewicz, 2008). Człowiek, kierując się swoimi intencjami w podejmowaniu aktywności
ruchowej, staje się uczestnikiem kultury fizycznej. Partycypowanie (lub nie) w kulturze fizycznej stanowi swojego rodzaju wybór aksjologiczny, nadając wartość jednej
z wielu możliwości uczestniczenia w tej sferze ludzkiej. Decyzja o realizacji określonych wartości jest przejawem osobistej wolności oraz stanowi podstawę dobrowolnego zobowiązania się do życia zgodnego z wyznawanymi preferencjami.
Dookoła wartości i dzięki nim kształtuje się styl życia jednostki. Uświadomienie
i ich internalizacja pozwalają człowiekowi odkryć nieznane wcześniej możliwości i pobudzają do działania w określonym kierunku. Myślenie, które w swej istocie odwołuje
się do wartości, prowadzi też do określonych, właściwych działań opartych na tymże
systemie wartości. Jakość myślenia, świadomości uzależniona jest od tego, czy nasze
sądy i opinie tworzymy w oparciu o wartości (Skolimowski, 1989; Semków, 2000).
Ossowski (1967) definiuje wartości jako przedmioty pozytywnych lub negatywnych
pragnień, uznaje, że wartości jako emocjonalne przeżycia psychiczne jednostki, pełnią
też funkcję motywacyjną w stosunku do działań. Autor wyróżnia także wartości uznawane (przez środowisko) i odczuwane (przez konkretną osobę) na drodze internalizacji.
Środowisko może również narzucać przestrzeganie określonych wartości. Jest to zjawisko przekształcania się wartości odczuwanych w uznawane (Ossowski, 1967).
Kluckhohn przedstawił jedną z bardziej znanych definicji: „wartość jest sprecyzowaną lub dającą się wywnioskować koncepcją tego, co godne pożądania, charaktery*
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styczną dla jednostki lub grupy i wywierającą wpływ na wybór spośród dostępnych
sposobów, środków i celów działania” (1967, s. 395). „Określenie godne pożądania
nadaje pojęciu wartości wymiar emocjonalny, określenie koncepcja – wymiar poznawczy, a określenie wybór – wymiar wolicjonalny” (Marczuk, 1982, s. 104). Definicja ta traktuje wartość w sposób normatywny. Marody (1976) twierdzi nawet, że
w podanej definicji mieści się także pojęcie wartości jako celu działania.
Jeżeli wartości stanowią punkt wyjścia zachowań ludzkich, to motywy określają
jego zachowanie i stają się bezpośrednią przyczyną ludzkich działań. Jak wskazuje Popielski, „wartości charakteryzują się właściwością motywowania życia podmiotowo-osobowego człowieka oraz zdolnością strukturyzowania i integrowania ilościowego
i jakościowego potencjału psychicznego człowieka” (1996, s. 73). Pawłucki uważa,
że jest tyle dziedzin kultury ciała „ile człowiek znajdzie powodów, by zmieniać ciało”
(1996, s. 85). Motywacja doprowadzająca do zmiany ciała może być natury egzystencjalnej, symbolicznej i społecznej. Znaczenie symboliczne to wzór: agonistyczny
(np. sportowy), perfekcjonistyczny (np. cyrkowy) i estetyczno-artystyczny (np. baletowy). Ze względu na egzystencjalny sens zajmowania się ciałem wyróżniamy kulturę
medyczną, higieniczną, zdrowotną, ekologiczną oraz rekreacyjno-utylitarną. Natomiast ze względu na znaczenie społeczne wyróżniamy wzór obyczajowo-estetyczny
(Pawłucki, 1996).
Armstrong (2006) wskazuje, że motywacja zajmuje się czynnikami wpływającymi
na ludzi, by zachowali się w określony sposób. Inaczej zjawisko to postrzega Rheinberg (2006), pisząc, że jest to „aktywizujące ukierunkowanie aktualnego aktu życiowego na pozytywnie oceniany stan docelowy” (s. 18). „Motywy to cele i potrzeby,
które człowiek chce osiągnąć i zaspokoić. Należą one do silnych regulatorów ludzkich zachowań, tworząc kompleks czy też system motywacyjny, który ukierunkowuje i podtrzymuje aktywność człowieka w określonym zakresie działań” (Włodarski,
1998, s. 76).

METODOLOGIA BADAŃ
Inspiracją do traktowania aktywności ruchowej w środowisku wodnym, w którym człowiek zaspokaja swoje podstawowe motywy, np. witalny, estetyczny czy agonistyczny, była hierarchia wartości Schelera (Węgrzecki, 1975) oraz teoria potrzeb
Maslowa (1964). Koncepcje te posłużyły autorom jako źródła klasyfikacji motywów
aktywności ruchowej.
Celem podjętych badań było poznanie motywów osób uczestniczących w różnych
formach aktywności ruchowej w środowisku wodnym.
W badaniach wzięło udział 139 osób, w tym 69 kobiet i 71 mężczyzn. Największą
grupą badanych były osoby z przedziału wiekowego 26-35 lat (36%), następnie osoby
w wieku 18-25 lat (31%), później 36-45 lat (19%), najmniej liczną grupą były osoby
powyżej 55 roku życia (3%). Badania przeprowadzone zostały w marcu 2012 roku.
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Do badań wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety. Zawierał on 11 pytań
zamkniętych zawierających zagadnienia związane z częstotliwością podejmowania
przez badanych pływania rekreacyjnego lub aqua aerobiku, form preferowanej aktywności ruchowej w wodzie oraz motywów, jakimi kierują się ankietowani, wybierając aktywność ruchową w środowisku wodnym. Do oszacowania przydatności umiejętności pływania wykorzystano skalę Likerta, w której zastosowano pięć kategorii:
1. Zdecydowanie nie zgadzam się.
2. Raczej się nie zgadzam.
3. Nie mam zdania, nie wiem.
4. Raczej się zgadzam.
5. Zdecydowanie się zgadzam.
Do oceny poziomu aktywności fizycznej wykorzystany został Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej w wersji krótkiej (ang. International Physical Activity
Questionnaire) (Craig i in., 2003). Pytania w Kwestionariuszu IPAQ dotyczą ilości czasu
poświęconego w ciągu tygodnia (7 dni) na wykonywanie czynności różnego rodzaju w pracy zawodowej, w domu i jego otoczeniu. Intensywność wykonanych czynności określona
została jako wydatek energetyczny wyrażony w jednostkach MET (ang. metabolic equivalent, 1 MET jest odpowiednikiem zużywania 3,5 ml tlenu/minutę/1 kg masy ciała).
Intensywny wysiłek zdefiniowano zgodnie z terminologią przyjętą przez autorów
IPAQ jako wysiłek, który występuje na przykład przy noszeniu wielkich ciężarów, kopaniu ziemi, aerobiku, szybkim biegu, szybkiej jeździe na rowerze. Aktywność fizyczną o umiarkowanej intensywności – jako wysiłek fizyczny występujący na przykład
przy noszeniu lżejszych ciężarów, jeździe na rowerze w normalnym tempie, graniu
w siatkówkę. Przykładem aktywności fizycznej o niskiej intensywności jest natomiast
poruszanie się w czasie pracy, w domu oraz inne formy przemieszczania się.
Całkowity wydatek energetyczny obliczono na podstawie częstości i czasu trwania
wysiłku fizycznego oraz jego intensywności. Szacowana za pomocą Kwestionariusza
IPAQ aktywność fizyczna była ostatecznie wyrażana w jednostkach MET – minuty/
tydzień, która jest sumą poszczególnych wydatków energetycznych aktywności o wysokiej, średniej i niskiej intensywności (Ainsworth i in, 2000).
Badanych kwalifikuje się do jednego z trzech poziomów aktywności fizycznej na podstawie protokołu dołączonego do Kwestionariusza IPAQ. Wyróżnia się następujące grupy:
• grupa o niskim poziomie aktywności fizycznej – grupa L (ang. low);
•

grupa o średnim poziomie aktywności fizycznej – grupa M (ang. medium);

• grupa o wysokim poziomie aktywności fizycznej – grupa H (ang. high).
W Kwestionariuszu zapytano również badanych o liczbę godzin siedzenia z ostatnich 7 dni (tylko dni powszednie). Badani podawali łączną ilość godzin spędzonych
w pozycji siedzącej w pracy, w domu, w szkole oraz w czasie odpoczynku.
Obliczenia statystyczne wykonano przy użyciu programu Statistica 10.0.
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WYNIKI BADAŃ
W celu ustalenia poziomu aktywności fizycznej badanych jako miernika użyto
wartości MET-total. Rozkład z próby wartości MET odbiegał istotnie od rozkładu
normalnego. Poziom aktywności fizycznej określany był następnie w trzech kategoriach na podstawie wartości MET-total. Okazało się, że przy takim podziale tylko
dwie badane osoby charakteryzował niski poziom aktywności fizycznej (Tab. 1.).
Zdecydowanie przeważają przypadki wysokiego poziomu aktywności fizycznej.
Tab. 1. Kategoryzacja poziomu aktywności fizycznej na podstawie wartości MET-total
Poziom aktywności fizycznej
Wysoki
Umiarkowany

Liczba przypadków

MET-total

Ogółem

Mężczyźni

Kobiety

> 3000

119

60

59

600-30000

18

10

8

< 600

2

1

1

Niski

Źródło: opracowanie własne.

Poziom aktywności fizycznej badanych nie zależał istotnie od płci (Tab. 2.).
Tab. 2. Poziom aktywności fizycznej w ocenie MET-total
MET-total
Grupa

N

Całość
Mężczyźni
Kobiety

Średnia

Mediana

Minimum

Maksimum

139

8666,4

6799,5

480

88920

71

8402,1

5626,5

480

88920

68

8577

7839,0

600

46398

Test Manna-Whitneya
U

Z

p

2106

1,3

0,195

Źródło: opracowanie własne.

Ponieważ autorzy pokusili się o przebadanie osób korzystających z różnych form
aktywności ruchowej w środowisku wodnym, niezbędnym okazało się postawienie
pytania o subiektywną ocenę umiejętności pływackich.
Ryc. 1. Subiektywna
ocena umiejętności
pływania
Źródło: opracowanie własne.
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Największą grupę (Ryc. 1.) stanowili badani, którzy oceniali poziom swoich umiejętności pływackich w stopniu średnim (47%). Oznacza to, że nie potrafią oni pływać
wszystkimi stylami (czterema), lecz wybranymi dwoma (np. stylem klasycznym oraz
kraulem na piersiach). Ankietowani, który zdeklarowali, że potrafią pływać wszystkimi
stylami pływackimi sklasyfikowani zostali na drugiej pozycji (34%). Spośród badanych
osób 19% odpowiedziało, że nie potrafią pływać. Nie zmienia to faktu, że chętnie korzystają z innej aktywności ruchowej w wodzie w celu zagospodarowania czasu wolego
i spędzenia czasu z rodziną lub znajomymi lub oswojenia dzieci ze środowiskiem wodnym. Dodatkowym motywem uczestnictwa badanych w wodnych formach aktywności jest relaks w basenach z hydromasażem znajdujących się na obiekcie.

Ryc. 2. Przydatność
umiejętności pływania
w opinii badanych
Źródło:
własne.

opracowanie

Badana grupa jednoznacznie określiła, że umiejętność pływania jest bardzo przydatna w życiu człowieka (Ryc. 2.). W odpowiedziach ankietowanych dominowały odpowiedzi raczej tak (38%) i zdecydowanie tak (29%). Znaczna grupa ankietowanych
udzieliła odpowiedzi nie wiem (nie mam zdania) (21%) oraz raczej nie (21%). Nikt
z ankietowanych nie uznał, że umiejętność pływania jest całkowicie zbyteczna w życiu.
Również ankietowani w 95% popierali wprowadzenie obowiązkowej nauki pływania
w ramach zajęć wychowania fizycznego do szkół.

Ryc. 3. Motywy podejmowania aktywności ruchowej w środowisku
wodnym
(bez podziału na płeć
badanych)
Źródło: opracowanie własne.

160

Anna Kwaśna, Anna Romanowska-Tołłoczko, Piotr Piwowarczyk

Najczęściej wymienianym przez badanych motywem (Ryc. 3.) były oczekiwania
związane z utrzymaniem zdrowia (30%). Kolejnym najczęściej wybieranym powodem było poprawienie swojej sprawności pływackiej (28%). Dla wielu ankietowanych korzystanie z szerokich form aktywności w środowisku wodnym jest związane
z chęcią poprawy sił życiowych wykorzystywanych w pracy zawodowej (17%). Motyw poprawy sylwetki wyraża 10% badanych, dla pozostałych 13% podejmowanie
aktywności fizycznej w środowisku wodnym jest miłą formą spędzenia czasu wolnego
(motyw rekreacyjny). Pozostałe 2% oczekuje, że korzystanie z form wodnej aktywności umożliwi im nawiązanie nowych znajomości.

Ryc. 4. Płeć a motywy podejmowania aktywności ruchowej w środowisku wodnym
Źródło: opracowanie własne.

Wśród powodów, jakimi kierują się wszyscy badani (kobiety i mężczyźni), biorąc pod uwagę uczestnictwo w aktywności ruchowej w środowisku wodnym (Ryc.
4.), dominują zdrowotne walory pływania. W szerokiej opinii kobiety przywiązują
większą wagę do wyglądu oraz figury i być może z tego powodu walory estetyczne
motywują większą grupę kobiet (8%), natomiast mniejszą – mężczyzn (2%). Motywacje związane z doskonaleniem techniki pływania i poprawą sprawności pływackiej
dominują w grupie mężczyzn (18%), a wśród kobiet wynoszą one 6%. Chęć systematycznego uczestnictwa w zajęciach zorganizowanych w celu poprawy sił życiowych
wykorzystywanych w pracy wyraża 7% kobiet i 10% mężczyzn. W badanej próbce
na namowy znajomych bardziej podatne są panie (4%), natomiast panowie częściej
indywidualnie korzystają z zalet pływania (2%). Uczestnictwo w pływaniu rekreacyjnym jest dla pań bardzo dobrą formą zagospodarowania czasu wolnego (9%).
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Ryc. 5. Uczestnictwo ankietowanych w wybranych formach aktywności ruchowej na
pływalni
Źródło: opracowanie własne.

Najbardziej popularną formą spędzenia czasu na pływalni (Ryc. 5.) jest indywidualne uczestnictwo, co deklaruje 35% ankietowanych osób. Następnie podobną popularnością cieszą się formy rekreacyjne organizowane ze znajomymi (28%) i z rodziną (24%). Najrzadziej wybieraną formą aktywności fizycznej w środowisku wodnym
jest uczestnictwo w zajęciach zorganizowanych, np. aqua aerobik, kurs nurkowania
itp. Uczestnictwo w takiej formie zajęć deklaruje jedynie 11% ankietowanych. Być
może podejmowanie aktywności ruchowej w formach zorganizowanych wymaga od
osób uczestniczących większego zaangażowania, regularnego udziału – co przy dzisiejszym tempie życia jest rzeczą trudną do osiągnięcia – oraz nakładu większych
środków finansowych. Ankietowani zdecydowanie wybrali indywidualną formę
uczestnictwa, która nie zobowiązuje i którą łatwo można dostosować do planu dnia.

Ryc. 6. Wiek a uczestnictwo ankietowanych w wybranych formach aktywności ruchowej na pływalni
Źródło: opracowanie własne.
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W przeprowadzonym badaniu (Ryc. 6.) indywidualne uczestnictwo w aktywności
fizycznej na pływalni deklaruje największa liczba osób z przedziału wiekowego 26-35
lat, na drugim miejscu znajdują się osoby z przedziału 18-25 lat. W grupach ankietowanych z przedziału 36-45 lat i 46-55 lat przeważa uczestnictwo w formach rekreacyjnych spędzania czasu z rodziną i znajomymi. W kategorii Inne znalazły się odpowiedzi ankietowanych deklarujących uczęszczanie na pływalnię również w innym
celu, np. skorzystania z sauny. Zauważalny jest natomiast malejący wraz z wiekiem
udział badanych we wszystkich formach aktywności ruchowej w wodzie.

OMÓWIENIE
Promocja wzorców rekreacyjno-sportowych powinna kłaść nacisk na wyraźnie
akcentowanie wyboru czynników mających wpływ na nasze zdrowie, zaś wartości
emocjonalne, poznawcze i społeczne związane z aktywnością fizyczną powinny motywować ludzi do regularnych ćwiczeń ruchowych (Drabik, 1997).
Prowadzone w 2002 roku badania East-West Heath Gap wykazały, iż „pośród kilku krajów objętych badaniami (Finlandia, Hiszpania, Niemcy, Rosja, Polska) dorośli
Polacy sytuowali się na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o systematyczną aktywność
fizyczną. W tym kontekście bardzo niepokojącym faktem jest zmniejszanie się poziomu aktywności fizycznej wraz z wiekiem” (Rutkowska, 2004, s. 176). Wyniki innych
badań z lat 2001/2002 dotyczących zachowań zdrowotnych młodzieży z 31 krajów
Europy (m.in. Polski) oraz Izraela, Kanady, USA, wskazują, że w Polsce tylko 29,4%
dziewcząt i 41,2% chłopców w wieku 11-15 lat spełnia wymogi zalecanego poziomu
sprawności fizycznej (Zgurski, 2006).
Analiza danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego pozwala wnioskować, że najczęściej wskazywanym motywem podejmowania aktywności ruchowej
przez Polaków jest chęć poprawy zdrowia. Nieco rzadziej badani wskazują na chęć
poprawy sprawności fizycznej i kondycji. Wśród motywów uprawiania sportu pojawia się możliwość czerpania przyjemności z ćwiczeń, rozrywki i zabawy. Motyw
witalny, związany z dbałością o dobrą sprawność i zdrowie, przeważa w starszych
grupach badanych ‒ jako najistotniejszy powód uprawiania sportu pojawia się wśród
respondentów powyżej 45. roku życia i wzrasta wraz z wiekiem.
Troska o zdrowie zyskuje na znaczeniu wraz ze wzrostem wykształcenia respondentów, jest także wyższa wśród osób o wyższych dochodach. Młodsi badani, podejmując aktywność fizyczną, kierują się zaś przede wszystkim motywem ludycznym i przyjemnością (GUS, 2009). W opinii Nowaka w Polsce powoli nastaje
„ogólnoświatowa moda na aktywność ruchową, niekoniecznie jednak prozdrowotna” (Nowak, 2010, s. 402). Według niego „aktywność fizyczną upowszechnia
się i promuje na świecie w oparciu o motywy zdrowotne, natomiast w momencie
uprawiania rekreacji ruchowej cele zdrowotne schodzą na dalszy plan” (s. 408).
W tym samym tonie wypowiada się Pańczyk (2012), twierdząc, że zdrowotne mo-
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tywy podejmowania aktywności ruchowej tracą na znaczeniu na rzecz dbania o wygląd zewnętrzny i estetykę ciała.
W badaniach przeprowadzonych przez Gaweł (2003) w roku akademickim
2000/2001 wśród studentów, a dotyczących motywów skłaniających badanych do
podejmowania aktywności fizycznej, na pierwszym miejscu znalazła się chęć dbania
o własne zdrowie. Odpowiedź taką zaznaczyło 60% respondentów. Trochę mniej
osób wskazało na chęć utrzymania zgrabnej sylwetki (52%) i lepszej kondycji fizycznej (43,6%). Również znaczny odsetek, bo prawie 40% badanych, wskazało na
przyjemność odczuwaną podczas ćwiczeń ruchowych (Gaweł, 2003).
W przeprowadzonych w 2001 roku przez Węglarza (2003) badaniach, którymi
objęto 1484 studentów, potwierdziła się opinia, że zdrowie jest wartością cenną. Nie
wymaga ono, w ocenie badanych, troski przejawiającej się poprzez aktywność fizyczną. Wychowanie fizyczne nie jest ważnym obszarem edukacyjnym, a nabyte umiejętności ruchowe przydatne mogą być według respondentów przede wszystkim w sferze
osobistej. Najważniejszym motywem przypisywanym podejmowanej aktywności fizycznej był motyw zawodowy i higieniczno-zdrowotny (Węglarz, 2003).
Większość podejmowanych przez osoby dorosłe działań ma swoje uwarunkowania
m.in. w motywacjach zachowań. Motywacje zmieniają się wraz z wiekiem oraz zależne są od wielu innych zmiennych, takich jak wykształcenie, rodzaj wykonywanej
pracy, zamożność itp.
Na postawie przedstawionych danych można pokusić się o następujące uogólnienia:
1. Największą grupę badanych stanowią ankietowani, którzy oceniają poziom
swoich umiejętności pływackich w stopniu średnim, argumentując, że potrafią pływać tylko wybranymi stylami, m.in. klasycznym, potocznie nazywanym
„żabką”, oraz kraulem na piersiach. Ankietowani, którzy nie potrafią pływać,
chętnie korzystają z pływalni w celu zagospodarowania czasu wolnego i spędzenia czasu z rodziną lub znajomymi. Wykorzystują również przybory pływackie, np. deski, makarony, oswajając dzieci ze środowiskiem wodnym.
2. Częstotliwość podejmowania aktywności fizycznej w środowisku wodnym
maleje wraz z wiekiem ankietowanych.
3. Najczęściej wybieraną formą spędzania czasu na pływalni dla badanych było
indywidualne uczestnictwo w podejmowaniu aktywności ruchowej.
4. W ankietowanej grupie kobiet i mężczyzn najczęściej wymienianym motywem do podejmowania aktywności fizycznej w środowisku wodnym były
walory witalne pływania.
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WYBRANE MOTYWY AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ
W ŚRODOWISKU WODNYM W ŚWIETLE WARTOŚCI
Słowa kluczowe: motywy, wartości, aktywność ruchowa, środowisko wodne
Streszczenie: Uświadomienie wartości i ich internalizacja pozwalają człowiekowi odkryć nieznane wcześniej możliwości i pobudzają do działania w określonym kierunku. Wartości, jako
emocjonalne przeżycia psychiczne jednostki, pełnią też funkcję motywacyjną w stosunku do
działań. Inspiracją do traktowania aktywności ruchowej w środowisku wodnym, w którym
człowiek zaspokaja swoje podstawowe motywy, np. witalny, estetyczny czy agonistyczny, była
hierarchia wartości Schelera oraz teoria potrzeb Maslowa. Celem podjętych badań było poznanie motywów osób uczestniczących w różnych formach aktywności ruchowej w środowisku wodnym. W badaniach wzięło udział 139 osób, a wykorzystano kwestionariusz IPAQ
oraz kwestionariusz własnego autorstwa dotyczący motywów wyboru aktywności ruchowej.
W ankietowanej grupie kobiet i mężczyzn najczęściej wymienianym motywem do podejmowania aktywności fizycznej w środowisku wodnym były walory witalne pływania.

SELECTED MOTIVES BEHIND PHYSICAL ACTIVITY IN WATER
ENVIRONMENT IN THE LIGHT OF VALUES
Keywords: motives, values, physical activity, water environment
Abstract: Being aware of values and their internalisation enables an individual to discover
previously unknown capabilities and prompts them to act in a specific way. As human emotional experience, values also serve as motives of action. The present study of physical activity
in water, was inspired by Scheler’s hierarchy of values and Maslow’s theory of needs. The ob-
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jective of the study was to get to know the motivation of people engaged in various forms of
physical activity in water. The study featured 139 individuals and information was collected
by means of an IPAQ questionnaire, as well as the researchers’ own questionnaire concerning
the motivation behind the choice of a specific form of physical activity. The most common
motive for taking up physical activity in water given by the men and women surveyed in the
study was the vital values of swimming.
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AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA W CZASIE WOLNYM
NA PRZYKŁADZIE UCZNIÓW W ŚRODOWISKU
WIEJSKIM
WSTĘP

C

zas wolny jest istotną kategorią w życiu człowieka na każdym etapie jego rozwoju,
także w przypadku dzieci i młodzieży. Obok czasu przeznaczonego na naukę musi
istnieć określona ilość czasu wolnego. Odpowiednio wykorzystany wypoczynek relaksuje, ale również wzbogaca sferę intelektualną. Wprowadza równowagę między kondycją ciała i stanem ducha. Czas wolny dzieci i młodzieży jest, co oczywiste, przeznaczony
do ich dyspozycji, jednak podlega też pewnym rygorom wychowawczym oraz kontroli
i interwencji ze strony dorosłych. Źle wykorzystany może stać się bezwartościowy dla
rozwoju jednostki. Już od najmłodszych lat dziecko spędza swój wolny czas w rodzinie,
wraz z wiekiem poszerzając krąg wpływu o szkołę i grupę rówieśniczą. Wychowanie
w rodzinie (zakotwiczonej w otoczeniu miejskim czy wiejskim), związane z silną więzią
emocjonalną, jest kluczowe dla rozwoju osobowości dzieci i młodzieży.
Jedną z istotniejszych aktywności podejmowanych w czasie wolnym jest aktywność fizyczna. Warto przyjrzeć się, jak swój czas wolny w tym kontekście wykorzystują uczniowie starszych klas szkoły podstawowej funkcjonujący w środowisku wiejskim, które mimo postępującej urbanizacji, także na płaszczyźnie psychologicznej,
jest środowiskiem specyficznym.

CZAS WOLNY – PODSTAWOWE FORMY, FUNKCJE I CZYNNIKI
KSZTAŁTUJĄCE
Czas wolny jest najczęściej określany jako część życia człowieka przeznaczana na
odpoczynek lub samorealizację. Klasyczna definicja ujmuje czas wolny przez pryzmat
* Uniwersytet Wrocławski.
** Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
*** Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu.
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tego, w jaki sposób i czym jest on wypełniany. Według Dumazediera (1974) czas
wolny obejmuje wszystkie zajęcia, którym jednostka może oddawać się z własnej chęci bądź dla odpoczynku, rozrywki, rozwoju swych wiadomości lub swego kształcenia,
swego dobrowolnego udziału w życiu społecznym – po uwolnieniu się z obowiązków
zawodowych, rodzinnych czy społecznych (za: Kurek, 2007, s. 84). Dobrowolność
zaangażowania podkreśla się w zasadzie w każdej definicji.
Walmsley i Lewis (1997) akcentują wykorzystanie tego czasu na wspomniany już
wypoczynek, zabawę czy ubogacanie wiedzy dla własnej satysfakcji. Wskazują też, że
czas wolny może dawać jednostce możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności, o ile taka jest jej wola. Jung (1987) podkreśla, że czas wolny nie wiąże się
z wynagrodzeniem, gdyż nie jest wypełniony życiem zawodowym. Piotrowski również kładzie nacisk na element działań niezwiązanych z zarabianiem, wskazując, że:
czas wolny jest to ta część czasu, która pozostaje jednostce po pracy, wykonaniu obowiązków domowych i rodzinnych, czynnościach biologicznych (spanie, jedzenie, wydalanie), charakteryzująca się względną dobrowolnością wyboru formy jego spędzania. (Piotrowski, 1994, s. 16)

W podobnym tonie wypowiadają się Okoń (2004) czy Kupisiewicz (2009).
Kofman (1995), który również jako czas wolny rozumie tę część czasu, która pozostaje poza czasem pracy i wykorzystywana jest na odpoczynek, rozrywkę, samokształcenie czy pracę społeczną, wskazuje na spojrzenie ilościowe – czas wolny to
część dobowego budżetu czasu, który pozostaje po wypełnieniu zajęć obowiązkowych i zaspokojeniu potrzeb fizjologicznych organizmu. Winiarski (2011) podkreśla,
że czas wolny z reguły kojarzy się z radością. To, co czyni człowiek w czasie wolnym,
powinno sprawiać mu przyjemność. To wszystkie te zajęcia, na które po prostu ma
ochotę, które, realizowane poza kontekstem zarobkowym, stanowią o poczuciu wolności jednostki.
Szczegółowe ujęcie czasu wolnego zaproponowała Czerepaniak-Walczak, według której:
Czas wolny jest tym interwałem podmiotowego życia, w którym osoba doświadcza
dobrostanu intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego, w rezultacie możliwości samodzielnego, suwerennego przejawiania czynności posiadających znamiona dobrowolności i niekomercyjności oraz będących źródłem satysfakcji. Należy podkreślić,
że brak któregoś z elementów członu definiującego sprawia, że czas człowieka jest
wypełniony obowiązkami albo jest źródłem doświadczenia przymusu, zniewolenia,
deprywacji. Dodać należy również, że czas wolny jest tkanką życia osobistego, potwierdzenia siebie jako jednostki prywatnej, a jednocześnie daje szansę uczestnictwa
w sferze publicznej (obywatelskiej, kulturze masowej, religijnej itp.). (Czerepaniak-Walczak, 2007, s. 326)

W kontekście tematu niniejszej publikacji warto jeszcze przytoczyć spojrzenie Pilcha (2003), który wskazuje, że w przypadku dzieci i młodzieży czas wolny to czas
pozostający po wypełnieniu takich obowiązków jak nauka w szkole i w domu, prace
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domowe związane z funkcjonowaniem we wspólnocie rodzinnej, w końcu także działania wynikające z potrzeb fizjologicznych. Czas wolny jest tą porą dnia, którą dziecko może przeznaczyć na wypoczynek, rozrywkę, realizację własnych zainteresowań,
wolontariat, własny rozwój umysłowy.
Czas wolny, istotny dla holistycznego rozwoju jednostki, pełni różnorakie funkcje. Jak wskazują Bywalec i Rudnicki (2002), funkcje czasu wolnego to rola, jaką
odgrywa on w różnych obszarach ludzkiego życia. W literaturze wskazuje się na różne funkcje czasu wolnego. Dąbrowski (1966) wyróżnia cztery podstawowe: wypoczynek, rozrywkę, rozwój zainteresowań i uzdolnień, czyli funkcję samokształcenia,
oraz poszukiwanie własnego miejsca w społeczności, do której jednostka przynależy.
Wujek (1976) wymienia dwie główne funkcje czasu wolnego: rekreacyjną, do której
zalicza wypoczynek i rozrywkę, oraz rozwojową, która definiuje rozwój osobowości.
Kamiński (1970) podaje trzy podstawowe funkcje czasu wolnego: wypoczynek, rozrywkę oraz miłośnictwo, czyli rozwój zainteresowań.
Pilch (2003), podobnie jak Dąbrowski (1966), opiera swoje podejście na czterech
funkcjach czasu wolnego. Są to:
• funkcja wypoczynku i rekreacji, której celem jest odbudowa sił zarówno
w sensie fizycznym, jak i psychicznym;
•

funkcja zabawy i rozrywki, istotna zwłaszcza dla dzieci, które uczą się kontaktów z rówieśnikami, ale także samodoskonalenia oraz rozwijania zainteresowań i zdolności;

•

funkcja zbiorowego spędzania czasu wolnego, mająca na celu uspołecznienie, istotne w rozwoju dziecka;

•

funkcja ekonomiczna, która wpływa na zaspokojenie potrzeb nabywcy,
a z drugiej strony stymuluje podaż.
Poza podstawowymi funkcjami czasu wolnego można wskazać jeszcze wiele innych (Wnuk-Lipiński, 1975), takich jak na przykład:
• funkcja edukacyjna, rozumiana jako bezinteresowne poszerzanie wiedzy;
•

funkcja wychowawcza, odnosząca się do przyswajania sobie lub wpajania
innym zasad światopoglądowych, norm, stylu bycia;

•

funkcja integracyjna, która służy budowaniu więzi i relacji w grupie, rodzinie;

•

funkcja rekreacyjna, której celem jest usuwanie zmęczenia i zniechęcenia;

•

funkcja kompensacyjna, w stosunku do treści i rodzaju czynności wykonywanych w czasie pracy czy nauki.
Czynników wpływających na kształtowanie czasu wolnego jest wiele. Wśród najistotniejszych wymienia się status społeczno-zawodowy, wykształcenie, wiek, stan
zdrowia, status materialny, stosunek do aktywności fizycznej, samą wielkość czasu
wolnego, infrastrukturę sportowo-rekreacyjną w najbliższym otoczeniu, stan wiedzy na temat zdrowia czy tradycje i zwyczaje społeczne. Nie wszystkie przekładają
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się bezpośrednio na czas wolny i jego formę w grupie młodszych uczestników życia
społecznego. Z pewnością ważny jest status materialny, który ma wpływ na wybór
formy spędzania czasu wolnego. Niektóre formy aktywności stają się po prostu trudniej dostępne ze względu na wysoki koszt korzystania z konkretnej infrastruktury.
Dostępność infrastruktury w pobliżu miejsca zamieszkania także wpływa na kształt
czasu wolnego dzieci, dlatego niektóre formy aktywności ruchowej są rzadziej podejmowane przez dzieci i młodzież z obszarów niezurbanizowanych.
Istotnym czynnikiem jest też wiek. W przypadku dzieci normą jest lub powinna
być aktywność ruchowa w czasie wolnym w postaci zabawy na świeżym powietrzu.
Współcześnie podejmowanie takiej aktywności nie jest już jednak tak oczywiste.
Wśród częstszych wyborów przeważa bierne spędzanie czasu wolnego przed komputerem. Młodzież wykazuje tu większą inicjatywę, choć i tak o wyborach decydują
zwyczaje przejęte od rodziców. Dlatego ważnymi czynnikami są stan wiedzy na temat
zdrowia oraz tradycje rodzinne i społeczne. Przysłowie czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci okazuje się prawdziwe i w tym przypadku. Dzieciństwo
rodziców zwykle wpływa na dzieciństwo potomstwa, które w podobny sposób będzie
aktywnie kształtować swój czas wolny.
Rozwój cywilizacyjny umożliwia korzystanie z różnych form aktywności. W przypadku dzieci i młodzieży odpowiednie formy spędzania czasu wolnego mają wpływ
na kształtowanie umiejętności współżycia w grupie czy realizację własnych zamierzeń
twórczych. Wśród współczesnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież wymienia się m.in. spotkania z rówieśnikami, gry i zabawy towarzyskie, oglądanie telewizji i słuchanie muzyki, czytanie książek i czasopism, zajęcia turystyczno-rekreacyjne, uprawianie sportu, hobby oraz korzystanie z instytucji muzycznych
i kulturalnych – takich jak kino, teatr, koncert (Pięta, 2004; Pilch, 2003).
Z kolei Grochociński (1979) wskazuje na cztery podstawowe formy czasu wolnego, przypisując im konkretne rodzaje zajęć:
1. Formy twórcze, czyli takie, które doskonalą osobowość poprzez twórczość;
wśród podstawowych zajęć w tej grupie wskazuje się majsterkowanie, modelowanie, fotografię, zajęcia plastyczne, kolekcjonowanie.
2. Formy uspołeczniające, czyli wywierające wpływ na kształtowanie się postaw społecznych; w tej grupie, w przypadku dzieci i młodzieży, istotne
są zajęcia w szkolnych kołach zainteresowań, uczestnictwo w warsztatach,
wolontariat itp.;
3. Formy percepcyjne, rozwijające osobowość poprzez poznawanie i odbiór cudzej twórczości; tutaj wskazuje się na takie elementy jak czytanie książek,
chodzenie to kina, teatru czy filharmonii, udział w koncertach, ale też słuchanie muzyki czy oglądanie telewizji;
4. Formy rekreacyjne, których funkcją jest przywracanie i utrzymywanie równowagi fizycznej i duchowej organizmu; zalicza się tutaj uprawianie sportu,
spotkania i gry towarzyskie, wycieczki turystyczne oraz spacery.
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Warto przytoczyć także podział zaproponowany przez Winiarskiego (2011),
który wskazuje na formy rekreacji realizowane w czasie wolnym: formę sportową (która obejmuje sport rekreacyjny, jak pływanie, tenis czy gra w piłkę nożną),
turystyczną (w obrębie której najpopularniejsza jest turystyka piesza, trekking,
turystyka rowerowa lub kajakowa), hobbystyczną (jak wędkarstwo), towarzyską
(zwłaszcza taniec oraz gry i zabawy towarzyskie), kulturalno-rozrywkową oraz wirtualno-interaktywną (przede wszystkim gry komputerowe i konsolowe). Ostatnia
z nich jest znakiem czasu.

ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE
Problematyką badań jest aktywność fizyczna podejmowana w czasie wolnym przez
uczniów starszych klas szkoły podstawowej w środowisku wiejskim. Cel badawczy to
poznanie opinii respondentów na temat ich postrzegania i wykorzystywania czasu
wolnego. Aby znaleźć rozwiązanie tak sformułowanego problemu, należy postawić
pytania szczegółowe o to, jak czas wolny jest postrzegany przez uczniów, w jakim
stopniu zostaje wykorzystany na relaks i odpoczynek, jakie formy aktywnego spędzania czasu podejmują respondenci, jaki jest wpływ zainteresowań na wykorzystanie
czasu wolnego, w końcu w jakich miejscach czas wolny jest spędzany.
Sondaż diagnostyczny został przeprowadzony w oparciu o badania ankietowe
w szkole podstawowej w Strzebiniu – wiosce w województwie śląskim, powiecie lublinieckim, gminie Koszęcin. Jest to stosunkowo duża wieś w regionie – ma 3502
mieszkańców (Polskawliczbach.pl, 2011). Badania przeprowadzono na przełomie
marca i kwietnia 2016 r. Wzięło w nich udział 67 osób, w tym 32 chłopców i 35
dziewcząt, z klas IV–VI szkoły podstawowej. Według propozycji pojawiających się
w literaturze przedmiotu jest to wiek poprzedzający bezpośrednio okres młodzieńczy
lub, jak chce na przykład Kupisiewicz (2009), sięgający dolnej granicy wieku młodzieńczego, który trwa od 12 do 20 roku życia. Zgodnie z tym podziałem badani
uczniowie z klasy VI to już grupa młodzieńcza. Hurlock (1961) (za: Przecławski,
1978) dzieli okres młodzieńczy na pięć faz: preadolescencji (9–11 lat), wczesnej adolescencji (11–12 lat), pełnej adolescencji (12–17 lat), późnej adolescencji (17–20 lat)
oraz poadoescencji (po 20 roku życia). Na potrzeby badań warto skupić się na trzech
pierwszych fazach, które obejmują przedział wiekowy badanej grupy.
W fazie pierwszej rozpoczyna się dojrzewanie fizyczne. Można dostrzec wrogie
zachowania chłopców wobec dziewcząt, z kolei dziewczęta przejawiają zachowania
typowe dla chłopców. W fazie wczesnej adolescencji młodzież oddala się od rodziców, preferując relacje w ramach grupy rówieśniczej. Przejawia się także skłonność
do izolacji. W okresie pełnej adolescencji, która dotyczy (w swej początkowej fazie)
jedynie uczniów klas VI, głównym autorytetem podczas podejmowania decyzji są
rówieśnicy. Zachodzi wyraźna zmiana w sferze emocjonalnej. Bez względu na to,
który z podziałów uzna się za lepiej charakteryzujący etapy rozwoju okresu dzie-
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cięcego i młodzieńczego, w każdym przypadku etap dorastania określa się jako czas
burzliwy, z typowymi momentami młodzieńczego buntu, niewolnego od konfliktów
wewnętrznych i zewnętrznych.

WOLNY CZAS I JEGO WYKORZYSTANIE W KONTEKŚCIE
AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ W OPINII RESPONDENTÓW
Analizę warto rozpocząć od postrzegania czasu wolnego przez respondentów.
Trudno spodziewać się konkretnej definicji czasu wolnego od uczniów szkoły podstawowej, którzy są w stanie określić zjawisko jedynie na poziomie intuicji, stąd zaproponowano wybór najpopularniejszych w ich wieku czynności realizowanych w czasie
wolnym od obowiązków czy zaspokajania potrzeb fizjologicznych.
Tab. 1. Pojęcie czasu wolnego w opinii respondentów
Dziewczęta
To czas zarezerwowany na grę na komputerze
To chwila, którą przeznaczam na uczestnictwo w zajęciach sportowych
To czas poświęcony na oglądanie telewizji
To pora przeznaczona na spotkania ze znajomymi
To czas, w którym mogę poczytać książkę
Źródło: opracowanie własne.

Chłopcy

n
4

%
11

n
17

%
53

4

11

7

22

3
18
6

9
52
17

2
5
1

6
16
3

Dane zestawione w Tab. 1. wyraźnie wskazują na preferencje dotyczące form spędzania wolnego czasu. Najczęstszym zajęciem, wskazanym przez nieco ponad 34%
odpowiadających, są spotkania ze znajomymi. Jest to zaskakujące, jeśli się uwzględni
rosnącą współcześnie rolę komputera w życiu dzieci i młodzieży. Czas na gry komputerowe jako określenie czasu wolnego znalazł się na drugim miejscu, z wynikiem
nieco ponad 31%, w praktyce jednak różnica dotyczy dwóch wskazań. Stosunkowo istotnym dla respondentów elementem wypełnienia czasu wolnego okazuje się
uczestnictwo w zajęciach sportowych, ważne dla 16% uczniów. W pewnym stopniu
zaskakująca, zwłaszcza w kontekście słabej pozycji czytelnictwa w Polsce, może być
popularność czytania książek w czasie wolnym. Wprawdzie w ten sposób czas wolny wykorzystuje jedynie 10% odpowiadających, ale i tak jest to wartość wyższa niż
w przypadku oglądania telewizji (7%).
Nieco inaczej przedstawia się sytuacja po uwzględnieniu podziału na płeć.
W grupie dziewcząt najważniejszym sposobem spędzania wolnego czasu pozostają
spotkania ze znajomymi. Wśród chłopców na pierwszym miejscu znalazł się czas
poświęcony grom komputerowym, na drugim aktywność sportowa, a czas dla znajomych – na trzecim. Dla dziewcząt drugą czynnością jest czytanie książek, zaś
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gra na komputerze i zajęcia sportowe okazują się równie istotne, trafiając na trzecie miejsce. Mało optymistyczny jest wynik dotyczący czytania książek w grupie
chłopców. Jest to zajęcie ważne w czasie wolnym tylko dla 3%, czyli raptem dla
jednego chłopca w ogóle respondentów.
W badanej grupie wiekowej istotnym elementem jest kontakt z rodzicami,
którzy najsilniej oddziałują na zachowania dzieci, kształtując ich postawy istotne
w wieku młodzieńczym, a także dorosłym życiu. Warto więc zapytać, jak często
uczniowie z badanej grupy spędzają wolny czas wspólnie z rodzicami, szerzej –
z rodziną (Tab. 2.).
Tab. 2. Częstotliwość spędzania czasu wolnego z rodziną
Dziewczęta

Chłopcy

n

%

n

%

Często
29
Rzadko
5
Bardzo rzadko
0
Wcale
1
Źródło: opracowanie własne.

83
14
0
3

22
7
3
0

69
22
9
0

Spośród czterech możliwych opcji zwykle (w przypadku 76% respondentów)
wskazywano odpowiedź często. Była to najpopularniejsza odpowiedź – zarówno w grupie dziewcząt (83%), jak i chłopców (69%). Pozostałe opcje wskazała
znacznie mniejsza grupa. Rzadko lub bardzo rzadko czas wolny z rodziną spędza 22% pytanych, w tym dwukrotnie więcej chłopców niż dziewcząt. Tylko
w jednym wypadku (1,5% ogółu) stwierdzono, że respondentka wcale nie spędza czasu wolnego z rodziną. Łącznie 97% ogółu badanych dziewcząt i wszyscy
chłopcy w mniejszym lub większym stopniu spędzają czas wolny z rodziną. To
istotny wynik z wychowawczego punktu widzenia. Jak wskazano, rodzice z reguły kształtują pozytywne zachowania u dzieci, ucząc je także, choćby przykładem, jak można pożytecznie zorganizować swój czas wolny. Rodzina to pierwsze
środowisko, które pobudza dziecko do aktywności, pogłębiania zainteresowań,
rozwijania zdolności czy talentów. Rolą rodziców jest zachęcenie dzieci do przyjemnego spędzania czasu wolnego – w ten sposób pozytywnie kształtują oni osobowość młodych ludzi.
Kolejnym krokiem winno być określenie, w jaki sposób dorastający uczniowie
szkoły podstawowej spędzają swój czas wolny, czy to w rodzinie, czy w gronie rówieśniczym. Skoro ważnym elementem czasu wolnego jest relaks i wypoczynek, warto
zadać pytanie, ile czasu w ciągu dnia uczniowie poświęcają na te zajęcia (Tab. 3.).
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Tab. 3. Ilość czasu pozostająca na relaks i odpoczynek
Dziewczęta

Godzina
Dwie godzina
Cztery godziny
Więcej niż cztery godziny
Źródło: opracowanie własne.

Chłopcy

Ogółem

n

%

n

%

%

9
14
10
2

26
40
29
5

6
9
15
2

19
28
47
6

22
35
37
6

Najczęstszą odpowiedzią były cztery godziny. Tyle czasu poświęca na relaks i odpoczynek 37% badanych. Niewiele mniej (35%) wskazuje na dwie godziny. Pozostałe wartości – godzina lub więcej niż cztery godziny – są rzadsze, przy czym
drugi z tych wyborów dotyczył raptem czterech osób – po dwie z każdej płci. Tak
czy inaczej, czas pozostający uczniom na relaks i odpoczynek stanowią znaczną
część dnia. Raczej nie powinno to dziwić. Odpoczynek wpływa na regenerację sił
fizycznych oraz psychicznych. Wydaje się, że w badanej grupie potrzeba ta zostaje
zaspokojona w stopniu satysfakcjonującym, co przyczynia się do prawidłowego
rozwoju młodych ludzi.
Odpoczynek może także przybrać formę aktywną. Wśród wielu opcji wskazano te
najczęstsze (Tab. 4.).
Tab. 4. Formy spędzania czasu wolnego, które najczęściej występują w rodzinie
Dziewczęta
n

%

Chłopcy
n

%

Ogółem
%

Wycieczki rowerowe
20
57
18
56
57
Wycieczki piesze
13
37
5
16
27
Narciarstwo
4
11
3
9
10
Gry i zabawy
19
54
19
59
57
Pływanie
7
20
7
22
21
Odwiedzanie rodziny
19
54
10
31
43
Czytanie książek
7
20
0
0
10
Oglądanie telewizji
19
54
19
59
57
Wychodzenie do kina
2
6
5
16
10
Inne
1
3
0
0
2
Uwagi: Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wybrać
więcej niż jedną odpowiedź.
Źródło: opracowanie własne.
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Trzy z proponowanych wskazań należą do najpopularniejszych odpowiedzi. Badani uczniowie szkoły podstawowej najczęściej spędzają aktywnie czas w trakcie wycieczek rowerowych, gier i zabaw oraz oglądania telewizji (które jednak trudno nazwać
aktywnym wypoczynkiem). Za każdym z tych wskazań stoi 57% respondentów. Na
kolejnych miejscach znalazły się odwiedzanie rodziny, wycieczki piesze oraz pływanie. Pozostałe wskazania nie przekraczają 10%. W grupie chłopców wśród trzech
najpopularniejszych wskazań najniższą (choć tylko nieznacznie niższą) pozycję zajmują wycieczki rowerowe, wśród dziewcząt równie ważne jak gry i zabawy jest odwiedzanie rodziny. Najrzadziej w gronie rodzinnym zdarzają się wspólne wyjścia do
kina – choć są trzy razy częstsze w przypadku chłopców – oraz czytanie książek (które
dotyczy 20% badanych dziewcząt, natomiast wśród chłopców po prostu nie istnieje).
W przypadku możliwej odpowiedzi inne formy tylko jedna z dziewcząt wskazała jazdę na rolkach jako formę spędzania czasu wolnego w rodzinie.
Dopełnieniem czasu wolnego spędzanego w gronie rodzinnym są w przypadku młodzieży szkolnej z reguły zajęcia pozalekcyjne oferowane przez szkołę
czy dom kultury. Propozycje zestawione w Tab. 5. całkowicie wyczerpują ofertę
instytucji publicznych.
Tab. 5. Rodzaje zajęć pozalekcyjnych
Dziewczęta
n

%

Chłopcy
n

Ogółem

%

Gra na instrumencie
6
17
5
16
Nauka śpiewu
6
17
0
0
Zajęcia w klubie sportowym
11
31
18
56
Zajęcia taneczne
7
20
0
0
Nauka języka obcego
8
23
3
9
Zajęcia plastyczne
6
17
2
6
Kółko informatyczne
0
0
2
6
Kółko teatralne
2
6
0
0
Kółko przyrodniczo-turystyczne
3
9
2
6
Inne
2
6
5
16
Nie korzystam z żadnych zajęć
8
23
0
0
Uwagi: Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli
więcej niż jedną odpowiedź.

%
16
9
43
10
16
12
3
3
7
10
12
wybrać

Źródło: opracowanie własne.

Zdecydowanie najpopularniejszą formą spędzania wolnego czasu w tym ujęciu
są zajęcia w klubie sportowym. W całej grupie badanych 43% wskazuje właśnie tę
opcję, przy czym o wiele ważniejsza jest ona dla chłopców (56% wskazań) niż dla
dziewcząt (31%). Na kolejnym miejscu znalazła się gra na instrumencie i nauka języka obcego (w obu wypadkach 16% wskazań). Podium zamykają zajęcia plastyczne,
równie często wskazywane, jak odpowiedź zaprzeczająca jakiemukolwiek udziałowi
w zajęciach pozalekcyjnych.
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Warto zwrócić uwagę na rozkład wskazań w obu grupach. W przypadku chłopców głównym wskazaniem są zajęcia w klubie sportowym (56%), które znacząco
dystansują grę na instrumencie (16%). Pozostała oferta spotkała się z zainteresowaniem mniej niż 10% badanych; żaden z chłopców nie wybrał kółka teatralnego,
nauki śpiewu czy zajęć tanecznych. Wśród dziewcząt dysproporcje w wyborach zajęć
pozalekcyjnych nie są aż tak widoczne. Jakkolwiek zajęcia w klubie sportowym są
najpopularniejsze (31% badanych), różnica pomiędzy nimi a rzadziej wskazywanymi
zajęciami nie jest aż tak znacząca. Na drugim miejscu (23% wskazań) znalazła się
nauka języka obcego, natomiast kolejne wskazania (oscylujące w okolicy 20%) to zajęcia taneczne i plastyczne, nauka śpiewu oraz gra na instrumencie. Widać wyraźnie,
że zainteresowania dziewcząt są bardziej zróżnicowane, podczas gdy w przypadku
chłopców można mówić o swoistej monokulturze sportu. Dopełnieniem obrazu są
zajęcia z kategorii inne, które wskazało 7 osób. W tym przypadku pięciu chłopców
zaznaczyło lekcje judo (po raz kolejny w tej grupie aktywność sportowa), natomiast
dwie dziewczynki wskazały zajęcia matematyczne.
Z przeprowadzonych badań wynika, że większość respondentów przy organizowaniu czasu wolnego korzysta z zajęć pozalekcyjnych, co pobudza i rozwija ich zainteresowania. Jest to zresztą jedna z funkcji czasu wolnego: rozwój własny, czyli
pielęgnowanie zainteresowań i uzdolnień.
Konsekwencją podziału na zajęcia w rodzinie i zajęcia pozaszkolne jest kolejna
kwestia: pytanie o miejsce, w którym uczeń spędza swój czas wolny (Tab. 6.).
Tab. 6. Miejsca, w których spędza się czas wolny
Dziewczęta
n

%

Chłopcy
n

%

Ogółem
%

W domu
30
86
28
88
87
U znajomych
20
57
10
31
45
Na boisku
15
43
12
38
40
W szkole
2
6
2
6
6
W świetlicy
0
0
0
0
0
Uwagi: Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wybrać
więcej niż jedną odpowiedź.
Źródło: opracowanie własne.

Okazuje się, że najpopularniejszym miejscem spędzania wolnego czasu zarówno
wśród chłopców, jak i wśród dziewcząt jest dom rodzinny (łącznie 87% wskazań).
Kolejne miejsca, choć zdecydowanie mniej popularne, to dom znajomych (45%
wskazań) oraz boisko (istotne dla 40% respondentów), rozumiane jako przestrzeń
na świeżym powietrzu, nie zaś konkretne boisko szkolne czy osiedlowe. Zaskakująco
niewielki udział wskazań (6%) dotyczy szkoły, natomiast ze świetlicy w tej konkretnej
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wiosce dzieci w omawianym przedziale wiekowym po prostu nie korzystają. Tak czy
inaczej dom rodzinny jest dla większości ankietowanych głównym miejscem odpoczynku i zabawy oraz elementem kultury życia codziennego. Najważniejszą wartość
istnienia domu rodzinnego stanowi obecność w życiu dziecka rodziców i rodzeństwa,
osób najbliższych i kochających. W domu rodzice kształtują u dzieci wartości, na
których będą się one mogły oprzeć w dorosłym życiu.
Podsumowując rozważania na temat powiązań między zainteresowaniami i czasem
wolnym, warto zapytać, na ile czas wolny służy do realizacji zainteresowań (Tab. 7.).
Tab. 7. Realizacja zainteresowań w czasie wolnym

Tak
Nie
Nie potrafię stwierdzić

Dziewczęta

Chłopcy

Ogółem

n

%

n

%

%

25
3
7

71
9
20

29
3
0

91
9
0

81
9
10

Źródło: opracowanie własne.

Wyniki wskazują na wysoki stopień wykorzystania czasu wolnego do tego właśnie
celu. Ogółem dotyczy to 81% badanych, choć znacznie częściej wskazują na ten fakt
chłopcy. Nie udaje się to raptem 9% odpowiadających, natomiast 10% nie potrafi
tego stwierdzić jednoznacznie. Ważna jest sama świadomość wśród uczniów faktu, że
czas wolny jest odpowiedni do realizacji pasji.
Na pytanie o to, jaki wpływ ma na człowieka aktywne spędzanie czasu wolnego i realizacja pasji, młodzi respondenci – całkiem słusznie – w większości (aż 85%) wskazali
na poczucie szczęścia. Wzrost chęci do działania wybrało już mniej, bo 42% odpowiadających, natomiast zmniejszenie częstości zachorowań podkreśliło 33% badanych.

PODSUMOWANIE
Sondaż diagnostyczny, choć narzuca ostrożność w formułowaniu ogólnych wniosków, pozwala zauważyć pewne elementy odnoszące się w niniejszym badaniu do populacji środowiska wiejskiego i wpisujące się w ogólne trendy. Czas wolny w tej grupie poświęcany jest przede wszystkim grze na komputerze, ale także spotkaniom ze
znajomymi. Większość młodych mieszkańców badanej miejscowości bardzo często
spędza czas wolny wspólnie z rodziną. Uczniowie mają w ciągu doby do dyspozycji
2–4 godziny czasu, który poświęcają na odpoczynek, i najczęściej wybierają aktywną
formę wypoczynku: wycieczki rowerowe oraz gry i zabawy. Aktywny wypoczynek
daje człowiekowi poczucie szczęścia i chęć do działania, wpływa też na poprawę zdrowia. Młodzi respondenci są tego świadomi, co świadczy nie tyle o szerokiej wiedzy
w tym zakresie, co o powtarzaniu pewnego dobrego wzorca, zaczerpniętego od ro-
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dziny, rodziców – wzorca, który zaowocuje w przyszłości postawami pożądanymi
z punktu widzenia odpowiedniego wykorzystania czasu wolnego.
Wydaje się także, że badani uczniowie prawidłowo wykorzystują czas wolny. To
według nich czas, w którym realizuje się pasje i zainteresowania. Budujący jest fakt,
że zdecydowana większość wskazała na dom jako najczęstsze miejsce spędzania wolnego czasu. Świadczy to o prawidłowym rozwoju grupy, która zapewne ma dobry
kontakt ze swoimi bliskimi, rodzicami, czyli pierwszymi nauczycielami życia, także
w kwestii prawidłowego wykorzystania czasu wolnego. Świadomość potrzeby aktywnego wypoczynku, który ma wpływ na rozwój osobowy młodego człowieka, oraz jego
odpowiednia realizacja w czasie wolnym będą w dłuższej perspektywie mieć wpływ
na zrównoważony, prawidłowy rozwój całego społeczeństwa. Wiedza na temat prawidłowego wykorzystania czasu wolnego jest w tym kontekście nie do przecenienia.
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AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA W CZASIE WOLNYM NA
PRZYKŁADZIE UCZNIÓW W ŚRODOWISKU WIEJSKIM
Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, czas wolny, uczniowie, rekreacja
Streszczenie: Celem artykułu jest zbadanie postrzegania i wykorzystania czasu wolnego
w kontekście aktywności fizycznej młodzieży na przykładzie uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej w Strzebiniu. Badanie objęło 67 osób: 35 dziewczynki i 32 chłopców. Czas wolny
odgrywa w ich dniu ważną rolę. Spędzają go zwykle w towarzystwie rodziny. Najczęściej
wykorzystują go do rekreacji fizycznej, także w przypadku zajęć pozalekcyjnych. Większość
respondentów realizuje w czasie wolnym swoje zainteresowania.

FREE TIME PHYSICAL ACTIVITY ON THE EXAMPLE OF RURAL
COMMUNITY PUPILS
Keywords: physical activity, spare time, pupils, recreation
Abstract: The purpose of the article is to investigate the perception and usage of spare time
in the context of physical activity among young people on the example of 4–6 class pupils
from the primary school in Strzebiń. In total, 67 persons (35 girls and 32 boys) were questioned. Spare time plays an important role in their lives. Mostly, they spend it together with
their families. Most often, spare time is filled with physical recreation, also in the case of
extra-curricular activities at school. The majority of the respondents follow their hobbies in
their spare time.

Teresa Parczewska*

W STRONĘ PRZYRODY: O NORWESKICH
PRAKTYKACH EDUKACJI NA ZEWNĄTRZ
WPROWADZENIE

W

ostatnich latach edukacja w naturze (określana jako edukacja na zewnątrz
lub w plenerze) stała się obiektem naukowego dyskursu poznawczego wielu
dyscyplin akademickich oraz praktyków zajmujących się dzieckiem. Zainteresowanie
powyższą tematyką wynika między innymi z faktu, iż wczesna edukacja stanowi fundamentalny okres w rozwoju każdego człowieka, co znajduje swój wyraz w publikacjach zarówno zagranicznych, jak i polskich.
Współcześni badacze dostrzegają i dogłębnie analizują zagrożenia dzieciństwa wynikające między innymi z przemian społeczno-kulturowych, dynamicznie rozwijających się technologii medialnych oraz kryzysu wartości i rodziny (zob. Postman,
1993, 2010; Izdebska, 1996; Ejsmond i Kosmalska, 2010). Takim zagrożeniem jest
zanikająca więź łącząca dzieci ze światem przyrody, nazwana przez Richarda Louva**
zespołem deficytu natury (2014, s. 126). Jak zauważa badacz:
instytucje, plany zagospodarowania przestrzeni miast i przedmieść oraz postawy kulturowe nieświadomie przedstawiają przyrodę jako źródło wszelkiego nieszczęścia,
a otwartą przestrzeń pozbawiają jej konotacji z radością i samotnością. System szkolnictwa, media i rodzice, kierowani pozytywnymi pobudkami, w rzeczywistości tylko
odstraszają dzieci od zabawy w lasach i na polach. (Louv, 2014, s. 15)

Jak powstrzymać ten proces? Jak odbudować więzi dziecka z naturą? Wydaje się, że
w rozwiązaniu problemu mogą być pomocne tzw. leśne przedszkola i szkoły, w których dzieci bez względu na porę roku i pogodę większość czasu przebywają na zewnątrz – w przyrodzie.
Niniejszy artykuł koncentruje się na norweskich praktykach edukacji na zewnątrz.
Inspiracją do opracowania tekstu była kilkudniowa wizyta studyjna w placówkach
oświatowych w Oslo***, które urzeczywistniają wychowanie leśne, zarażając innych
* Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
** Richard Louv – dziennikarz i pisarz, autor książek ukazujących relacje człowieka z przyrodą, założyciel i prezes organizacji Children and Nature Network. Opublikował kilka interesujących książek,
tłumaczonych na wiele języków (Louv, 2005; 2011; 2016).
*** Wizyta odbyła się w listopadzie 2016 roku w ramach projektu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy.
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swoją pasją. Pasją zakotwiczoną w osobistym doświadczeniu, która „bierze się z samej
ziemi, wydobyta ubłoconymi rączkami dziecka” (Louv, 2014, s. 198).

UCZENIE SIĘ W PRZYRODZIE I OD PRZYRODY
Obserwując dzieci bawiące się w plenerze, możemy dostrzec, że interesują się
one nawet najbardziej niepozornymi, zdawałoby się, mało atrakcyjnymi rzeczami
oraz włączają je do swojej zabawy. Już dwuletnie dziecko sięga po gałązki, źdźbła
trawy, podnosi szyszki, kasztany i kamienie, z zainteresowaniem przygląda się
spadającym liściom, kroplom deszczu i płatkom śniegu. Dzieci w wieku przedszkolnym doświadczają świata przy pomocy swojego ciała – zazwyczaj oglądają
i dotykają wszystkie rzeczy, które zauważą. Należy przypuszczać, że przyroda jest
przez nie postrzegana jako przygodowy plac zabaw, w którym dokonują niezwykłych odkryć.
Konfrontacja z fizyczną rzeczywistością możliwa jest tylko wtedy, kiedy zmysły
dziecka uzupełniają się, tworząc całość. Przy pomocy słuchu, wzroku, dotyku, węchu
i smaku dziecko otwiera sobie nowe przestrzenie wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz – w ogrodzie, w parku, w lesie czy na łące. Jego rozwój definiowany jest przez
nieustanne współgranie ze sobą zmysłów i działania, selekcjonowanie i odpowiednią interpretację napływających informacji. Doświadczanie przez zmysły pozwala
na tworzenie globalnego obrazu danego pojęcia i nadawania znaczeń – tak bardzo
istotnych w poznawaniu i rozumieniu otaczającego świata. Jak stwierdza Dorota
Klus-Stańska (2004, s. 18): „człowiek określa i rozumie rzeczywistość za pomocą
znaczeń, jakie jej nadaje, i negacji przekonania o lustrzanym odzwierciedleniu świata
przez ludzki umysł”. Trud znaczeniotwórczy ponoszony jest od pierwszych kontaktów dziecka z otaczającą rzeczywistością.
Należy podkreślić, że dziecko nadaje znaczenia rzeczywistości w wyniku złożonej
sieci wpływów, które obejmują wiele elementów, w tym szeroko rozumianą przestrzeń edukacyjną. Taką przestrzenią jest przyroda, na bazie której buduje ono obraz
rzeczywistości nie tyle słuchając o niej, ile doświadczając. Czas spędzony na zewnątrz
budynku jest całkowicie odmienny od czasu spędzanego wewnątrz. Czynności, które
nie są akceptowane przez dorosłych wewnątrz pomieszczeń, zazwyczaj są tolerowane
na zewnątrz. Dzieci mają większą wolność i swobodę w nawiązywaniu kontaktów
i samodzielnym podejmowaniu decyzji. Środowisko naturalne jako miejsce do zabawy ma co najmniej trzy cechy, które sprawiają, że jest ono wyjątkowe i atrakcyjne
dla dzieci:
• niekończąca się różnorodność,
•

fakt, że nie jest tworzone przez dorosłych,

•

poczucie ponadczasowości – krajobrazy, drzewa, rzeki opisane w bajkach
i mitach istnieją w dalszym ciągu.
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Dorośli na ogół traktują przyrodę jako tło do tego, co robią. Dla dziecka świat
przyrody pełni funkcję stymulatora i składnika zabawy, nie jest sceną ani nawet krajobrazem, lecz sensorycznym doświadczeniem (Sebba, 1991, s. 395-422). Naturalne
elementy zapewniają otwartą i elastyczną zabawę, a wysoki poziom złożoności i różnorodności, jaki oferuje natura, zachęca do dłuższej, bardziej złożonej i wielowątkowej aktywności. Z powodu interaktywnych właściwości rośliny stymulują odkrycia,
dramatyzują zabawę i rozwijają wyobraźnię, przemawiając do wszystkich zmysłów.
Świat roślin i zwierząt w przyjaznym środowisku, z mieszaniną słońca, cienia, koloru,
faktury i delikatności, daje poczucie spokoju, odprężenia i harmonii wewnętrznej
(Wilson, 1997). Naturalne obszary oferują otwartość, różnorodność, manipulację,
eksplorację – to wszystko, czego potrzebują dzieci do poznawania, nadawania znaczeń i rozumienia świata.
Zdaniem wielu badaczy przypisywanie znaczenia danemu obiektowi jest rezultatem dynamicznego procesu percepcji, interpretacji i definiowania (Ziółkowski, 1981,
s. 106). Dziecko porusza się w swoim świecie, odwołując się do tego, co o tym świecie wie, czyli odwołuje się do swojej wiedzy, której granice są w sensie praktycznym
granicami jego rzeczywistości. To spostrzeżenie pozwala na konkluzję: ukształtowanie i modyfikowanie wiedzy, które dokonuje się głównie w bezpośrednich kontaktach ze światem, prowadzi do kształtowania i modyfikowania rzeczywistości (Berger
i Luckmann, 1983, s. 9).

PRZEDSZKOLA W NORWEGII
Do przedszkola (barnehage) w Norwegii mogą uczęszczać dzieci w wieku od 0 do
5 lat. Jednakże przed ukończeniem pierwszego roku życia większość dzieci pozostaje w domu pod opieką rodziców, którym przysługuje roczny, płatny urlop macierzyński. Podobnie jak w wielu innych krajach norweskie przedszkola dzielą się na
państwowe i prywatne, przy czym zarówno jedne, jak i drugie są odpłatne. Właścicielami placówek prywatnych są zazwyczaj rodzice i stowarzyszenia wyznaniowe,
aczkolwiek w ostatnich latach obserwuje się rosnącą liczbę zawodowych organizacji
przedszkolnych (Os, 2009, s. 303). Wiele placówek funkcjonuje według różnych
ideologii i koncepcji pedagogicznych, takich jak: pedagogika Rudolpha Steinera oraz
pedagogika Marii Montessori. Należy podkreślić, że celem perspektywicznym edukacji przedszkolnej i szkolnej jest przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego
uczestnictwa w demokratycznym społeczeństwie, w duchu świadomego ponoszenia
odpowiedzialności za świat przyrody.
Od 1996 roku norweskie przedszkola realizują narodowy program nauczania, czyli Ramowy Plan Treści i Zadań Przedszkoli (Rammeplan…, 2006), który został zweryfikowany w 2006 roku. Plan ten kontynuuje tradycje pedagogiki społecznej, szczególnie widocznej w nordyckiej tradycji przedszkolnej, która koncentruje się na życiu
codziennym i nauce. Treści programowe opierają się na holistycznym spostrzeganiu
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dziecka, co oznacza, że rozwój jest rozumiany, jako dynamiczny i ściśle przeplatający się proces pomiędzy fizycznymi i umysłowymi doświadczeniami dziecka a środowiskiem, w którym ono dorasta. Celem nadrzędnym przedszkola jest: „rozwój
umiejętności związanych z interakcją społeczną oraz rozwój umiejętności językowych
i komunikacyjnych w szerokim znaczeniu” (Os, 2009, s. 306). Zgodnie z planem
nauczania każdy ma prawo wyrazić swój punkt widzenia i być wysłuchanym. Nowy
Plan Ramowy wzmocnił zasadę uczestnictwa dzieci i brania pod uwagę jego perspektywy. Zasada ta jest zgodna z Konwencją Praw Dziecka ONZ z 1989 roku (Dz.U.
1991 Nr 120 poz. 526) i, jak zauważa Ellen Os (2009, s. 307), wiąże się z trudnymi
wyborami: z jednej strony dziecko ma prawa, z drugiej – istnieje ryzyko, że dorośli
obarczą je odpowiedzialnością, która powinna być odpowiedzialnością dorosłych.
Warto zauważyć, że w norweskich przedszkolach cele programowe rozumiane są
jako wizja, zatem nie zawsze muszą być osiągnięte, mogą być też realizowane na różne
sposoby. Uzyskane rezultaty uzmysławiają różnorodność ludzkich działań o tej samej
wartości. W centrum uwagi nauczyciela jest dziecko, a nie nauczanie. W związku
z tym nauczyciele prowadzą regularne obserwacje, dokumentują osiągnięcia rozwojowe indywidualne i grupowe, poszukują nowych modeli, metod, koncepcji w nieustannie zmieniającym się kontekście badań nad dzieciństwem. Treści programowe
są ujęte w siedmiu obszarach (Rammeplan…, 2006, s. 32-43):
1. komunikacja, język i tekst;
2. ciało, ruch i zdrowie;
3. sztuka, kultura i kreatywność;
4. przyroda, środowiska i technologia;
5. etyka, religia i filozofia;
6. lokalna społeczność i społeczeństwo;
7. liczby, przestrzeń i kształty.
W ramach powyższych obszarów prowadzone jest nauczanie przedmiotowe, takie
jak: plastyka, prace ręczne, muzyka oraz zajęcia tematyczne związane ze społeczeństwem, kulturą i przyrodą, przy czym realizowane są głównie zagadnienia zainicjowane przez dzieci i ich zainteresowania. Otwieranie się na inicjatywy wychowanków
stanowi niebagatelne wyzwanie dla nauczycieli, od których oczekuje się kreatywności. Nauczyciele wykorzystują również okazje wynikające z życia codziennego, promują godność każdego człowieka, równość, wolność intelektualną, tolerancję, zdrowie i właściwe rozumienie zrównoważonego rozwoju.
Każde przedszkole jest zobligowane do opracowania rocznego planu pracy – częściowo opartego o plan narodowy, a częściowo o lokalne priorytety, zainteresowania
i poziom rozwoju dziecka. Poszczególne placówki mogą wybierać metody i perspektywę pedagogiczną w zależności od warunków i potrzeb z uwzględnieniem prawa
dziecka do poznawania i kultywowania swojego dziedzictwa kulturowego. Warto
podkreślić, że dzieci nie są oceniane pod kątem osiągania celów w odniesieniu do
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konkretnych kryteriów (Rammeplan…, 2006, s. 31), co oznacza, że ocena funkcjonuje bardziej jako środek ukazujący i doskonalący pracę przedszkola, a nie jako
ewaluacja rozwoju dziecka. Taki sposób rozumowania jest wyrazem przyjętego w placówce modelu socjalizacji, który informuje o tym, jak autorzy programu postrzegają
dziecko i dzieciństwo.

IDEA LEŚNYCH PRZEDSZKOLI
W celu zainteresowania rodziców przedszkolem placówki tworzą swój indywidualny profil pedagogiczny, eksponując między innymi sztukę, wielokulturowość czy
przyrodę. W tradycji nordyckiej zajęcia wewnątrz, jak i na zewnątrz mają równoważną wartość pedagogiczną, toteż dokłada się wszelkich starań, aby zapewnić wysokie
standardy terenów zewnętrznych. Edukacja w plenerze jest wysoko ceniona, bowiem:
„zabawa i zajęcia na powietrzu są istotną częścią kultury dziecka, które muszą być
utrzymane, bez względu na warunki geograficzne czy klimatyczne” (Rammeplan…,
2006, s. 16). Zdaniem Ellen Os: „Tradycyjne zajęcia na powietrzu są ważne w Norwegii i nasz obraz idealnego dziecka to dziecko z zaróżowionymi policzkami bawiące
się na śniegu” (2009, s. 313). W myśl powiedzenia nie ma złej pogody, są tylko złe
ubrania norweskie przedszkolaki spędzają większą część dnia na dworze niezależnie
od tego, czy pada deszcz, sypie śnieg, a temperatura spada znacznie poniżej zera. Najmłodsze dzieci, które potrzebują snu w ciągu dnia, odbywają drzemkę w wózkach na
zewnątrz budynku, przez cały rok.
Nauczyciele codziennie realizują program z elementami edukacyjnymi i poznawczymi, jednak podstawowym celem przedszkola jest zapewnienie im opieki, dobrej
zabawy i radości. Wysoka jakość placówek oświatowych zależy głównie od komfortu
psychicznego dziecka – poczucia bezpieczeństwa i dobrych relacji między dziećmi,
rodzicami i personelem (Lamb i Ahnert, 2006).

PROBLEM I METODA
Problem badawczy sformułowano w pytaniu: jak od strony praktycznej realizowana
jest w Norwegii edukacja w leśnych/przyrodniczych przedszkolach?
Jako metodę wykorzystano etnografię, która:
polega na gromadzeniu informacji o wytworach materialnych, stosunkach społecznych, przekonaniach i wartościach danej społeczności. W procesie zbierania danych
wykorzystuje się różnorodne techniki – jest wręcz pożądane, aby podchodzić do problemu z możliwie najróżniejszych perspektyw w celu uzyskania większej pewności, że
rzeczy faktycznie mają się tak, jak się nam wydaje. (Angrosino, 2010, s. 19)
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Wynikiem badania etnograficznego jest raport etnograficzny. Przyjmuje on formę
narracji, rozbudowanej opowieści, która daje czytelnikowi możliwość pośredniego
doświadczenia badanej społeczności.
W badaniach wykorzystano obserwację uczestniczącą oraz rozmowę, która była
prowadzona z dziećmi, nauczycielami i rodzicami. W trakcie badań wykonywano
zdjęcia, niektóre z nich – za zgodą dyrekcji – zostały umieszczone w niniejszym tekście. Materiał badawczy zbierano w przedszkolu w Oslo, które realizuje program
tzw. edukacji leśnej. Placówka usytuowana jest na obrzeżach miasta, w bardzo bliskim sąsiedztwie lasu. Do przedszkola uczęszczają dzieci z rodzin średnio zamożnych,
a znaczny ich odsetek to dzieci imigrantów, które nie znają języka norweskiego.

PRZEDSZKOLE W NATURZE – BADANIA WŁASNE
Odległość z centrum Oslo do leśnego przedszkola można pokonać metrem. Czas
przejazdu wynosi około 40 minut. Od przystanku do placówki prowadzi pnąca się
ku górze, wyżwirowana aleja obsadzona po obu stronach dorodnymi drzewami. Dosyć obszerny teren wokół przedszkola został tak zagospodarowany, żeby zaspokajać
potrzeby rozwojowe dzieci, które większą część dnia przebywają na zewnątrz. Liczne drzewa i krzewy, kamienie, zakamarki i zgromadzony w budynku gospodarczym
sprzęt (hulajnogi, rowery, wózki, wiaderka, łopatki, piłki itp.) prowokują dzieci do
różnorodnych zabaw – samotnych i zespołowych, badawczych, tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych. Obserwowane dzieci nieustannie były czymś zajęte, tylko
nieliczne korzystały ze zjeżdżalni zamontowanej na jednym z pagórków. Opiekę nad
wychowankami sprawują nauczyciele, asystenci i studenci pedagogiki, odbywający
praktyki zawodowe.
Prezentowane przedszkole jest placówką prywatną, która w szczególny sposób dba
o dokształcanie nauczycieli. Uczęszcza do niego 64 dzieci w wieku od 2 do 5 lat,
które zostały podzielone na 4 grupy (trzy grupy młodsze i jedna starsza). W każdej
grupie jest jeden pedagog i dwóch asystentów. Kadra przedszkola (w skład której
wchodzi 3 mężczyzn i 9 kobiet) dokłada wszelkich starań, by rodziny, które przybyły
do Norwegii na dłuższy pobyt, zapoznały się z norweską kulturą i filozofią edukacji
na zewnątrz. Od rodziców wymaga się zakupienia dziecku wysokiej jakości odzieży
jesienno-zimowej: nieprzemakalnych kombinezonów, butów, rękawic i czapek oraz
wełnianej bielizny chroniącej przed chłodem. Nazwy firm z adresami sklepów oraz
fotografie niezbędnych rzeczy umieszczone są w holu przedszkola.
Z zewnątrz budynek nie wygląda okazale – parterowy, brązowy, z dosyć dużymi
oknami. Aranżacja wnętrza przypomina dom, w którym zadbano zarówno o przestrzenie dospołeczne – zachęcające do relacji, jak i odspołeczne – pozwalające na
odpoczynek w samotności. Dzieci nie mają podręczników i kart pracy. Nauczyciele
do realizacji planu pracy wykorzystują książki o różnej tematyce, słowniki, albumy,
materiał przyrodniczy, gromadzony głównie przez dzieci. Przestrzeń edukacyjną cha-
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Ryc. 2. Fragment ogrodu przedszkolnego
Źródło: opracowanie własne.

rakteryzuje z jednej strony bogactwo, a z drugiej – naturalność i prostota. Pomimo
podziału na grupy, wychowankowie przemieszczają się swobodnie po całej przestrzeni przedszkola.
W każdy poniedziałek wszystkie dzieci wychodzą na całodzienne wycieczki do
lasu. Dla najmłodszych dłuższy pobyt w plenerze stanowi przeogromne wyzwanie –
muszą doświadczyć tego, jak to jest być na zewnątrz bez względu na pogodę. Jeden
z nauczycieli o pierwszym kontakcie dziecka z naturą w okresie zimowym opowiadał
w następujący sposób: był duży mróz, dzieci wyszły na powietrze i po kilku minutach
były zaniepokojone, chciały wracać do budynku. Niektóre nawet płakały, mówiły, że jest
zimno. Niesamowite było to, jak bardzo szybko adoptowały się do warunków pogodowych. Ich twarze promieniały radością.
Wycieczki do lasu mają na celu zaadaptowanie dzieci do warunków środowiskowych (w tym pogodowych) oraz budowanie więzi społecznych. Grupa najstarsza –
o nazwie dzikie dzieci – pod opieką trzech dorosłych osób raz w roku, w połowie
lutego, spędza dwie noce poza domem, w lesie. W tym okresie temperatura powietrza waha się w granicach od 10 do 12 stopni Celsjusza poniżej zera. W trakcie
tego pobytu realizowane są różne poziomy i zakresy celów, ich misja dotyczy przede
wszystkim: aspektu społecznego i tożsamościowego (jestem norweski) oraz praktykowania umiejętności narciarskich*.
Moje uczestnictwo w całodziennej wycieczce do lasu pozwoliło na zebranie niezwykle cennych doświadczeń, zrozumienie istoty edukacji w przyrodzie i dla przyrody. Wyruszyliśmy po śniadaniu, dzieci z niezwykłą cierpliwością czekały przed bramą
na rówieśników, którzy w bardzo różnym tempie samodzielnie przygotowywali się do
wyjścia. Każde dziecko miało ze sobą plecak, w którym był termos z ciepłą herbatą
oraz zapasowe ubranie.
Przy bramie wyjściowej nauczyciel zrobił zdjęcie całej grupie. Droga na leśną
polanę nie była zbyt długa, ale trudna – wdrapywanie się pod górkę, schodzenie
z niej, przedzieranie się przez zarośla, przechodzenie przez zamarznięte kałuże. Dzieci
* W Norwegii większość dzieci w wieku przedszkolnym uczy się jazdy na nartach.
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przemieszczały się w swoim tempie, gęsiego lub małymi grupkami, tylko nieliczne
trzymały się ręki opiekuna. Co chwilę któreś dziecko zatrzymywało się, dokonując różnych odkryć. Zamarznięte kałuże cieszyły się największym zainteresowaniem,
a wybierane z nich kawałki lodu były przez większość dzieci bardzo dogłębnie badane, włącznie z wkładaniem lodu do ust i próbowaniem, jak smakuje.

Ryc. 3. W drodze do lasu
Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 4. Badanie właściwości lodu
Źródło: opracowanie własne.

Gdy dotarliśmy do celu, opiekunowie przy udziale zainteresowanych dzieci rozpalili ognisko. Niektóre dzieci podchodziły blisko ognia i ogrzewały ręce, suszyły rękawiczki, inne siadały przy ognisku i z zaciekawieniem przyglądały się płomieniom. Pozostałe dzieci badały teren: przytulały się do pni drzew, siadały pod drzewem, zbierały
opadnięte gałęzie, szyszki i kamienie, którymi próbowały rzucać do celu, wspinały się
na niższe drzewa, biegały pomiędzy drzewami, wąchały kawałki kory, niestrudzenie
czegoś szukały, niektóre siadały na mchu i rozmawiały. Pojedynczym dzieciom towarzyszyły osoby dorosłe, które opowiadały im o lesie.

Ryc. 5. Rozmowy z dorosłymi
Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 6. Samodzielne doświadczenia
Źródło: opracowanie własne.
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Zobaczyłam, że przyroda oferuje wiele doświadczeń i działań w każdej porze roku
i w każdych warunkach pogodowych. W południe był wspólny, bardzo smaczny,
podgrzany na ogniu posiłek, po którym dla trójki najmłodszych dzieci – potrzebujących snu w ciągu dnia – nieopodal ogniska zostały rozłożone śpiwory. Drzemka na
polanie wśród kołyszących się wysokich sosen i świerków trwała ponad godzinę. Dla
pozostałych dzieci studentki animowały różne zabawy ruchowe połączone ze śpiewem, jednak nie wszystkie były nimi zainteresowane. Około godziny 14.00 ognisko
zostało wygaszone, wszyscy zaczęli przygotowywać się do drogi powrotnej. Dzieci
wspólnie z opiekunami sprzątały polanę, zostawiając idealny porządek.

Ryc. 7. Lunch na leśnej polanie
Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 8. Poobiednia drzemka
Źródło: opracowanie własne.

Dzieci zaimponowały mi swoją kondycją fizyczną, dzielnością i wytrwałością.
Wykazały się wysokim poziomem kompetencji społecznych, a szczególnie dbaniem
o rówieśnika i dorosłego, pomaganiem w trudnych sytuacjach (np. w poszukiwaniu zgubionej rękawiczki), odpowiedzialnością. Warto zauważyć, że podczas bycia
na zewnątrz każde dziecko miało taką samą możliwość uczenia się, w takich samych
warunkach, ale w swoim tempie i w wybrany przez siebie sposób. Samodzielnie organizowały własną aktywność, gromadząc różne doświadczenia i nadając im swoje znaczenia. W moim przekonaniu tego dnia wszystkie dzieci odniosły sukces, utwierdziły
się w przekonaniu, że wiele potrafią. Zadziwiające było to, że nikt nie utyskiwał, nie
płakał, nie skarżył się na chłód, wręcz przeciwnie – zarumienione policzki, beztroski
śmiech i radosne spojrzenia były dowodem na to, że idea edukacji na zewnątrz jest
wartościowa i warta krzewienia, również w Polsce.

OMÓWIENIE
Jak twierdzi Felipe Fernandez-Armesto, człowiek „stanowi element zadziwiającego kontinuum przyrody i można go poznać tylko wraz z jego środowiskiem, siecią
ekosystemowych zależności, w którą jest uwikłany” (2008, s. 11). W czasach, kiedy
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mówi się o braku kontaktu dziecka z przyrodą, który wywołuje zaburzenia w procesach poznawczych, emocjonalnych i rozwojowych, leśne przedszkola i szkoły, gdzie
dominuje edukacja na zewnątrz, mogą stanowić rozwiązanie problemu. Bliski kontakt z naturą ma ogromne znaczenie zarówno dla samej przyrody, jak również dla
rozwoju dziecka – wzmacnia potencjał intelektualny, zmniejsza ryzyko chorób cywilizacyjnych. Zdaniem Richarda Louva wszystkie dzieci potrzebują przyrody, „mają
wręcz prawo do obfitującej w przyrodę przyszłości, a także do możliwości wzięcia na
siebie obowiązków, które temu prawu towarzyszą” (2016, s. 297).
Uczenie się od natury jest złożonym tematem, który wymaga wielopłaszczyznowego podejścia ze strony socjologów, antropologów, filozofów, biologów, ekologów,
psychologów oraz pedagogów. Interdyscyplinarne badania mogłyby rzucić światło na
związki łączące środowisko przyrodnicze z zachowaniem dzieci, ich zabawą, nauką
i rozwojem. Norweskie rozwiązania edukacji na zewnątrz są przykładem tak zwanych
dobrych praktyk, które mogą być inspiracją dla innych.
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W STRONĘ PRZYRODY: O NORWESKICH PRAKTYKACH
EDUKACJI NA ZEWNĄTRZ
Słowa kluczowe: dziecko, przedszkole w Norwegii, przyroda, deficyt przyrody, edukacja
w naturze
Streszczenie: W czasach, kiedy mówi się o braku kontaktu dziecka z przyrodą – nazywanym
zespołem deficytu natury i wywołującym zaburzenia procesów poznawczych, emocjonalnych
i rozwojowych – leśne przedszkola i szkoły, w których dominuje edukacja na zewnątrz, mogą
stanowić rozwiązanie tegoż problemu. Bliski kontakt z naturą ma ogromne znaczenie zarówno dla samej przyrody, jak również dla rozwoju dziecka – wzmacnia potencjał intelektualny,
zmniejsza ryzyko chorób cywilizacyjnych. Zaprezentowane norweskie rozwiązania edukacji na
zewnątrz są przykładem tak zwanych dobrych praktyk, które mogą być inspiracją dla innych.

TOWARDS THE NATURE: ABOUT NORWERGIAN PRACTICES OF
OUTDOOR EDUCATION
Keywords: child, kindergarten in Norway, nature, nature deficite, education in nature
Abstract: In the times when we talk about the lack of contact of the child with nature – called
nature deficit syndrome – which has a negative effect on cognitive, emotional and personal
growth, kindergartens and schools that are located in forests, in which the outdoor education
dominates, can be the solution to this problem. Close contact with nature has tremendous

192

Teresa Parczewska

meaning for the nature, as well as for child’s development – it enhances the intellectual potential and reduces the risk of civilization diseases. Presented Norwergian solutions for the
outdoor education are an example of the so called good practices, which can be an inspiration
for others.

Magdalena Oleśniewicz*
Piotr Oleśniewicz**

WPŁYW INFORMACJI GRAFICZNEJ ORAZ
NEGATYWNEGO AFEKTU NA OCENĘ RYZYKA
ZACHOWAŃ SEKSUALNYCH
WPROWADZENIE

C

odziennie ludzie dokonują rozmaitych wyborów – począwszy od podstawowych, po bardziej złożone, które mogą wiązać się z większą odpowiedzialnością
i ponoszonymi kosztami. Podejmowane przez ludzi decyzje z pewnością mają wpływ
na ich życie. Trafne podejmowanie decyzji może okazać się przydatną umiejętnością.
Według klasycznych teorii decyzji racjonalny decydent w swoich wyborach kierować
się będzie zasadą maksymalizacji oczekiwanej użyteczności, co oznacza, że spośród
wielu alternatyw wybierze tę, która przyniesie mu największą korzyść i satysfakcję
(Nęcka i in., 2006). Teoria maksymalizacji oczekiwanej użyteczności zakłada, że decydent w czasie wyboru powinien kierować się działaniem, którego wartość oczekiwana jest największa (Tyszka, 2010).
Podejmowanie decyzji to złożony proces psychiczny, który zawiera element poznawczy, emocjonalny oraz motywacyjny (Nęcka i in., 2006). Klasyczna teoria decyzji mówi o zachowaniu idealnym, jednak w rzeczywistości ludzie często podejmują
decyzje w oparciu o własne emocje. Przykładem mogą być choćby decyzje podejmowane na giełdzie nieruchomości lub dotyczące kwestii zdrowotnych.
Wyniki badań pokazują, że dodanie graficznej informacji o prawdopodobieństwie ryzyka zwiększa trafność jego oceny, a afekt pogarsza zdolność
oceny prawdopodobieństwa (Garcia-Retamero i Cokely, 2013). Autorzy
przeprowadzili badania w grupie młodych ludzi aktywnych seksualnie, najbardziej zagrożonych przenoszeniem chorób drogą płciową. Wykazali oni, że
przekazywane drogą wizualną komunikaty zdrowotne (informacja graficzna),
na przykład dotyczące używania prezerwatyw, okazały się bardzo skuteczne,
to znaczy miały realny wpływ na kształtowanie czy zmianę postaw zdrowotnych oraz zachowań.
* Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
** SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny.
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Badania te pokazują, że dobrze skonstruowane pomoce wizualne zapewniają proste i skuteczne sposoby przekazywania informacji na temat chorób wenerycznych do
młodzieży, która jest najbardziej zagrożoną grupą.
Decyzje w kontekście zdrowia często są podejmowane pod wpływem silnego
afektu. Przykładem mogą być rodzice chorych dzieci, którzy nie decydują się na ich
szczepienie, a także młodzi ludzie, którzy niewystarczająco zabezpieczają się przed
niechcianą ciążą bądź chorobami wenerycznymi. Celem badania było sprawdzenie,
na ile informacja graficzna może pomóc w zwiększeniu trafności oceny ryzyka u osób
w silnym afekcie.

EMOCJE PODCZAS PODEJMOWANIA RYZYKOWNYCH DECYZJI
Kiedy decydent stoi przed wyborem, którego nieodłącznym elementem jest ryzyko, bardzo często przy podejmowaniu decyzji kieruje się emocjami i nie opiera swej
decyzji na kalkulacjach dotyczących użyteczności bądź prawdopodobieństwa (Zaleśkiewicz, 2011). Wskazują na to badania w dziedzinie behawioralnej teorii decyzji
oraz psychologii ekonomicznej (2011). Bardzo często emocje pojawiają się w trakcie
dokonywania wyboru i mają na niego znaczący wpływ (2011). Badania Johnsona
i Tversky’ego (1983) wykazały, iż decydent w stanie afektu negatywnego ocenia wyżej ryzykowność pewnych działań. Natomiast afekt pozytywny sprawia, że oceny
decydentów na temat ryzyka są niższe (Zaleśkiewicz, 2011). Przykładem może być
choćby gra na giełdzie nieruchomości – nastrój może mieć istotny wpływ na podejmowanie decyzji finansowych. Przyczyną, dla której emocje są tak bardzo obecne
i istotne przy podejmowaniu decyzji, może być ich funkcja informacyjna (Schwarz
i Clore, 2003). Emocje jako pierwsze informują nas o tym, co widzimy dookoła,
i stanowią najbardziej pierwotny sposób oceny.
Badaniami, które pokazują, jak kluczowe są emocje przy podejmowaniu decyzji,
są badania Bechary i in. (2005). W eksperymencie osobom badanym przedstawiano
cztery talie kart, oznaczone literami A, B, C, D. Uczestnicy mieli za zadanie wybrać
jedną z kart. Nie wiedzieli, co się kryje za kartami – zysk, strata bądź wynik zerowy. Nie
wiedzieli też, jak długo potrwa rozgrywka. Talie kart A i B charakteryzowały się większym ryzykiem, natomiast talie C i D były mniej ryzykownymi opcjami. Badacze założyli, iż to właśnie emocje doświadczane poprzez osoby badane będą odpowiedzialne
za podejmowane decyzje. Postawili oni hipotezę markerów somatycznych, która mówi,
iż to komponent fizjologiczny emocji informuje badanego, jak ryzykowna jest decyzja.
W badaniu brały udział osoby z uszkodzeniami mózgu oraz osoby zdrowe. Badaczom
udało się potwierdzić postawioną hipotezę. W trakcie gry badani w sposób nieuświadomiony przyjmowali bardziej racjonalną strategię, a powodem tego mogły być emocje,
które pojawiały się jako informacje zwrotne o dokonywanych wyborach ryzykownych.
Badanie to wyraźnie wskazuje, iż w momencie podejmowania ryzykownych decyzji,
którym towarzyszy niepewność, ludzie kierują się głównie emocjami.
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LICZBOWE A GRAFICZNE FORMATY PRAWDOPODOBIEŃSTWA
Wyniki badań dość jasno pokazują, iż informacje o ryzyku wyrażane za pomocą
liczb dość często prowadzą do wyciągania błędnych wniosków oraz nierozumienia
komunikatów (Tyszka, 2010). W badaniu Hamer-Gutowskiej i in. (2005) informowano ludzi, że istnieje 25% ryzyko, iż ich dziecko będzie cierpieć na chorobę
genetyczną. Pewna część badanych interpretowała tę informację tak, że jeśli pierwsze
dziecko jest dotknięte tą chorobą, mogą oni mieć pewność, że kolejne ich dzieci będą
zdrowe. Graficzne formaty informowania o prawdopodobieństwie i ryzyku na ogół
bardziej przyciągają uwagę niż liczbowe oraz są łatwiejsze w interpretowaniu.
Formatami graficznymi mogą być słupki, wykresy kołowe, piktogramy. Stone i in.
(2003) sprawdzali, ile ludzie będą w stanie zapłacić za poprawę bezpieczeństwa związaną z używaniem konkretnych opon samochodowych lub pasty do zębów. Badanym
prezentowano trzy formy komunikatu: jedną liczbową oraz dwie graficzne (wykresy
kołowe). Okazało się, iż w momencie prezentowania formatów graficznych ludzie
byli skłonni zapłacić o wiele mniej za konkretne produkty, które miały zapewnić im
bezpieczeństwo, niż w przypadku komunikatów prezentowanych w formie liczbowej.
Co ciekawe, w kolejnym badaniu, tym razem Tyszki i Sawickiego (2011), próbowano sprawdzić, czy formaty graficzne z informacją o poziomie ryzyka mogą być
równie skuteczne przy jednoczesnym występowaniu afektu u osób badanych. W tym
celu używano sformułowania zespół Downa w kontakcie z pierwszą połową osób badanych, natomiast drugiej połowie pokazywano zdjęcie dziecka z zespołem Downa.
Badacze zakładali, że w drugim przypadku u uczestników pojawi się silniejszy afekt
związany z ryzykiem. Wyniki wskazały, iż przy słabym nasileniu afektu format prezentowania informacji o prawdopodobieństwie nie miał wielkiego znaczenia. Natomiast w przypadku silnego afektu formaty graficzne miały istotny wpływ na oceny
związane z możliwością wystąpienia ryzyka. Oznacza to, że ludzie trafniej oceniali
możliwość pojawienia się ryzyka.
Podsumowując, działania ludzi związane z ryzykiem często bywają skrajne. Lęk
bywa paraliżujący, natomiast czasami ekscytacja związana z nowym działaniem pcha
do podejmowania ryzykownych decyzji (Tyszka, 2010). Na podejmowanie ryzyka
ma zapewne wpływ wiele czynników. Jednym z nich, dość istotnym, jest wiedza
o możliwym prawdopodobieństwie wystąpienia ryzyka oraz sposób komunikowania
tych informacji. Jak dowodzą niektóre badania, komunikaty w formie graficznej bywają skuteczne, to znaczy są łatwiejsze do rozumienia (2010).

INFORMACJA GRAFICZNA
Pracownicy oraz pacjenci służby zdrowia, aby móc uczestniczyć w procesie podejmowania decyzji związanych z zabiegami medycznymi oraz specyficznym stylem
życia, powinni rozumieć ryzyko wynikające z takich działań oraz ewentualne moż-
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liwe korzyści (Garcia-Retamero i Galesic, 2013). Jak pokazują wyniki badań, ludzie
bardzo często nie rozumieją danych przedstawianych im za pomocą liczb, które jednak są niezbędne dla zrozumienia i przekazania informacji istotnych dla zdrowia
(Reyna i in., 2009). Ogranicza to zdolność do dokładnego interpretowania takich
danych i podejmowania na ich podstawie dobrych decyzji. Pomoce wizualne, takie
jak graficzne reprezentacje danych liczbowych, kiedy są odpowiednio zaprojektowane, a więc czytelne i przejrzyste, mogą się okazać pomocne w rozumieniu ryzyka
związanego z zabiegami medycznymi bądź też specyficznym stylem życia. Informacje
graficzne mogą również zmienić postawy wobec ryzyka oraz promować zdrowy tryb
życia (Garcia-Retamero i Cokely, 2013).
Ponadto zrozumienie wizualnych informacji o ryzyku wymaga mniej czasu. Osoby charakteryzujące się wysokimi zdolnościami numerycznymi potrafią dość szybko zrozumieć ryzyko prezentowane im za pomocą danych liczbowych. Wyzwaniem
jest natomiast dotarcie do osób, które charakteryzują się mniejszymi zdolnościami
numerycznymi (Garcia-Retamero i Galesic, 2013). Autorzy wykazali, że pomoce
wizualne mogą być szczególnie korzystne dla ludzi z niskimi zdolnościami numerycznymi, są oni bowiem w stanie zrozumieć podstawowe graficzne reprezentacje
informacji ilościowych. Przeprowadzając badania w Stanach Zjednoczonych i Niemczech, wspomniane badaczki wykazały, iż pomoce wizualne, oprócz niesienia informacji liczbowej o skuteczności zabiegów medycznych, zwiększają dokładność jej
zrozumienia o 20–80% wśród osób, których zdolności numeryczne są umiarkowane.
Pomoce te mogą sprawić, że różnice między grupą ludzi o wysokich zdolnościach
numerycznych a grupą o niskich zdolnościach numerycznych zrównoważą się.
Wnioski te oparte są na badaniach różnych grup pacjentów z krajów o różnych
systemach medycznych (Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania)
(Garcia-Retamero i Galesic, 2013). Badania te sprawdzały, w jaki sposób komunikacja o ryzyku ma wpływ na podejmowanie przez pacjentów decyzji zdrowotnych.
Posługiwano się różnymi rodzajami pomocy wizualnych (wykresy słupkowe, wykresy
liniowe). Podsumowując, wyniki tych badań wskazują, że pomoce wizualne mogą
spowodować trwałe zmiany w postawach i zachowaniach, a w końcu prowadzić do
rzeczywistej zmiany w podejmowaniu decyzji zdrowotnych.

AFEKT A RYZYKO
Współczesne teorie w psychologii poznawczej i neuropsychologii wskazują, że ludzie
rozumieją ryzyko na dwa sposoby. System analityczny wykorzystuje algorytmy oraz
ustalone normy, takie jak rachunek prawdopodobieństwa, logika formalna oraz ocena
ryzyka. System ten jest stosunkowo powolny i wymaga świadomej kontroli. System
empiryczny jest intuicyjny, szybki, opierający się na automatyzmach, zazwyczaj nieświadomy. System empiryczny jest najbardziej naturalnym i powszechnym sposobem
odpowiedzi na pojawiające się ryzyko. Wykorzystuje on wrażenia wizualne (obrazy)
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w połączeniu z doświadczanymi emocjami. Zwolennicy formalnej analizy ryzyka postrzegają ten system jako nieracjonalny. Obecna wiedza kwestionuje ten pogląd. Oba
te systemy, racjonalny i empiryczny, zdają się pracować równolegle. Racjonalne podejmowanie decyzji wymaga właściwej integracji obu sposobów myślenia.
Jak twierdzą Bechara i in. (2005), racjonalność nie jest wytworem umysłu analitycznego, ale umysłu empirycznego, który na podstawie uczuć dotyczących przeszłych wydarzeń potrafi w użyteczny sposób przewidywać. W ten sposób tak zwane
heurystyki emocjonalne pozwalają przewidywać konsekwencje przyszłych działań.
Dzieje się tak tylko wtedy, kiedy dotyczy to emocji ze znanych przeszłych doświadczeń. Koncepcja ryzyka jako emocji Loewensteina (Loewenstein i in., 2001) zakłada,
że wpływ na proces podejmowania decyzji ma stan emocjonalny decydenta. Emocje
te mogą przyspieszać bądź spowalniać proces decyzyjny. Przyśpieszenie decyzji może
spowodować afekt pozytywny, gdy decydent zaniża ocenę wystąpienia ryzyka, zaś
afekt negatywny może wywołać spowolnienie takiej decyzji poprzez zwiększenie oceny ryzyka (Slovic i in., 2002).
Badania, które dość dobrze pokazują zależności pomiędzy afektem a podejmowaniem ryzyka, to badania Isen i Reeve’a (2005). Polegają one na wprowadzaniu badanych w określony nastrój (manipulacja), a następnie proszeniu o dokonywanie finansowych wyborów o różnym stopniu ryzyka. Uczestnicy otrzymywali żetony, które
miały odzwierciedlać konkretne sumy pieniężne, tak by później mogli obstawiać je
w zakładach. Osoby, które były wprowadzane w nastrój pozytywny, mniej chętnie
podejmowały ryzykowne decyzje niż osoby w afekcie negatywnym. Częściej skupiały
się na możliwych stratach niż zyskach. Badacze wyjaśniają to hipotezą podtrzymywania afektu – w chwili, w której badani są w pozytywnym nastroju, intuicyjnie dążą
do podtrzymania tego stanu, stąd brak skłonności do podejmowania ryzyka, gdyż
mogłoby ono zaburzyć dotychczasowy stan emocjonalny.

WPŁYW INFORMACJI GRAFICZNYCH NA ZAPOBIEGANIE
CHOROBOM PRZENOSZONYM DROGĄ PŁCIOWĄ
Inspiracją do zaprojektowania niniejszego badania było badanie, które przeprowadzili Garcia-Retamero i Cokely (2014), dotyczące informacji graficznej jako metody
promowania profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową. Uczestniczyło w nim
700 osób heteroseksualnych, które nie pozostawały w formalnych związkach (małżeństwo), w przedziale wiekowym 19–22 lata. Uczestników rekrutowano z uniwersytetów
w Hiszpanii. Udział w badaniu był możliwy tylko w przypadku osób, które były w stanie zadeklarować swoją aktywność seksualną w ciągu ostatnich trzech miesięcy.
Uczestników losowo przypisywano do jednego z czterech warunków eksperymentalnych. Prezentowano im najbardziej aktualne dane statystyczne dotyczące skuteczności stosowania prezerwatyw w zapobieganiu zakażeniu wirusem HIV. Połowie
uczestników przekazywano te informacje w sposób pozytywny, drugiej połowie na-
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tomiast w sposób negatywny. Jedna z grup otrzymywała dane przedstawione wyłącznie za pomocą udziałów procentowych, jednej przekazywano informacje dotyczące częstotliwości występowania tego zakażenia, reszta zaś otrzymywała informację
w postaci wizualnej. Następnie uczestnicy mieli wskazać, jakie mają postawy wobec
stosowania prezerwatyw, jak postrzegają ryzyko zakażenia się wirusem HIV, jakie
emocje wzbudzają w nich informacje o możliwości zakażenia się wirusem oraz czy
w przyszłości zamierzają używać prezerwatyw. Projekt badawczy był przeprowadzany
kilkufazowo. Pod koniec badania zebrano informacje zwrotne.
Zgodnie z hipotezami badaczy stosowanie informacji graficznych okazało się efektywną metodą w promowaniu profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową.
Szczególnie skuteczne były informacje graficzne wśród osób z niskimi zdolnościami
numerycznymi. Informacje graficzne okazały się pomocne w promowaniu używania
prezerwatyw nawet w przypadku przekazywania ich w sposób negatywny. Podsumowując, wyniki tych badań wskazują, że informacje graficzne mogą powodować trwałe
zmiany w postawach, zachowaniach oraz podejmowaniu ryzykownych decyzji. Mogą
się również przyczynić do tego, że młodzi ludzie będą decydować się na stosowanie
prezerwatyw w celu uniknięcia zakażenia się chorobą przenoszoną drogą płciową
(Garcia-Retamero i Cokely, 2014).

PROBLEM BADAWCZY
Celem badania było sprawdzenie, na ile informacja graficzna (infografika) oraz
wzbudzenie negatywnego afektu mogą wpłynąć na ocenę ryzyka zachowań seksualnych. Postawiono następujące hipotezy:
• H1: Graficzna informacja o prawdopodobieństwie ryzyka zachowania seksualnego i konsekwencji tych zachowań zwiększa trafność ocen ryzyka u osób
w silnym afekcie.
•

H2: Płeć determinuje skłonność do podejmowania ryzykownych decyzji
seksualnych w afekcie.
By sprawdzić powyższe hipotezy, zaprojektowano badanie internetowe.

METODA, OSOBY BADANE ORAZ MATERIAŁY
W badaniu wzięło udział 96 osób, w tym 66 kobiet i 30 mężczyzn (M = 28, 63; SD
= 5, 7253). Uczestnikami byli internauci zapraszani do udziału w badaniu głównie za
pomocą portalu społecznościowego Facebook. Prośbę o pomoc w badaniu umieszczono na profilu portalu społecznościowego, a także wysłano w prywatnych wiadomościach. Badanie odbywało się za pośrednictwem Internetu. Uczestnikami były osoby
z otoczenia autorów, głównie studenci. Zostali oni poinformowani, iż udział w badaniu
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jest anonimowy i dobrowolny oraz że w niektórych wersjach badania mogą pojawić się
drastyczne fotografie i w każdej chwili uczestnik może przerwać badanie.
Pierwszym kwestionariuszem, który wypełniały osoby badane, była skrócona wersja (20 pozycji) kwestionariusza Skali Pozytywnego i Negatywnego Afektu (PANAS)
autorstwa Davida Watsona i Lee Anny Clark w polskiej adaptacji Piotra Brzozowskiego (2010). Narzędzie to służy do pomiaru nasilenia negatywnych i pozytywnych
emocji. Badany oceniał na pięciostopniowej skali (bardzo słabo, słabo, umiarkowanie, silnie, bardzo silnie), jak bardzo przysłówki te określają jego obecny stan emocjonalny. Czas badania nie przekraczał 5 minut.
Drugi kwestionariusz został stworzony przez autorów na potrzeby tego badania.
Osoby badane proszono o odpowiedź na pięć pytań oraz określenie prawdopodobieństwa na pięciostopniowej skali (bardzo małe, małe, trudno powiedzieć, duże,
bardzo duże). Czas wypełnienia tego kwestionariusza to ok. 5 minut. Pytania miały na celu sprawdzenie, czy afekt bądź infografika mogą istotnie wpłynąć na ocenę
prawdopodobieństwa u osób badanych w czterech warunkach eksperymentalnych.
Za zmienną zależną uznano zatem ocenę zachowań ryzykownych na pięciostopniowej skali. Przykładowe pytanie brzmiało: jak duże jest prawdopodobieństwo, że stosunek płciowy bez zabezpieczenia (prezerwatywa) może skończyć się zarażeniem chorobą
weneryczną?.
Wartość alfa Cronbacha dla pomiaru pretestowego afektu negatywnego za pomocą skali PANAS wyniosła 0,9, dla afektu pozytywnego – 0,846. W postteście wynosi
ona 0,926 dla afektu negatywnego i 0,902 dla afektu pozytywnego. Wyniki wskazują, że obie mierzone skale kwestionariusza PANAS (afekt pozytywny i negatywny)
charakteryzują się wysokim stopniem spójności wewnętrznej zarówno w pierwszym,
jak i w drugim pomiarze.

PROCEDURA BADAWCZA
Osoby chcące wziąć udział w badaniu klikały link, który przekierowywał je do
aplikacji Qualtrics. Były one losowo przydzielane do jednego z czterech warunków
eksperymentalnych, program samodzielnie dokonywał randomizacji. W pierwszej
grupie eksperymentalnej (brak zdjęcia, infografika) znalazły się 23 osoby, w grupie
drugiej (brak zdjęcia, brak infografiki) – 25 osób, w trzeciej (zdjęcie, infografika) –
21 osób, w czwartej (zdjęcie, brak infografiki) – 27 osób.
Na początku badania wszystkim uczestnikom przedstawiono instrukcję badania. Poproszono ich o wpisanie swojego wieku, płci oraz wykształcenia. Następnie
wyświetlano przycisk Dalej, prowadzący do właściwego badania. Uczestnicy eksperymentu mogli wypełniać formularz w dowolnym czasie oraz miejscu, bez udziału
autorów. Z uwagi na manipulację eksperymentalną osoby badane zostały losowo
podzielone na cztery grupy. Następnie wszystkich uczestników proszono o wypełnienie skróconej wersji (20 pozycji) kwestionariusza Skali Pozytywnego i Negatywnego
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Afektu (PANAS). Czas badania nie przekraczał 5 minut. Badani proszeni byli dwukrotnie o wypełnienie tego kwestionariusza w każdej z badanych grup: na początku
badania oraz na końcu.
Następnie wszystkim osobom badanym ukazywał się tekst zawierający opis chorób
wenerycznych – zakażenia Chlamydia i rzeżączki. W kolejnej części badania, w zależności od grupy, prezentowano osiem piktogramów, na których w sposób wizualny wraz z opisem przedstawiono dane dotyczące chorób wenerycznych. Informacja
graficzna (infografika) o konsekwencjach ryzykownych zachowań seksualnych była
zmienną niezależną.
W zależności od grupy prezentowano piktogramy (infografika) bądź opis
dwóch chorób wenerycznych wraz z danymi procentowymi bez graficznej reprezentacji. W celu wywołania afektu u badanych w dwóch grupach zaprezentowano zdjęcia przedstawiające części ciała ludzkiego w przebiegu zakażenia Chlamydia bądź rzeżączki.
W każdej z grup badani mieli odpowiedzieć na pięć pytań oraz określić prawdopodobieństwo na pięciostopniowej skali (bardzo małe, małe, trudno powiedzieć,
duże, bardzo duże). Kwestionariusz ten stworzono na potrzeby badania. Czas całego
badania wynosił ok. 15 minut.

WYNIKI
Analizę statystyczną pozwalającą na przetestowanie postawionych hipotez przeprowadzono w programie IBM SPSS Statistics, wersja 23. Przy jego użyciu wykonano analizę podstawowych statystyk opisowych, szereg dwuczynnikowych analiz
wariancji w schemacie 2 (brak zdjęcia vs. zdjęcie obecne) × 2 (brak infografiki vs.
infografika obecna), testy t-Studenta dla prób zależnych i niezależnych oraz analizy
korelacji r Pearsona. Jako poziom istotności przyjęto klasyczny próg p < 0,05, jednak wyniki istotne na poziomie 0,05 < p < 0,1 uznawano za istotne na poziomie
trendu statystycznego.
Podstawowe statystyki opisowe mierzonych zmiennych ilościowych

W pierwszym kroku wyliczono podstawowe statystyki opisowe, zestawione
w Tab. 1. Obliczono je oddzielnie dla każdego z czterech warunków eksperymentalnych. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że wartość skośności jest niemal
w każdym przypadku bardzo niska i bliska 0, co świadczy o stosunkowo wysokiej
symetrii względem średniej dla każdej kolejnej zmiennej ilościowej wykorzystanej w badaniu.
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Tab. 1. Podstawowe statystyki opisowe mierzonych zmiennych
M

Me

SD

Sk.

Kurt.

Min. Maks.

Afekt pozytywny
3,15 3,00 0,60 0,35 –0,60 2,30 4,50
przed
Afekt negatywny
2,14 1,80 0,96 0,50 –1,08 1,00 4,10
przed
Brak zdjęcia
Afekt pozytywny
2,95 3,00 0,65 –0,24 –1,25 1,80 3,90
– infografika
po
Afekt negatywny
1,96 1,80 0,89 0,68 –0,47 1,00 3,80
po
Zachowania
3,54 3,60 0,53 –0,32 –0,20 2,40 4,40
ryzykowne
Afekt pozytywny
2,97 3,00 0,75 –0,33 –0,18 1,40 4,30
przed
Afekt negatywny
2,12 2,20 0,71 0,15 –0,85 1,10 3,60
przed
Brak zdjęcia
Afekt pozytywny
– brak info2,95 3,00 0,87 0,14 –0,76 1,60 4,50
po
grafiki
Afekt negatywny
1,84 1,90 0,75 0,88 0,58 1,00 3,60
po
Zachowania
3,61 3,60 0,40 –0,04 0,10 2,80 4,40
ryzykowne
Afekt pozytywny
3,22 3,15 0,60 0,67 1,62 2,10 4,80
przed
Afekt negatywny
2,05 1,85 0,78 1,31 1,68 1,10 4,20
przed
Afekt pozytywny
Zdjęcie –
2,87 3,15 0,73 –0,96 –0,20 1,40 3,70
po
infografika
Afekt negatywny
1,94 1,45 1,00 0,94 –0,87 1,00 3,50
po
Zachowania
3,56 3,60 0,41 0,22 –0,55 3,00 4,40
ryzykowne
Afekt pozytywny
3,11 3,20 0,67 0,21 0,12 1,90 4,78
przed
Afekt negatywny
2,08 2,00 0,73 0,98 1,30 1,10 4,20
przed
Zdjęcie –
Afekt pozytywny
brak infogra2,96 2,75 0,84 0,52 0,28 1,60 5,00
po
fiki
Afekt negatywny
1,94 1,60 0,82 1,12 0,89 1,00 4,10
po
Zachowania
3,65 3,60 0,38 0,06 –0,08 2,80 4,40
ryzykowne
Uwagi: M – średnia; Me – mediana; SD – odchylenie standardowe; Sk. – skośność; Kurt.
– kurtoza; Min. – najmniejsza wartość rozkładu, Maks. – najwyższa wartość rozkładu
Źródło: opracowanie własne.
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Różnice międzygrupowe pod względem nasilenia afektu pozytywnego
i negatywnego w pierwszym pomiarze oraz stopnia trafności oceny ryzyka

W celu sprawdzenia, czy porównywane grupy różniły się istotnie statystycznie pod
względem kolejnych mierzonych zmiennych zależnych w pierwszym pomiarze, przed
wprowadzeniem manipulacji eksperymentalnej, wykonano dwuczynnikową analizę
wariancji. Jej wyniki pokazały, że efekt główny zdjęcia jest nieistotny statystycznie
zarówno w przypadku pierwszego pomiaru afektu pozytywnego [F(1, 91) = 0,63;
p = 0,431; η2 < 0,01], jak i afektu negatywnego [F(1, 91) = 0,15; p = 0,701; η2 <
0,01]. Ponadto nie dostrzega się efektu głównego infografiki w przypadku afektu
pozytywnego [F(1, 91) = 1,16; p = 0,284; η2 = 0,01] ani negatywnego [F(1, 91)
= 0,001; p = 0,970; η2 < 0,01]. Oznacza to, że badani nie różnili się między sobą
przed wprowadzeniem manipulacji eksperymentalnej bez względu na to, do jakiego warunku eksperymentalnego zostali przydzieleni. Także efekt interakcji między
zmiennymi nie jest istotny. Ani w przypadku afektu pozytywnego [F(1, 91) = 0,06;
p = 0,803; η2 < 0,01], ani negatywnego [F(1, 91) = 0,02; p = 0,890; η2 < 0,01] nie
zaobserwowano interakcji między zmiennymi niezależnymi. Porównywane średnie
nie różnią się między sobą istotnie statystycznie. Zestawiono je w Tab. 2, natomiast
ich ilustracją graficzną jest Ryc. 1.
Tab. 2. Średni wynik afektu pozytywnego i negatywnego w pomiarze pierwszym
w czterech grupach wyróżnionych na podstawie obecności infografiki i zdjęcia wywołującego afekt
Zdjęcie Infografika
Brak
Brak

Obecna
Ogółem
Brak
Obecne Obecna
Ogółem
Brak
Ogółem Obecna
Ogółem

Afekt pozytywny – pomiar I

Afekt negatywny – pomiar I

M

SD

M

SD

2,97

0,75

2,12

0,71

3,15
3,05
3,11
3,22
3,16
3,04
3,18

0,60
0,68
0,67
0,60
0,63
0,70
0,59

2,14
2,13
2,08
2,05
2,07
2,10
2,10

0,96
0,83
0,73
0,78
0,74
0,71
0,87

3,10

0,65

2,10

0,78

Źródło: opracowanie własne.
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Ryc. 1. Afekt pozytywny i negatywny w pierwszym pomiarze w zależności od obecności zdjęcia i infografiki
Źródło: opracowanie własne.

W kolejnym kroku wykonano analogiczną analizę statystyczną do powyższej, ale
jako zmienną zależną przyjęto ocenę zachowań ryzykownych. Wykazano, że brak jest
istotnego efektu głównego obecności zdjęcia wywołującego afekt [F(1, 78) = 0,11;
p = 0,744; η2 < 0,01], brak także efektu głównego obecności infografiki [F(1, 78) =
0,64; p = 0,426; η2 < 0,01]. Ponadto między zmiennymi niezależnymi nie dostrzega
się istotnej statystycznie interakcji [F(1, 78) = 0,005; p = 0,946; η2 < 0,01]. Nie ma
zatem podstaw do stwierdzenia, że obserwowane niewielkie różnice (Ryc. 2.) nie są
dziełem przypadku i zapewne występują one w badanej populacji. Trafność oceny
ryzyka była bardzo zbliżona między badanymi z czterech warunków eksperymentalnych (Tab. 3).
Tab. 3. Średni wynik trafności oceny ryzyka w czterech grupach wyróżnionych na
podstawie obecności infografiki i zdjęcia wywołującego afekt
Zdjęcie

Brak

Obecne

Infografika

Zachowania ryzykowne
M

SD

Brak

3,61

0,40

Obecna
Ogółem
Brak
Obecna
Ogółem

3,54
3,57
3,65
3,56
3,61

0,53
0,48
0,38
0,41
0,39
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Brak
Obecna

3,63
3,55

0,39
0,48

Ogółem

3,59

0,43

Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 2. Wynik oceny ryzyka w zależności od obecności zdjęcia i infografiki
Źródło: opracowanie własne.
Wpływ obecności zdjęcia oraz infografiki na nasilenie afektu pozytywnego
i negatywnego w drugim pomiarze

W kolejnej części przeprowadzanych analiz statystycznych sprawdzono, czy obecność zdjęcia wywołującego afekt oraz infografiki wpływa na wyniki uzyskane w zakresie nasilenia afektu pozytywnego i negatywnego (Tab. 4, Ryc. 3). Analiza wykazała, że efekt główny zdjęcia jest nieistotny statystycznie zarówno w przypadku
drugiego pomiaru afektu pozytywnego [F(1, 65) = 0,04; p = 0,842; η2 < 0,01], jak
i w przypadku afektu negatywnego w drugim pomiarze [F(1, 65) = 0,03; p = 0,857;
η2 < 0,01]. Podobnie infografika nie wpływa na nasilenie afektu pozytywnego [F(1,
65) = 0,06; p = 0,802; η2 < 0,01] ani negatywnego [F(1, 65) = 0,09; p = 0,769; η2 <
0,01]. Brak też interakcji między dwoma czynnikami. Interakcja jest wysoce nieistotna statystycznie w przypadku afektu pozytywnego [F(1, 65) = 0,06; p = 0,815; η2
< 0,01] i negatywnego [F(1, 65) = 0,07; p = 0,792; η2 < 0,01]. Nie ma tym samym
podstaw do uznania, że manipulacja eksperymentalna w postaci prezentowanego
zdjęcia i infografiki wpływa na nasilenie mierzonego afektu o znaku pozytywnym
czy też negatywnym.
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Tab. 4. Średni wynik afektu pozytywnego i negatywnego w pomiarze drugim w czterech grupach wyróżnionych na podstawie obecności infografiki i zdjęcia wywołującego afekt
Zdjęcie

Brak

Obecne

Ogółem

Infografika

Afekt pozytywny – pomiar II

Afekt negatywny – pomiar II

M

SD

M

SD

Brak

2,95

0,87

1,84

0,75

Obecna
Ogółem
Brak
Obecna
Ogółem
Brak
Obecna

2,95
2,95
2,96
2,87
2,93
2,96
2,92

0,65
0,74
0,84
0,73
0,79
0,84
0,67

1,96
1,91
1,94
1,94
1,94
1,89
1,95

0,89
0,83
0,82
1,00
0,88
0,78
0,91

Ogółem

2,94

0,76

1,92

0,84

Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 3. Afekt pozytywny i negatywny w drugim pomiarze w zależności od obecności
zdjęcia i infografiki
Źródło: opracowanie własne.
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Różnica między nasileniem afektu pozytywnego oraz negatywnego między
pierwszym a drugim pomiarem w zależności od obecności zdjęcia i infografiki

Następnie przy użyciu testu t-Studenta dla prób zależnych sprawdzono, czy
afekt pozytywny i negatywny w pierwszym pomiarze (przed wystąpieniem manipulacji eksperymentalnej) jest istotnie statystycznie bardziej lub mniej nasilony
od afektu w drugim pomiarze. Analizę wykonano oddzielnie w każdym z czterech
warunków eksperymentalnych. Okazało się, że w sytuacji wystąpienia infografiki
bez jednoczesnej obecności zdjęcia doszło do istotnego statystycznie spadku zarówno afektu pozytywnego, jak i afektu negatywnego. Ponadto istotny spadek,
ale tylko w zakresie afektu negatywnego, nastąpił w warunku eksperymentalnym
bez jakiejkolwiek manipulacji (brak zdjęcia i infografiki). Każdy z tych efektów
jest jednak stosunkowo słaby, na co wskazują wartości miary siły efektu d Cohena
nieprzekraczające 0,3 (Tab. 5.).
Tab. 5. Średnie nasilenie afektu pozytywnego i negatywnego w pierwszym i drugim
pomiarze w czterech grupach
M

SD

Afekt pozytywny przed

3,14

0,61

Brak zdjęcia – Afekt pozytywny po
infografika
Afekt negatywny przed
Afekt negatywny po
Afekt pozytywny przed
Brak zdjęcia – Afekt pozytywny po
brak infograAfekt negatywny przed
fiki
Afekt negatywny po
Afekt pozytywny przed
Afekt pozytywny po
Zdjęcie –
infografika
Afekt negatywny przed
Afekt negatywny po

2,95
2,18
1,96
2,98
2,95
2,03
1,84
3,06
2,87
1,92
1,94

0,65
0,96
0,89
0,78
0,87
0,74
0,75
0,37
0,73
0,59
1,00

Afekt pozytywny przed
Afekt pozytywny po
Afekt negatywny przed
Afekt negatywny po

3,12
2,96
2,06
1,94

0,71
0,84
0,77
0,82

Zdjęcie –
brak infografiki

Źródło: opracowanie własne.

t

Istotność

d Cohena

2,88

0,009

0,30

3,08

0,006

0,24

0,37

0,719

0,03

3,19

0,006

0,25

1,30

0,220

0,35

–0,13 0,897

–0,03

1,73

0,101

0,21

1,12

0,277

0,15
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Związek między nasileniem afektu pozytywnego i negatywnego a trafnością
oceny ryzyka

Postanowiono też sprawdzić, czy trafność oceny zachowań ryzykownych współwystępuje w badanej próbie z nasileniem afektu pozytywnego i negatywnego w pierwszym, jak i drugim pomiarze. Niniejszą analizę również przeprowadzono w podziale
na cztery grupy, wyróżnione na podstawie obecności lub braku infografiki i zdjęcia.
W celu zbadania, czy występuje związek liniowy między wynikami zestawionych ze
sobą zmiennych, wyliczono współczynnik r Pearsona. Otrzymane rezultaty (Tab. 6)
wskazują na brak korelacji. Zachowania ryzykowne nie korelują z afektem pozytywnym ani negatywnym.
Tab. 6. Korelacja pomiędzy trafnością oceny zachowań ryzykownych a nasileniem
afektu pozytywnego i negatywnego w obu pomiarach
Zachowania ryzykowne

Afekt pozytywny przed
Afekt negatywny przed
Afekt pozytywny po
Afekt negatywny po

Brak zdjęcia
– infografika

Brak zdjęcia – brak
infografiki

Zdjęcie –
infografika

Zdjęcie –
brak infografiki

r Pearsona

0,108

–0,032

–0,266

–0,103

istotność

0,623

0,901

0,302

0,631

r Pearsona

0,187

–0,084

0,375

0,283

istotność

0,393

0,741

0,138

0,180

r Pearsona

0,254

0,181

–0,343

–0,165

istotność

0,253

0,519

0,302

0,500

r Pearsona

0,123

0,052

0,104

0,307

istotność

0,585

0,854

0,761

0,202

Źródło: opracowanie własne.
Różnice międzypłciowe w zakresie nasilenia afektu pozytywnego
i negatywnego oraz trafności oceny ryzyka

W ostatnim kroku przeprowadzanych analiz statystycznych wykonano pięć testów
t-Studenta dla prób niezależnych w celu porównania wyników kobiet i mężczyzn.
Uzyskane rezultaty wskazują, że kobiety charakteryzowały się istotnie statystycznie
większym nasileniem afektu negatywnego w pierwszym pomiarze w porównaniu
z mężczyznami. Efekt ten jest umiarkowanie silny i nie występuje już w pomiarze
drugim. W przypadku wszystkich pozostałych zmiennych porównywane grupy nie
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różniły się między sobą istotnie nawet na poziomie p < 0,1. Oznacza to, że płeć nie
różnicowała mierzonych zmiennych w obu pomiarach – prócz afektu negatywnego
przed manipulacją (Tab. 7., Ryc. 4.).
Tab. 7. Różnice między kobietami a mężczyznami w zakresie kolejnych mierzonych
zmiennych zależnych
Kobiety (n = 65)

Mężczyźni (n = 30)

t

Istotność

d
Cohena

M

SD

M

SD

Afekt pozytywny
przed

3,09

0,68

3,12

0,62

–0,198

0,843

0,044

Afekt negatywny
przed

2,22

0,84

1,82

0,57

2,709

0,008

0,521

Afekt pozytywny
po

2,98

0,73

2,86

0,82

0,638

0,526

0,163

Afekt negatywny
po

2,00

0,91

1,77

0,68

1,067

0,290

0,272

Zachowania ryzykowne

3,58

0,45

3,62

0,41

–0,430

0,668

0,102

Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 4. Nasilenie afektu pozytywnego i negatywnego w obu pomiarach oraz trafność
oceny ryzyka w grupie kobiet i mężczyzn
Źródło: opracowanie własne.
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OMÓWIENIE
Celem badania było sprawdzenie, na ile informacja graficzna (infografika) może
wpłynąć na ocenę ryzyka zachowań seksualnych u osób w afekcie. Założono, że dodanie graficznej informacji o prawdopodobieństwie ryzyka zwiększy trafność jego
oceny, afekt natomiast, wywołany za pomocą zdjęć, pogorszy zdolność oceny prawdopodobieństwa ryzyka.
Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że badani nie różnili się
między sobą przed wprowadzeniem manipulacji eksperymentalnej bez względu na
to, do jakiego warunku eksperymentalnego zostali przydzieleni. Efekt główny zdjęcia
okazał się nieistotny statystycznie zarówno w przypadku pierwszego pomiaru afektu
pozytywnego, jak i afektu negatywnego. Ponadto nie dostrzega się efektu głównego
infografiki ani w przypadku afektu pozytywnego, ani negatywnego. Nie można było
zaobserwować interakcji między zmiennymi niezależnymi. Brak zatem podstaw do
stwierdzenia, że obserwowane niewielkie różnice nie są przypadkowe i mogą one
występować w badanej populacji. Trafność oceny ryzyka była bardzo zbliżona między
badanymi z czterech warunków eksperymentalnych.
Wyniki pokazały, że manipulacja eksperymentalna w postaci prezentowanego
zdjęcia i infografiki nie wpływa na poziomie istotnym statystycznie na nasilenie
mierzonego afektu o znaku pozytywnym ani negatywnym. Wyniki w grupie eksperymentalnej w sytuacji wystąpienia infografiki bez obecności zdjęcia dowiodły, iż
doszło do istotnego statystycznie spadku afektu pozytywnego i negatywnego. Spadek
wystąpił również w grupie eksperymentalnej bez manipulacji (brak zdjęcia, infografiki). Efekty te są jednak stosunkowo słabe.
Autorzy chcieli sprawdzić, czy istnieje związek między nasileniem afektu pozytywnego i negatywnego a trafnością ocen ryzyka u osób badanych. Otrzymane wyniki wykazały, że zachowania ryzykowne nie korelują z afektem pozytywnym ani
negatywnym. Zamierzano też zweryfikować, czy płeć może mieć znaczenie w ocenie
zachowań ryzykownych w afekcie. Okazało się, że płeć nie różnicowała mierzonych
zmiennych w obu pomiarach prócz afektu negatywnego przed manipulacją. Oznacza
to, że kobiety charakteryzowały się istotnie statystycznie większym nasileniem afektu
negatywnego w pierwszym pomiarze w porównaniu z mężczyznami. Wyniki te nie
potwierdziły postawionych hipotez o tym, że (1) graficzna informacja o prawdopodobieństwie ryzyka zachowania seksualnego i konsekwencji tych zachowań zwiększa
trafność ocen ryzyka u osób w silnym afekcie oraz (2) płeć determinuje skłonność do
podejmowania ryzykownych decyzji seksualnych.
Jednym z powodów, dla których hipotezy nie zostały potwierdzone, mógł być
sposób skonstruowania badania. Badania przeprowadzane online charakteryzują
się tym, że badacze nie mają kontroli nad osobami badanymi, nad tym, na ile są
skoncentrowane na wypełnianiu kwestionariuszy, ani nad ich poziomem uważności. Nie ulega wątpliwości, że pełna kontrola nigdy nie jest możliwa, ponieważ
jednak badanie wymagało uważności poznawczej, a co za tym idzie – ograniczenia

210

Magdalena Oleśniewicz i Piotr Oleśniewicz

bodźców stymulujących, może to być spostrzeżenie zasadne. Możliwe, że lepszym
wyborem dla przeprowadzenia badania byłby eksperyment w warunkach zamkniętych, czyli osobnym pomieszczeniu, przy komputerach, z jasnym udzieleniem informacji uczestnikom. Możliwe, że w ten sposób można by pomóc w wyeliminowaniu innych bodźców rozpraszających i ukierunkować aktywność osoby badanej
na wypełnianie badania.
Kolejną przyczyną, dla której nie udało się potwierdzić stawianych hipotez, mógł
być skonstruowany kwestionariusz na potrzeby badania, w którym zmienną zależną
była ocena zachowań ryzykownych na pięciostopniowej skali. Pytania te dotyczyły
oceny prawdopodobieństwa, być może nie były bezpośrednio związane z oceną ryzyka. Możliwe, że lepszym materiałem bodźcowym byłyby pytania zawierające element
wyobrażeń – osoby badane proszone byłyby o wyobrażenie sobie ryzykownych sytuacji, a następnie o ocenę ryzyka w takich sytuacjach w stanie afektu.
Innym problemem dotyczącym wyników niniejszych badań mógł być materiał
(zdjęcia), który miał wywołać afekt. Pomimo ich drastyczności, której konsekwencją
mógł być afekt, nie zawierały one elementu subiektywności. Osoby badane mogły
doznać pewnych nieprzyjemnych odczuć, ale możliwe, że nie uruchamiało to w nich
silniejszych emocji, bo zdjęcia te nie były w żaden sposób powiązane z ich życiem.
Możliwe, że lepszym sposobem na wywoływanie afektu byłoby proszenie uczestników o wyobrażenie sobie konkretnych negatywnych sytuacji w ich życiu, bezpośrednio ich dotyczących. Wtedy być może wywołane emocje byłby intensywniejsze
i bardziej wyraziste. Warto zatem w przyszłym eksperymencie manipulować wyobrażeniami na temat sytuacji ryzykownych i związanych z nimi możliwych emocji.
Większość osób badanych to studenci – którzy w przypadku obszaru tego badania
stanowią pożądaną próbę badawczą. W przyszłym badaniu można by się postarać,
aby dobór osób nie był aż tak losowy, i – jak w przypadku badań Garcia-Retamery
i Cokely’ego (2014), które były dla nas inspiracją – dobrać jeszcze bardziej specyficzną grupę osób (zwrócić uwagę na płeć czy doświadczenie seksualne – czynniki, które
w przypadku niniejszych badań mogły mieć znaczenie).
Zgodnie z teorią perspektywy stworzoną przez Kahnemana i Tversky’ego (1983)
wpływ na podejmowanie decyzji i ocenę ryzyka ma sam sposób ukazywania pewnych
sytuacji, dobór słów. Ta asymetria pozytywno-negatywna sprawia, że ludzie inaczej
wartościują zyski niż straty. Zgodnie z tą teorią można by w przyszłym eksperymencie użyć innych infografik i porównać, czy mają one wpływ na podejmowanie decyzji
i ocenę ryzyka takich samych sytuacji, ale zaprezentowanych w postaci graficznej
w inny sposób.
Koncepcja ryzyka jako emocji Loewensteina (Loewenstein i in., 2001) zakłada, że
wpływ na proces podejmowania decyzji ma stan emocjonalny decydenta. Afekt pozytywny może spowodować przyśpieszenie decyzji, wówczas decydent zaniża ocenę
wystąpienia ryzyka, zaś afekt negatywny może wywołać spowolnienie decyzji poprzez
zwiększenie oceny ryzyka (Slovic i in., 2002). W przyszłym eksperymencie można by
w bardziej precyzyjny sposób manipulować stanami emocjonalnymi osób badanych.
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Możliwe, że duże znaczenie mogłoby mieć miejsce, pomieszczenie, w którym badanie byłoby przeprowadzane. W bardziej sterylnych warunkach, kiedy uwaga uczestnika skupiona byłaby tylko na prezentowanych bodźcach i pytaniach, uzyskane wyniki mogłyby potwierdzać hipotezę ryzyka jako emocji. Badanie Garcia-Retamery
i Cokely’ego (2014), które było inspiracją do zaprojektowania badania, pokazuje, że
przekazywanie informacji w postaci graficznej może bardzo pomagać w odczytywaniu prezentowanych danych, a co za tym idzie – w podejmowaniu dobrych decyzji.
W przeprowadzonym badaniu zamierzano sprawdzić, czy afekt może zmienić postrzeganie informacji graficznych i wpływać na ocenę ryzyka. Autorzy
zdają sobie sprawę z ograniczeń i niedoskonałości niniejszego badania. Gdyby
wprowadzono pewne zmiany i modyfikacje, można by uzyskać bardzo interesujące wyniki. Zgodnie z poglądem Bechary i in. (2005), racjonalność nie jest
wytworem umysłu analitycznego, ale umysłu empirycznego, który za pomocą
uczuć dotyczących przeszłych wydarzeń potrafi w użyteczny sposób przewidywać. Na tej zasadzie tak zwane heurystyki emocjonalne pozwalają przewidywać
konsekwencje przyszłych działań, jednak tylko wtedy, kiedy dotyczy to emocji
ze znanych przeszłych doświadczeń. W przyszłym eksperymencie można by więc
wykorzystać tę wiedzę i manipulować emocjami ze znanych przeszłych zdarzeń
z życia osób badanych – wprowadzając je w stan wyobrażeń i opowiadając pewne historie, które budziłyby bardziej wyraziste emocje. Badanie, które przeprowadzili Garcia-Retamero i Cokely (2013), wykazało, że komunikaty zdrowotne
przekazywane drogą wizualną (informacja graficzna) okazały się bardzo skuteczne w kształtowaniu postaw zdrowotnych oraz zachowań.
Niniejsze badanie było próbą ukazania tego mechanizmu. Można założyć, że warto rozwijać podobne, udoskonalone projekty badawcze, wprowadzając pewne zmiany, by lepiej rozumieć ten proces. Według autorów stworzenie bardziej doskonałego
badania mogłoby mieć wartość społeczną – w kampaniach społecznych promujących
profilaktykę zdrowotną w bardzo szerokim zakresie, począwszy od chorób wenerycznych, aż po choroby i zaburzenia psychiczne.
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WPŁYW INFORMACJI GRAFICZNEJ ORAZ NEGATYWNEGO
AFEKTU NA OCENĘ RYZYKA ZACHOWAŃ SEKSUALNYCH
Słowa kluczowe: infografika, afekt, decyzje, skłonność do ryzyka, zachowania seksualne
Streszczenie: Celem badania było ustalenie, czy informacja graficzna może zwiększyć trafność ocen ryzyka u osób w afekcie. Uczestnicy wzięli udział w badaniu internetowym, w jed-
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nym z czterech warunków eksperymentalnych. W dwóch grupach prezentowano drastyczne
zdjęcia chorób wenerycznych celem wywołania afektu. W dwóch kolejnych grupach przedstawiano graficzne informacje o prawdopodobieństwie i konsekwencjach zarażenia się chorobą weneryczną. Badani wypełniali kwestionariusz Skali Pozytywnego i Negatywnego Afektu
oraz odpowiadali na pytania dotyczące prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka. Wyniki nie
potwierdziły postawionych hipotez. Badani nie różnili się między sobą bez względu na przydział do warunku eksperymentalnego. Efekt główny zdjęcia okazał się nieistotny statystycznie
w przypadku pierwszego pomiaru afektu pozytywnego, jak i negatywnego. Nie dostrzeżono
efektu głównego infografiki ani w przypadku afektu pozytywnego, ani negatywnego. Nie
zaobserwowano interakcji między zmiennymi niezależnymi.

THE INFLUENCE OF GRAPHIC INFORMATION AND NEGATIVE
AFFECT ON SEXUAL BEHAVIOUR RISK ASSESSMENT
Keywords: infographics, affect, decisions, risk susceptibility, sexual behaviour
Abstract: The aim of the study was to determine if graphic information could increase the
accuracy of risk assessment in affected people. The responders took part in an Internet study,
in one of the four experimental conditions. In two groups, drastic photographs of venereal
diseases were presented in order to induce affect. In two consecutive groups, the participants
were provided with graphic information on the probability and consequences of getting infected with a venereal disease. The responders filled in the Positive and Negative Affect Schedule questionnaire and answered questions referring to the risk probability. The results did not
support the assumed hypotheses. The participants did not differ, regardless of the randomized
experimental condition. The main effect of the photographs turned out statistically insignificant in the case of the first measurement of both positive and negative affect. No main
effect of the infographics was observed for positive or negative affect. Interaction between the
independent variables was not established, either.

III
WSPÓŁCZESNE PROBLEMY BADAŃ
PEDAGOGICZNYCH W WYMIARZE
MIĘDZYNARODOWYM

Barbara Klasińska*

PEDAGOGICAL REFLECTION ON THE USEFULNESS
OF POPULAR PROVERBS IN A HERMENEUTIC
EXPLORATION OF THE WORLD
INTRODUCTION

P

opular proverbs are a part of a much bigger whole, namely folk culture which
is synonymous with folklore, i.e. knowledge of folk, vertically and horizontally
touching all areas of human life and aspects of the functioning of an individual in
society and in the world. Proverbs are commonly defined as a treasure trove of good
reason, or the wisdom of nations, they are timeless, colloquially we can say that they
never grow old (an old proverb is always young).
For quite a long time (particularly on the grounds of paremiology) there has been
a continuous and, as it seems today, a futile dispute about what constitutes the phenomenon of proverbs, whether it is the fact that a proverb is a phenomenon located
at the border of linguistic and literary phenomena, or it is implied by their didactic
usefulness and educative and sententious character.
So far, scientific pedagogy, apart from some of its subdisciplines (in selective
and rather narrow ranges, however), such as theory of education and general
didactics, and in it Polish or foreign language teaching methodology in particular, has not devoted much attention to proverbs. On the other hand, in
non-scientific pedagogy, in ethno-pedagogics and ethno-pedagogy, in popular
knowledge about upbringing, which outdistance scientific knowledge, they
were a method of educating and a result of interpreting not only human behaviour and its conditionings but also man’s relationship with natural and supernatural world. They gave a number of answers to so-called primary questions,
how to be, how to live, what man should be like, how he should behave, think,
act and feel. It is exactly the circumstance in deliberations on proverbs which
should be particularly highlighted and emphasised today, and in its light, it
becomes justified to conduct research into the significance of proverbs in the
exploration of the world by an individual on each stage of his life and on each
level of his education.
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MULTIFACETED NATURE OF PROVERB AS AN (UN)SOLVED
MYSTERY
The first support in defining the essence of a proverb is often a linguistic, paremic
intuition of language users which enables to call one structure and not another a proverb (Szpila, 2003). From the point of view of the study of proverbs, namely paremiology, a proverb is a linguistic phenomenon (Kłosińska, 2004). It is a short, simple
sentence or a complex/compound sentence, sometimes a set of a few sentences (from
two to four), often a rhymed saying in the form of a sentence, usually a metaphorical
one, containing a truth or wisdom based on experiences of people (Szpila, 2003). It
is a closed wholeness, distinctive and easy to remember, often taking a verse form
(Krzyżanowski, 1969). It serves to describe a situation, instruct, it occurs in a given
community, it is commonly known and rooted in tradition, has folk provenience, thus,
it is passed on from generation to generation orally and directly (Szpila, 2003).
In proverbs one should understand something different than it is shown with
words, it is an utterance saying something else and implying something else (Eder,
2008). It is only one of the fundamental characteristics of a proverb, as the remaining ones – alegoricity*, imagery**, didacticism***, permanence**** and international
universality***** place it at the border of linguistic and literary phenomena, treat it as
a simple literary creation and cause that a proverb is not only a linguistic but also a literary phenomenon (Krzyżanowski, 1969). Significant characteristics of a proverb also
include conciseness, brilliance, incisiveness, discussing important moral issues, ethical
content, moralistic punch line (Eder, 2008) and the lack of time aspect (Olkusz, 2007):
Conciseness, brilliance and simplicity. An evocative style, a splinter of reality to which
timeless sense, a universal dimension was assigned. Universal because the fate of this
or that expression, often only an exclamation, expression of emotions or reason, was
decided upon by those who were saving those true pearls for centuries, and which we
now, faithful to this tradition, quote, not least to enrich our own world, strengthen
our presence in it, understand more deeply not only our personal experience, our faith
in order to help ourselves and others overcome vices and weaknesses. (Hydziuk-Żmuda, 2012, p. 5)
* For example, the Polish proverb Kruk krukowi oka nie wykole (Hawks will not pick hawks’ eyes) does
not concern real relations among birds but among people, and concerns the phenomenon of cronyism.
** Proverbs like Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie (Tit for tat) or Jak ty komu, tak on tobie (What goes
around, comes around) in a simple, imagery way to express interpersonal, religious or social relations.
*** Proverbs warn against misconduct, e.g. Kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada (He who digs a pit
for others, falls in himself).
**** Pal go sześć or Pal go diabli (Never mind) is a proverb which originates from the language of medieval
torture chambers (the Polish proverb says scorch him six times – that was an instruction given to the
torturer. As the convict could not survive more than two, three times this could mean that we should
not worry about him any more).
***** The Polish proverb Pańskie oko konia tuczy (The master’s eye makes the horse fat) was introduced by
Plutarch in Moralia more than two thousand years ago.
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The subject area and the scope of the form of proverb contains expressiveness
and explicitness, it is characterised by verbal images and metaphors (Krzyżanowski,
1969). More complex varieties of proverbs include artistic syntax, thus not only metaphors but also personifications or hyperboles or paradox* (Rozumko, 2010), they
may also include a dialogue, an epigram or an anecdotal wellerism (Krzyżanowski,
1969). Moreover, longer proverbs include specific stylistic devices – alliterations,
syntactic parallelisms or ellipsis (omission of a part of a sentence). They are often
rhymed (Rozumko, 2010), they use humour, their aesthetic quality is proven by
realism, reproduction of the phenomena of life in realistic images and boiling down
abstractions and notions to concrete reality (Krzyżanowski, 1969).
Apart from proper proverbs, we come across so-called improper proverbs, deprived of alegoricity and imagery but possessing a didactic character, little changeability and commonness. We can mention here gnomes, aphorisms, apophthegms,
anonymous utterances or those attributed to some personages (Krzyżanowski,
1969). Relative forms include anecdotes, maxims and so-called winged words (Rozumko, 2010), as well as proverbial expressions or phrases which are allusions to
matters and situations which used to be commonly known a long time ago but
do not exist anymore. They do not have a form of a sentence like a proverb but
they are used in metaphorical and secondary meaning as their original meaning
has been forgotten (Krzyżanowski, 1969)**. It is a very broad family of utterances
circulating anonymously.
To end the deliberations undertaken in this part of the paper, it is worth adding that the phenomenon of proverbs is defined more precisely by common opinions on them, e.g. the Poles regard proverbs the philosophy and wisdom of nations
(Krzyżanowski, 1969), the French say that they are an echo of experience, and for
the Germans there is truth in a proverb (Kłosińska, 2004). They prove that so far
proverbs have basically functioned as a treasure throve of good reason rather than
a literary text read in continuo (Eder, 2008). Therefore, to date they are treated as an
(un)solved mystery (?) in which a question arises whether they should be perceived
as ethical and timeless wisdom or as a linguistic and literary phenomenon, which by
the way is contained in the Polish proverb Insza mówić, insza bajać (It is one thing to
say and another to fable) (Eder, 2008).

THE SOURCES OF CONTENTS INCLUDED IN PROVERBS
It is said that a speech without a proverb is like food without salt, that it comes
from reason and reason comes from a proverb, or that it is a short sentence with
* For example, Polish Głową muru nie przebijesz (What can’t be cured, must be endured), Spiesz się
powoli (More haste, less speed).
** E.g. Polish Uszło mu to płazem (He got away with it) or Puścił mu to płazem (He let him get away
with it).
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long experience. Proverbs are a kaleidoscope or even a magical ball in which not only
beautiful words move, scattered in time and space (Hydziuk-Żmuda, 2012), but, in
parallel or rather above all, contents concerning almost the whole human existence.
Therefore, it seems that the thesis about the usefulness of proverbs in a hermeneutic
exploration (explanation, clarification, interpreting, understanding) of the world can
be primarily supported by contents, subjects and issues raised in proverbs.
Proverbs are the essence and the conclusion of a long chain of thoughts and reflections, they originate from rich but individual experiences and observations of various
life situations which as a result of repetitions have been generalised (Bień, 1987).
They are an example of different human practices collected and passed on from generation to generation, they describe what often occurs and equally often repeats in
individual and communal life (Rozumko, 2010).
Man is the primary subject matter of proverbs (Jurand, 1982). They describe
almost all areas of human life, they offer wisdom concerning its fundamental aspects, among which there is friendship, love, marriage, family, children, upbringing, education, work, honesty, faithfulness, bad habits, crimes, etc. (Mazurkiewicz,
2004). A considerable part of them are proverbs about health, disease and death
(Dzierżanowski, 1972), about wealth and poverty (Strukowska, 2001), or about eating, dining and drinking (Tauber, 2001). Plenty of proverbs concern doctors, teachers, priests, lawyers, and other professional and social groups, they emphasise the
value of hard and honest work, entrepreneurship, responsibility for one’s own faith
(Rozumko, 2010).
As a broader example, the subject of work in proverbs concerns not only a job,
activity, occupation, human activities, but also the goal which is the production
of material or cultural goods. Proverbs paint a picture of man in the production
process, depict his attitude to work, effects he achieves thanks to it, and changes he
undergoes while performing it (Reichhart, 1988). As befits folk culture, they talk
not only about homo faber, but also about homo ludens, thus, about work and recreation, as well as leisure, fun, about laziness and idleness (Reichhart, 1988). Moreover,
they refer to practical matters, they pertain to farming, trade, or hunting (Kłosińska,
2004), and even beekeeping (Gnerowicz, 2009). They concern savings, income and
economy (Bieniok, 1990). They include topographical and geographical issues, they
concern weather, animals and plants. They say a lot about social relations, class and
estate of the realm conflicts, they are a mine of social details, they depict various aspects of past life. Numerous events which are unknown to history are also recorded
in their contents (Krzyżanowski, 1969).
Therefore, the abundance of contents included in proverbs is surprisingly great.
However, praising their value would be not only the manifestation of scientific subjectivism, a great faux pas, but also an undeniable mistake, since in addition to overwhelming truths proverbs also contain obvious nonsense (Wojciszke,
2009), good and bad advice, flatteries and aspersions, deep thoughts and platitudes
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(Dzierżanowski, 1972). Some proverbs contradict each other*. Anyway, they give
important guidelines, warnings and advice (Olkusz, 2007). Yet their significance for
pedagogy and educational sciences should be established based on scientific knowledge and research, both mono and interdisciplinary.

BETWEEN THE HERMENEUTIC SENSE AND THE SOCIAL
FUNCTION OF PROVERBS
To introduce the last part of the deliberations in this paper, quite difficult due to
the fact that the possibility to apply a hermeneutic perspective in the studies of proverbs is only being recognised, it is worth emphasising that not only proverbs but their
educational, practical, social function is as old as the hills**. Proverbs were known
and repeated already in ancient Greece and Italy, in Poland they appeared with the
first print and Biernat of Lublin was a leader, there is a multitude of proverbs in the
literary works by Mikołaj Rej and Jan Kochanowski. In the 16th century, the king,
senators and members of parliament used them off the cuff, at that time knowing
them was a proof of deep erudition, therefore, they were memorised purposefully,
although they spread very fast orally (Krzyżanowski, 1969).
In the light of the contemporary knowledge about folklore, proverbs, which are an
integral part of folk culture, should be attributed a polyfunctional influence (Krawczyk-Wasilewska, 1986). The thesis situating the didactic function of a proverb at the
first position (Krzyżanowski, 1969) has lost its validity, or from the very beginning
of research into proverbs it was wrongly formulated and not supported by pedagogical scientific knowledge, which, with the remaining part of its justification, indeed
proves that it is not that function but the educational one which really matters.
The thesis that proverbs have polyfunctional meaning can be supported by the
following statements. Firstly, proverbs very clearly manifest the ethical system, they
teach loyalty to the loved ones, consistency of action, obedience to parents, they
warn against the effects of unethical conduct, favour perseverance, criticise hypocrisy. They serve as arguments in a discussion, they describe the world, they are life
signposts, they allow to tame reality. It is owing to them that in past communities
it was possible to pass on moral principles, the philosophy of life or even religion
(Kłosińska, 2004). A great number of proverbs has the character of statements about
what it is like in life, they are critical statements imposing a conclusion which requires verification, warning against something or indicating what it should be like,
they are positive or negative recommendations (Krzyżanowski, 1980).
* E.g. Polish Im więcej, tym lepiej (The more the merrier) and Co za dużo, to niezdrowo (Enough is as
good as a feast).
** How old proverbs are is proven by the works by King Solomon of 10th century BC and The Book
of Proverbs, a part of the Bible, whose authorship is attributed to him.
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Secondly, their role consists in strengthening bonds among the members of a given
community, thus, we can attribute an integrative function to them (Krzyżanowski,
1969). Proverbs act as a comment, they are believed to be a means of risk reduction in
social interactions, since they introduce an external authority guaranteeing the compliance of conduct or an utterance of the object with a cultural norm (Olkusz, 2007).
Thirdly, proverbs served and should still serve as a means of evoking the mood of
homeliness and familiarity. In addition, the history of proverb shows gradual disappearance of obscene elements and vulgarisms from them (Krzyżanowski, 1969),
owing to which they also gain a new aesthetic value. Finally, as for the didactic
function, proverbs are useful in fulfilling it and the function is definitely fulfilled in
practice, however, we do not know to what extent, we do not have any descriptions
of its essence and conditionings, thus, they should be studied.
New functions of proverbs are waiting to be discovered because they do occur. And
this task is not easy, either, as traditional proverbs are playing a smaller and smaller role
in the contemporary world, and folk wisdom is more and more superseded from everyday human experiences. So far, biblical proverbs and those which are useful in raising
children have maintained the biggest authority. Generally, the status of proverbs has
decreased, but they continue to be a vital element of language, particularly of colloquial
language (Rozumko, 2010). Therefore, a chance can be seen in the hermeneutic perspective of studying them, as social experience included in a proverb and the attitude
to the surrounding world is a handy tool in re-analysing something experienced, which
may be examined in relation to the experience analysed a long time ago.
Proverbs by definition are perceived as passing on the truth, their function consists
in explaining, clarifying the situation, and not obscuring the picture of reality or misleading. Moreover, they are not in a vacuum, centuries of common feeling, experiencing, coping with situations experienced by man stand behind them. They are based on
experiences of many people, yet they are a sum of individual experiences, which only
at some point became a general experience. They include conclusions drawn from observations of selected situations by a given community over many years (Szpila, 2003),
in majority they answer so-called primary questions about the nature and essence of
man and humanity. It is also important that they do not change with transformations
in the experiences of social groups. Transformations in experienced situations and ways
of assessing them lead to their elimination. Proverbs which can survive are those which
describe universal experiences, which still refer to the present time and the ways of
experiencing it. On the other hand, new experiences, evolving view on the experienced
reality are reflected in parodies of proverbs and the creation of anti-proverbs (Eder,
2008), which are defined as humorous versions of well-known proverbs, and which
result from the willingness to adjust to a current situation* (Kłosińska, 2004).
* Polish anti-proverbs include Kto pod kim dołki kopie, sam awansuje (Those who dig a pit for others
shall be promoted), Kto rano wstaje, ten cały dzień ziewa (The early bird yawns all day), Mądry Polak po
errorze (A Pole is wise after an error message), Nie wszystko IBM, co się świeci (All that glitters is not IBM),
Kto daje i odbiera, ten coś ma (Give a thing and take a thing and you will have something).
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The use of proverbs to describe any, usually unique in its details situation enables
to place it among other, already known ones and to refer it to the established system
of values and ways of thinking. The paremic description of a situation aims at seeing
a new experience and an individual reaction to it in the light of axiomes characteristic for a given community. It is also to tame something unknown, give it a familiar
but at the same desubjectivised dimension (Szpila, 2003).
Nowadays, we can observe a trend of the shrinkage of the set of proverbs most
commonly used, which is a reflection of the process of eliminating a proverb as
a category from the resource of linguistic devices, which takes place before our very
eyes. The number of known proverbs is decreasing but because a proverb finds its
place in a variety of spheres of human communication, for example in texts written
on walls (such as graffiti or murals) or in texts like text messages, we may expect that
they will be described also in those types of communication. Undoubtedly, the press,
advertising and literature will remain an inexhaustible source of information about
the phenomenon of proverb for researchers, the analysis of which will result in new
observations concerning the ways of applying proverbs and their role in the contemporary world (Szpila, 2003).
Deriving from paremic wisdom makes functioning in the world easier for proverb users. The wisdom of proverbs is proved in their everyday application, as well
as their everyday verification and real effects which their use brings. It is wisdom
accessible to everyone, non-hermetic, easy to understand, appealing to an average
person more strongly than elite philosophical thought (Szpila, 2003), yet requiring
constant interpretation due to the realities of the present, changing like in a kaleidoscope. What is more, it is about experiencing an indissoluble link between
the content of a proverb and its interpretation, a link which consists in mutual
influence. On the one hand, the content gains sense owing to interpretation, and
on the other hand the interpreted content transforms the interpretation, and even
an interpreter (Januszkiewicz 2012).

CONCLUSION – VIA PROVERB BACK TO THE THINGS
THEMSELVES (?)
Passing on proverbs should take place by two simultaneous paths – direct or indirect. The first way is a purposeful and systematised activity consisting in making
others aware of the existence of proverbs, explaining their meanings and illustrating
their functions, which in the past happened while learning Greek, Latin, studying
the Bible, didactic literature proverbs are a permanent component of. The other
way of passing on proverbs is to use them in a context with the intention of passing a communication act to other participants. This method of passing on proverbs
from generation to generation depends on the familiarity of an older generation with
them. Frequent use of proverbs by them, in connection with the authority of age and
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experience may contribute to preserving the tradition of passing on knowledge about
proverbs and familiarity with them to next generations (Szpila, 2003), but at present
also this method is more and more often failing (Przygoda, 2015), and today’s young
generation acquires proverbs in the way known to itself.
Marcus Quintilian wrote that there are such short maxims or proverbs which have
been accepted and are used by everybody. However, they would not pass from century
to century if they were not significant to people (Reichhart, 1988). Yet today, to make
it possible for a proverb to come into being, it must fall on culturally fertile ground
(Eder, 2008). It is not easy because contemporary man is more enchanted with habits,
civilisational novelties than with questions about how to be, how to think, how to feel,
there is not time for reflection, and as a rule, the individual starts thinking, only when
the faith stands in his way. And proverbs are like coins, they have value only when they
are in circulation (Jurand, 1982). Therefore, pedagogical research into proverbs with
the application of a hermeneutic perspective is a real challenge.
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PEDAGOGICAL REFLECTION ON THE USEFULNESS OF
POPULAR PROVERBS IN A HERMENEUTIC EXPLORATION OF
THE WORLD
Keywords: folklore, proverbs, pedagogy, art of interpreting
Abstract: The interest in proverbs has been growing recently, new books of proverbs spring
up on the publishing market like mushrooms. However, something is disappearing in their
abundance, namely scientific deliberations about proverbs, conducted mainly in the context
of paremiology, but also anthropology, ethnology, psychology, psychiatry, folklore studies,
literary studies, linguistics, religious studies, as well as pedagogy, which still attempt to unravel the nature of proverbs, as it is still thought to be an unsolved mystery. In this context,
pedagogical reflection on the significance of popular proverbs in a hermeneutic exploration
(clarification, explanation, interpretation) of the world and the sense of human existence
seems justified and may encourage further, both mono- and multidisciplinary studies.
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PEDAGOGICZNE ZAMYŚLENIE NAD PRZYDATNOŚCIĄ
PRZYSŁÓW LUDOWYCH W HERMENEUTYCZNYM
POZNAWANIU ŚWIATA
Słowa kluczowe: kultura ludowa, przysłowia, pedagogika, sztuka interpretowania
Streszczenie: W ostatnim czasie wzrasta zainteresowanie przysłowiami. Na rynku wydawniczym pojawiają się jak grzyby po deszczu nowe księgi przysłów. W ich natłoku giną jednak
naukowe rozważania o przysłowiach, które są czynione głównie na gruncie paremiologii, ale
i antropologii, etnologii, psychologii, psychiatrii, folklorystyki, literaturoznawstwa, językoznawstwa, religioznawstwa, a także pedagogiki, w których to podejmowane są nadal próby
rozwikłania ich natury, bowiem stanowi ona wciąż – uważa się – nierozwiązaną zagadkę.
W tym kontekście pedagogiczne zamyślenie się nad znaczeniem przysłów ludowych w hermeneutycznym poznawaniu (objaśnianiu, wyjaśnianiu, interpretowaniu) świata i sensu życia
człowieka wydaje się uzasadnione i może stanowić zachętę do dalszych, tak mono-, jak i wielodyscyplinarnych badań.

Aleksandra Kamińska*

AN EMPLOYEE OF GENERATION Y IN THE FACE
OF CHANGES IN THE GLOBAL LABOUR MARKET

W

ork is one of the important activities in human life, although not the most
important one. Without it, one’s life may not be defined as fulfilling. Every
generation that appears on the labour market brings a specific set of attitudes. These
attitudes are a result of other important values for this generation. Observing the
contemporary labour market, we can see that for older workers the important values
are related to stability and security. Ideal work ensures high income and this is a constant tendency. This is understood as a perpetual employment contract, providing
health and retirement benefits. Ideal work provides stabilization in which the person
does not perceive the constant threat of becoming unemployed. It is a job that is
so stable that a person does not feel the need to constantly look for a new place of
employment, but they focus on work goals and thinking about their career path. In
ideal work, the employer appreciates the commitment and honesty of the employee.
Then, the work gives so important stabilization, which allows to find self-fulfilment
in professional and private life. Such perception of work is also a source of individual
self-esteem, because it gives a sense of prestige, determining social position. Thus,
work is “the axis of life of an individual, it designates social order and the ability to
survive of the society as whole” (Bauman, 2006, p. 42). A person who has a job such
as described above can focus on planning their future and is confident that if they
will work very hard, they will realize their plans.
Man’s approach to work is influenced not only by personal preferences. It is also
determined by the general conditions in the labour market. According to sociologists, contemporary work is postmodern. Due to the conditions imposed by the process of globalization, we can’t say that the working environment is similar to the realization of the ideal of working which it has described above. Among the conditions
shaping the contemporary work environment are: the mobility of capital and the
accompanying forced labour mobility (resulting in displacement of jobs into countries where labour is cheaper), the transformations of structures of companies (flat
and unclear structure), the changes of forms of the employments (so-called flexible,
offering only payment for work done, insecurity in the form of permanent employment or health and retirement insurance), the domination of informatization, digi*
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talization and the mechanization, (which causes job cuts as part of the work is able
to make machines instead of people), the situation of low-qualified workers (whose
qualifications are rapidly outdated and there are no new job offers); the permanent
threat of unemployment (the instability of jobs and the problem of finding new
employment) and the necessity of permanent education (the need for continuous
training and upgrading to meet the expectations of employers) (Kamińska, 2012).
These conditions make the ideal of work environment less and less real. According
to sociologists (Beck, 2004; Bauman, 2000, 2006; Rifkin, 2001), the labour market
becomes a place which is less predictable and more and more hostile for the people.
A person can’t be sure of the stability of his employment. He cannot be sure that his
efforts, commitment to work be noticed and appreciated. Each of us must be aware
that every day our workplace will be liquidated, so unemployment becoming the
experience of most working people.
But are the sociologists, really right? Until recently, most people would have answered without a question: yes. The above described phenomena become the experience of most employees. But now the new generation is entering the labour
market. They are so-called Generation Y. They don’t know other life than the this
which is shaping of postmodern conditions. This is the first global generation, which
was brought up in the company of electronics, so they don’t recognize the barriers
resulting from time and place. This is a generation of young people growing up in
the world of Western civilization – a civilization devoid of disturbing political events
(war), civilization of overplus of everything and small fertility. From birth to adulthood the representatives of Generation Y are accustomed to the fact that the attention of adults (parents, grandparents) is focused on them, and the purpose of their
lives is fun, entertainment and self-realization. It seems that this generation is perfectly prepared for living and functioning in conditions imposed by postmodernity.
Hence, this article analyses the above-mentioned factors shaping the postmodern
labour market in the context of the behaviour and values preferred by the Generation Y, assuming that this generation will not treat these conditions as threats, but as
normal conditions in which modern man is able to function well.
Mobility refers to capital and labour. It can be analysed in three aspects: migrant,
the target of migration and the place of migration (Kamińska, 2012, p. 307–308). As
regards the first of these aspects, capital, corporations and companies are no longer
assigned to a place (Bauman, 2000). They move where the lower costs, primarily
work (preferential tax systems, lack of extensive system of labour rights) are provided.
In the context of analysing the behaviour of the youngest employees on the labour
market, this factor should not be analysed. However, it is also important for generation Y in the range of their value system. According to Don Tapscott, the one of the
factors defining the next generation (another name of generation Y) is the need of
fairness (Tapscott, 2009). Thus, representatives of this generation will follow cases of
abuse of labour rights in Asian countries, disseminate such examples on the Internet
and oppose such practices. Thus, by developing their awareness in this area, they will
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be less inclinable to work for an employer who patronize such practices, even if he
offers better working conditions than the competition.
The other two factors, i.e. the purpose and place of migration, are more directly
related to the plans for young workers. The young generation is, as I have mentioned
above, well-educated, self-confident, and highly aspiring to the development of their
careers. Unlike their older colleagues from Generation X, they are not willing to
demit of their education and move abroad, when they might be work under their
qualifications but for better money. They are the people who want to use their capabilities, either in mother land or abroad. So, they aren’t a washing-up brush generation. This is a generation that believes that they are the goal of the brain drain
process (i.e. the process used by the most developed countries of the West, which
involves the reception of highly educated immigrants with rare specializations that
to reinforce the needs of their labour market). So, “working for Generation Y is
not only a source of income, but psychological or social value – they are the people
who are determined, flexible, mobile, who want to pursue a career and achieve their
life goals” (Śliwak, 2016, p. 315). Generation Y treats education as an appropriable
value, i.e. it is a good investment for the future, becomes a pass to a better life, and
enables the world without borders in such a close for youth today. The adequate level
of education, the knowledge of foreign languages allows them to choose their place
of work and residence anywhere in the world and change them at any time. They
also provide life at a sufficiently high level of material, which is not the end in itself
for the Y generation (i.e. its representatives are not able to give up other important
issues such as freedom for good earnings). But Generation Y representatives are the
people with a high level of self-worth, and therefore they do not intend to work for
low money. They do not like the so-called retirement (i.e. the attitude that we are
able to work hard for little, in order to get promoted in the future), too.
The last of the reasons for migration, directly related to generation Y, is its purpose. Apart from work, the important purpose of migration, usually limited to time,
is education. More and more students from Generation Y are eager to benefit from
student exchanges, studying for a period of time (e.g. one semester, or year) abroad
or, for students from richer families, decide to pursue the whole higher education
abroad. Despite representatives of previous generations who are afraid of foreign
travel because of the languages barriers, Generation Y learns foreign languages from
childhood and it is not afraid to use them in practice. They realize that traveling
abroad for educational purposes is a test for the future. Thanks to this type of departure students and later employees are able to adapt quickly in other countries. The
Internet and this type of trips allow them to broaden their circle of friends, which in
the future can be useful when looking for or changing a job. According to Ola, who
has started a critical discussion on the article describing Generation Y: “In spite of
inventing hard stories about difficult childhood we to step in adulthood without any
complexity, we use a number of skills, including those acquired abroad” (Spowiedź
pokolenia Milenium, 2013).
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The second factor, which it is witnessing about changes in the contemporary labour market, is the transformation of the structure of companies functioning in the
global markets. Contemporary companies have changed from the big conglomerates
with transparent structure of promotion. Their place was occupied by small businesses, so called flat structure. In such companies, the purpose of employees is to rapidly
advance to the highest positions in the company. The advancement has ceased to
be dependent on, for example, the age of the worker, who was associated with the
wisdom and many years of experience. Hence, it seems that today’s companies are
more suited to the needs and perceptions of the world of the Y generation. It is
a generation on the one hand impatient, and on the other willing to change existing
reality, having specific ideas that they want to embody life as soon as possible and
they want to be underrated for its too. “This generation has the assumption that
they are themselves (but not the organization) are responsible for the course of their
careers, hence the lack of attachment to one place of work is resulted” (Kopertyńska
and Kmiotek, 2014, p. 43).
In a company with a flat structure (in regard to its highly hierarchical predecessor)
the loyalty is a big question. The bureaucratic, modern structure required loyalty
from the employee, but at the same time it returned it to him. The dismissal of
the employee was regarded as a last resort. So, in many cases employees have tied
their professional lives with only one company, working them from graduation to
retirement. Today in most cases the life of companies is shorter than the employee’s
occupational activity – a companies are established and liquidated as quickly as possible, so they do not want and can’t be loyal to the employee. At the same time,
such structures expect loyalty from an employee – understood as a full engagement
in a business, even if the expense is a private life of employee. It is required that an
employee resign from his other needs beyond the workplace’s interests.
While older workers complain about the lack of company’s loyalty to them, they
are also able to devote themselves to working. However, this kind of employer loyalty firm cannot count on younger employees. In the literature (Hutchinson et al.,
2012; Generation Y..., 2008; Kopertyńska and Kmiotek, 2014) the authors stress
that one of the biggest problems faced by employers employing the Y generation is
understanding loyalty. Persons from Generation Y are not attached to the workplace.
They are engaging in work (Tapscott, 2009; Kopertyńska and Kmiotek, 2014), but
until the workplace is compatible with their needs, which they are inclined to invest
outside of financial means (e.g. job based on interests, focusing on worker productivity, but not hours which he must be worked, etc., work concordant with their value
system). When their needs change, or if they find an employer whose offer the job
more suitable for persons’ goals, they do not have the opportunity to quit suddenly
their jobs.
It is also worth emphasizing that employers, whose management is in most cases
older people, face a number of problems with the management of young workers. The
first of these problems is the reluctance to spend too much time in the workplace. For
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Generation Y, the private life (a family life, meetings with friends or spending time on
hobbies and interests) is just as important as working life. Hence, they don’t tolerate
staying in the workplace, so characteristic of the working style of the older generations.
Ola (which I am quoting above) says: “I’m not a desperate workaholic. I can reconcile
the time for the family with the time for myself and I know when I can go for this
organic coffee” (Spowiedź pokolenia Milenium, 2013). Hence the stereotype that young
workers are not inclined to such hard work as generation X is dominant (Kopertyńska
and Kmiotek, 2014, p. 42–43). However, it seems that the problem isn’t the engaging
in work but perceiving what this commitment is. As mentioned above, for older workers it is related to the culture of work, expressed as the longest stay at the workplace, at
the expense of other spheres of life, because it is accepted. For Generation Y, this attitude is stupidity. They see engage in work as a fast and reliable exercise of their duties
and to create as many ideas as possible that will benefit the organization. At the same
time, it is a generation that is reluctant to remain at work after hours and reacts negatively to the need to work on a free day (for example Saturday), if it is not a permanent
practice. However, they don’t exclude additional commitment to work where there is
a clear need for it (Kopertyńska and Kmiotek, 2014, p. 46).
Due to other life-systems values and their different hierarchy, there are other problems in the workplace. Among them we can find communication problems between
employees of different generations. Young employees do not attach much importance to conventions, such as respect for senior authority, high level of personal culture, elegant speech and writing. As a result, older workers believe that they are not
respected by the younger, and the younger also complain about the lack of respect
for their ideas from the elders. As Ola claims: “What differentiates us from they it
may be the impudent sincerity with which we speak directly about what we want,
knowing what we can do” (Spowiedź pokolenia Milenium, 2013).
The incentive system is another problem resulting from generational differences
between management and young workers. Managers are accustomed to a certain
amount of resources, by which they have motivated employees so far. Meanwhile,
the younger generation, as mentioned above, does not consider financial motivators
as the most important. “They are motivated by constant development of their competences. At the workplace, they expect health and psycho-physical benefits such as
private medical care and a sports card. They need a sense that the work provides them
with satisfaction, it has a positive impact on their career and is widely respected and
appreciated” (Śliwak, 2016, p. 315–316). In addition, they expect individual offers
that are tailored to their individual needs, resulting from a good employee knowledge, it isn’t means as employed by everyone. “Rewarding all employees equally may
be convenient for the company, but the motivating effect of such practice is negligible. An employee feels really appreciated only when he gets what he most desires”
(Śliwak, 2016, p. 313).
The problems outlined above indicate that the workplace is often seen as a place
of struggle between employees who differ significantly in age and professional ex-
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perience. On the one hand, there are older workers in the workplace who occupy
prominent positions in today’s businesses and have been forced to sacrifice a lot for
their present position in the company. On the other hand, we have young workers
who challenge the career path of older workers and do not want to duplicate it. They
do not recognize senior staff as mentors. They do not want to use their knowledge
because they consider it obsolete, and they think that those elements that they need,
they can be obtained via the Internet with a few clicks. These people regard modern companies as closed to new ideas in which employees refuse to use their ideas
and look at young issues. Accordingly, on the basis of research by Kopertyńska and
Kmiotek, it can be stated that in today’s companies there is a problem with the management of teams of employees of all ages. There are clear tendencies towards the
formation of rival groups of employees homogenous in terms of age and seniority in
the company. So, as Kopertyńska and Kmiotek claim, modern managers are most
aware of the existence of a new generation of workers, with other needs for older
workers, but they do not understand and they evaluate them through the prism of
negative traits (Kopertyńska and Kmiotek, 2014, p. 101).
The deepening of the above considerations may be another characteristic characterizing the contemporary labour market, i.e. the change of the form of employment.
As I have noted above, the ideal form of employment for the elderly workers is an
employment contract, but this is not an ideal form of employment for young people,
who may associate it with unnecessary attachment to the workplace. For young people, permanent employment (an employment contract) is also valued positively, but
the reasons for this assessment are different than older workers. While older workers
are willing to stay at a permanent job place, even if the salary is lower, for reasons
such as job and social security (health benefits, pensions, retirement benefits). These
traits of employment are not so important for younger workers. They appreciate to
use a preferential credit system. Therefore, for young workers, the lack of a permanent contract of employment does not associate with instability and lack of social security. These workers will be more inclined to take up higher salary proposals instead
of a permanent contract. Hence, the negative effects of non-durable employment,
i.e. economic, psychological and social (Kamińska, 2012) – not all of them will be
valued by the Generation Y as negative.
Certainly, people from this generation will perceive economic factors as unfair.
Both low wages and the lack of access to the company’s budget and lack of access to
other employee rights that are guaranteed to full-time employees in a company (such
as the use of sports club tickets or car service equipment, cell phones etc.), will be recognized by Generation Y for injustice. Thus, the economic effects will be perceived
as negative in the employee’s daily existence, and thus will affect the young people as
demotivating. Other effects, i.e. psychological and social, are not be noticed by the
people of the described generation at all. Even if they are noticed, they do not have
to be perceived negatively. The psychological effect in the literature is recognized as
a lack of real possibility of changing temporary employment in permanently one.
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As mentioned above, in many cases, for Y generators, when the employer ensures
other conditions (e.g. flexible working time, engaging in interesting projects and renewing them, using and rewarding the efficiency and ideas of individual employees),
the positive qualities of work can make that the flexibility of employment not be
noticed at all. On the other hand, the social effect (the segregation of employees into
the full-time elite and the remaining employees) is present in modern companies, but
this is expressed in the above-mentioned age groups of employees. The attachment
to one’s own generation is one of the characteristics of the described group. “The
real deal only connects them with their peers, with whom they unite the meanings
and values of youth culture, its symbols (memes) that build a community identity”
(Kubacka-Jasiecka and Passowicz, 2014, p. 176). Thus, a contract of employment
is part of the consideration of the employee’s loyalty to the company, since it is not
a factor, which it decides whether the employee remains in the company.
Based on the above characteristics, which describe the value of working environment for Generation Y, it seems that the other factors that characterize the
contemporary labour market, such as the dominance of computerization, digitization and automatization, the situation of low-skilled workers, the continuing
threat of unemployment or the need for permanent education, are either evident
for generation Y or they do not matter to this generation, hence they will be
discussed together.
The factors that are obvious to the Y generation include the dominance of computerization, digitization and automatization and the need for permanent education. One
of the social situations, on the basis of which the social scientists distinguish the generation Y in the literature, is the lack of knowledge on the so-called analogue world. The
childhood of this generation was accompanied by computers, cell phones, computer
games and the Internet. Hence, in today’s world, children acquire basic information
and information skills before they learning to read, write or count. Thus, the older
generation must learn the computer hardware, but this hardware is so natural for Generation Y, which are also known as the Net Generation (Tapscott, 2009). Hence, for Y
generation (unlike older generations) IT and digitization are not valued – it simply exists. For this reason, people from Generation Y do not perceive a significant reduction
of jobs place, which are no longer supported by people and they start to be handled
automatically using computer hardware (Rifkin, 2001). Generation Y is naturally accustomed to handle this equipment. Regardless of the degree of complication of this
service, they do not perceive it through the prism of fear.
Generation Y has relatively easy access to education, compared to other generations. In most cases their parents attach importance to formal education (masters
and higher education), so most of today’s young people are convinced the thesis that
finish the higher education is the need. Other forms of education, i.e. post-graduate
education, they are also common for today’s youth. At the same time, the generation
is unaware of the world in which the end of science was the beginning of work and
these two worlds was separation. Contemporary young people are aware of the pro-
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cess of rapid updating of knowledge and information gained not only a few years ago
in school, but also in the process of training accompanying professional work. Thus,
people are convinced of the need to constantly update their knowledge.
In extreme cases, we have to deal with the process of consuming knowledge and
experience, which results in the collection of all diplomas, internships and training that
will enrich the CV of employee and increase his chances in the labour market (Godlewska-Werner, et al., 2014, p. 162). Hence, Generation Y employees continue to be
students when they are employers but they have specific expectations about their educational offerings. They expect, among other things, that this will not only be theoretical education, that it not fitting for their professional experience. They are eager to take
an active part in the class, becoming more and more difficult students and asking many
difficult questions. They want the educational offer to be tailored to their size, widening
their knowledge, and not just by offering another in the collection diploma. They have
high expectations about the education which they pay for. At the same time, these are
people who do not choose the profession once and for all, but they assume that work
can always be changed according to current interests. Hence, the above-mentioned
view that both work and education are subordinated to the dominant need for self-fulfilment in the case of Generation Y is repeated. Because of the surrounding us reality,
the multiplicity of stimuli stimulates us to seek and develop interests, and “people are
better educated, they adapt to the changing cultural reality easier, they are to embrace
the differences, compromise, work in coexistence easier too” (Chodubski, 2012, p. 15),
that is why the learned and the occupation profession becomes increasingly detached
for the Generation Y. Therefore, we concluded that the lack of a link between education and work in the occupation is already a lasting trend.
It seems that the situation of low-skilled workers and the permanent threat of unemployment are least affected by the representatives of the Y generation. According
to the authoress of this text this is the result of the fact how information about each
generation is analysed and commented on the literature. Each generation characteristic, pointing to the positive and negative characteristics typical for its representatives, is scraped off stereotype. Hence, although the Y generation is well developed
in the literature, not only American literature, we may find the opinion that the
characteristics of this generation:
do not always consist of a coherent and unambiguous image of the generation. It
is related to their journalistic character, but it can also be due to the lack of mature
cohesion presented by the representatives of this generation of beliefs and behaviours, or ambivalent attitudes and emotions. Moreover, in the articles and online
reports, the characteristics of generation Y appear too sharp, dominated by expressive
and even exaggerated wording as well as unfounded, often superficial generalizations.
(Kubacka-Jasiecka and Passowicz, 2014, p. 176)

It seems that generation Y has been presented in the sociological, pedagogical
and psychological literature in a reliable way, but inevitably demonstrating the
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typical features and values of its representatives is unable to address all its representatives. Although it is believed that this is a very well educated generation,
with high professional aspirations, aspiring to the most prestigious posts, also
in this generation are the low-skilled and the unemployed people. Thus, in the
context of this generation, such persons, who are not compatible with the generally preferred perception of success, are exposed to stigmatization because they
are unable to realize an imaginary model of life understood as a success. Thus,
also among the representatives of the Y generation, there are people completing
vocational education and not interested in further education (although they are
relatively small, because according to a survey conducted in 2011 by Krystyna Szafraniec, 2/3 of young people completing vocational education decides to
continue their education (p. 99). These people leave school at lower levels of
education and they do not finish education, i.e. non-learners, not working or
using any form of further education (Szafraniec, 2011, p. 199). These people
exist, though they are not included in the considerations of the Y generation as
they do not fit in the typical image of this generation. These people are exposed
to illiteracy and dependence on state social institutions.
The unemployed are another category of people who do not fit in the Y depicted
in the literature. Also, the problem of unemployment, although characteristic for
the contemporary labour market (in contemporary analyses the authors stress that
unemployment is practically exposed to every employee), this problem does not
seem to exist in the literature about Generation Y. A young employee from Generation Y does not lose a job, but leaves it, and they find better (i.e. more suited to his
lifestyle) employment. Meanwhile, also in generation Y and in society as a whole,
there are people who are exposed to the negative effects of unemployment, such
as lack of professional experience, lost qualifications (i.e. deskilling) or exposure
to social degradation. Although the Generation Y is portrayed as dynamic, active self-managing, prolonged unemployment also results in apathy and passive
attitude towards society. It is also worth pointing out that all the representatives
of the Y generation are exposed to unemployment, not only among those who
are under-educated, but also, they, who are after graduation, full of plans and
hopes for a professional life. Although they are convinced of the high level of their
qualification, self-confidence and determination, this image is not confirmed by
the employer. The employers state that university graduates are poorly prepared
theoretically for work.
Hence, presented by the Y generation of self-confidence in the faced with the problem
of unemployment is not confirmed in practical activities. The level of self-confidence is
not reflected in the opinions of other people about the Y generation. These opinion in
many cases are rather negative and do not conform to the self-image of young people.
The analysis of the labour market in this paper, the opinion of managers on the qualifications of Y-generation workers is particularly important. At the end of these considerations
it is worth to cite conclusions from the study of Kopertyńska and Kmiotek (2014). Ac-
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cording to this author the longest of seniority of managers is influenced on “the weaker
self-esteem of cooperation with Generation Y employees” (p. 103).
This article demonstrates that although the postmodern labour market in sociological literature is described as unfriendly to the worker, the full-on-place, this is so
only for older workers, i.e. 30-40 years old workers. Employees who are just beginning their careers, they are unaware of stable employment and social security. They
enter the labour market without fear, with new ideas and high self-esteem. Moreover,
they regard as archaic, worthy of change the structures described in the literature as
postmodern. Thus, a new paradox comes to the labour market. The older people
perceive this sphere of activity more and more pessimistic, noting that what they
perceive as values result from work is increasingly difficult to achieve and goes away
in the least. The same reality by young workers is considered too stable, archaic and
requires change.
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AN EMPLOYEE OF GENERATION Y IN THE FACE OF CHANGES
IN THE GLOBAL LABOUR MARKET
Keywords: labour market, Generation Y, values, behaviours
Abstract: The analysis carried out in this paper focuses on two themes, usually analysed separately, i.e. changes taking place on the postmodern labour market and analysis of the behaviour of the generation Y on the labour market. Normally, the postmodern labour market (and
the changes it has experienced in the modern phase) is perceived as a hostile and threatening
place for modern workers. At the same time, a new generation of workers, i.e. Generation
Y, which knows no other reality than those resulting from postmodernity, enter to labour
market. The study concluded that people from Generation Y do not perceive the postmodern
labour market as a place of full danger; on the contrary, they believe that the modern labour
market is stifling and requires changes, so that the young workers would be able to make full
use of their capabilities in its structures.

PRACOWNIK POKOLENIA Y W OBLICZU PRZEMIAN
GLOBALNEGO RYNKU PRACY
Słowa kluczowe: rynek pracy, pokolenie Y, wartości, zachowania
Streszczenie: Analiza przeprowadzona w niniejszym artykule skupia się na dwóch wątkach,
zwykle analizowanych oddzielnie, tj. na przemianach mających miejsce na ponowoczesnym
rynku pracy oraz analizie zachowań Pokolenia Y na rynku pracy. Zwykle ponowoczesny
rynek pracy (i przemiany, które na nim wystąpiły, względem nowoczesnego rynku pracy)
jest postrzegany jako miejsce nieprzyjazne i pełne zagrożeń dla współczesnego pracownika,
które jest wyrazem tzw. społeczeństwa ryzyka. Jednocześnie na rynek pracy wchodzi nowe
pokolenie pracowników, tzw. Pokolenie Y, które nie zna innych realiów niż te wynikające
z ponowoczesności. W przeprowadzonej analizie stwierdzono, iż Pokolenie Y nie postrzega
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ponowoczesnego rynku pracy jako miejsca pełnego zagrożeń, wręcz przeciwnie uważają oni,
iż współczesny rynek pracy jest skostniały i wymaga zmian, by najmłodsi pracownicy mogli
w pełni wykorzystać swoje możliwości w jego strukturach.

Ewa Gawlik*
Michał Z. Wójcik

CHARACTERISTICS OF TOTAL INSTITUTION BASED
ON THE EXAMPLE OF EDUCATIONAL CARE
INTRODUCTION

O

rganization and structure of orphanages has a very important role especially
in the situation when these institutions replace the functions of a family. The
article presents excerpt from author’s Ph.D. thesis concerning the analysis of research
conducted. One of the theoretic-cognitive aim was to recognize the functioning of
children in care in educational care facilities taking into consideration Erving Goffmann’s (2006; 2011) theory of total institutions.
The research group consisted of children in care both without mental disabilities
and with mild mental disability. The article shall present the characteristic of total
institution based on one of educational care facility, methodology, result of the research and the conclusion.

INSTITUTIONS INCLUDING TOTAL INSTITUTIONS VERSUS
EDUCATIONAL CARE FACILITIES
Institutions are a group of people bound by common tasks and rules. Every institution
consists of aims, values, norms, equipment/facilities or functions it serves. The aim of the institution is fulfilling biological and social needs of people. According to Bronisław Malinowski:
primal needs are fulfilled by primal institutions: a) institutions providing food, b)
institutions of kinship, marriage and reproduction, c) institutions of security and
defence against threats. Secondary needs however are fulfilled by legal, economic,
educational and political institutions. (Sztompka, 2012, p. 306)

Social institution has a very broad sociological meaning and is:
a set of different positions and structures which aim at solving problems crucial for the
human beings – the species whose existence is based on cultural mediation of social
*

University of Silesia in Katowice.
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organisation. Majority of norms which influence behaviour is – because of their importance – commonly known and based on values and beliefs (Turner, 1998, p. 178).

Definition of institution in this article will have a broad context as upbringing,
educating and socialising of children in care of educational care facility. The orphanage will be the institution being a symbol of care over the child abandoned. The
organisation will be understood as instructions, set of rules, statuses, legal regulations
concerning the facility; the organisational structure of the facility, people it takes
care of and instructors as well together with the necessary facilities and equipment
enabling reaching the aims.
The way the institutions function in modern society was described in Erving Goffman’s (2006; 2011) theory of total institutions. He believes that total institutions are
any social institutions with the closed structures: places of work and residence where
a great number of similarly situated people, cut off from the wider community for
a considerable time, together lead an enclosed, formally administered round of life.
The examples can be nursing homes, prisons, psychiatric hospitals, monasteries or
social care centres or institutions: “they absorb plenty of peoples’ time giving them
separated world” (Goffman, 2006, p. 316), which means that the aim of these institutions is a kind of enslavement.
The author of theory of total institutions distinguishes five total institution groups.
First group are the institutions established to care for people felt to be both harmless
and incapable: orphanages, poor houses and nursing homes (Goffman (2006; 2011)
calls them children’s homes). Second group form places established to care for people
felt to be incapable of looking after themselves and a threat to the community, albeit
an unintended one, e.g. mental hospitals. The aim of these two groups abovementioned is taking care of people in care. The third type of institutions is organised
to protect the community against what are felt to be intentional dangers – people
kept there intentionally harm themselves or other people. The examples are P.O.W.
camps, penitentiaries, and jails. Ships, army barracks are the examples of fourth
group, which consists of total „institutions purportedly established to better pursue
some work-like tasks and justifying themselves only on these instrumental grounds”
(Goffman, 2006, p. 316).
Fifth group are establishments with typically voluntary character, designed as retreats from the world even while often serving also as training stations for the religious; examples are convents, abbeys and monasteries.
Concerning the features of both total institution and its staff we shall enumerate
the following:
• strictly hierarchic statuses,
•

division: superior vs subordinates (we – them),

•

formalism (often over-attention to rules),

•

dehumanization,

Characteristics of total institution based on the example of educational care

•
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lack of subjectivity in interpersonal relations,

• task- not human-oriented approach.
After a deep analysis of organization, structure and functions of educational care
facility there are no doubts that they fully fit the theory of total institutions.
Educational care facilities (now called in Polish placówka opiekuńczo-wychowawcza), previously called orphanages (previously called in Polish sierociniec), Goffman
placed in his theory in the first position as a place for people looking for help. The
fact is that a modern educational care facility for orphans has no bars in windows,
locked doors or any other obstacles which clearly separate children from the society.
However, they have their own specific structure, a kind of closure, alienation, social
stigma and “relatively durable structure of complete care” (Kamińska, 2005, p. 86)
Every total institution (and educational care facilities are that kind of institutions)
has some characteristic qualities concerning its functioning thus it is crucial to show
educational care facilities from the perspective of total institutions. The most important quality of such institution is mixing of three important spheres of people’s lives
which are inevitable in fulfilling their basic needs: sleep, entertainment and work.
Everyday activities such as relax, eating, entertainment or learning children in care
perform in the same place – in the orphanage. The exception to the rule can be a situation when they go to school outside the facility.
The second important element of this structure is the fact, that none of the children is ever alone, each is treated in the same way, which causes lack of intimacy and
individualization. At the same time, the third issue mentioned by Erving Goffman is
that „everyday activities in every moment are strictly regulated in that way that one
activity inevitably leads to another one, assumed in advance, and follows it directly”
(2011, p. 16). Thus – the question arises – is it possible to find a similar analogy in
running of educational care facilities? Albin Kelm’s example of scheme of systematic
units in educational and care work in a weekday shows that the timetable of children
in care is strictly organized so each of the spheres of life mentioned by Goffman mixes together and depends one on another.
It can be assumed that the purpose of creation of set of rules or instructions is
to control children in care because “all those obligatory activities together make up
one rational and well-balanced plan which helps to make official objectives of the
institution real” (Goffman, 2011, p. 16). We shall not forget that “the essence of total institution is fulfilling majority of needs of the residents within the bureaucratic
organization” (p. 16). Fulfilling needs of children and youth is an educational task
and result from caring function which role is to “fulfil needs and taking care of health
and safety of children” (p. 16).
Educational care facility as an institution is a set of cultural rules. As for the definition of institution it is not only a group of children living in one building but a set of
rules such as: rights, obligations both of children and instructors; standards of education, rules of procedure and functioning, conforming to the instructions and so on.
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The values are represented by respect for other people, subjective education, preparation for leading a decent life and obtaining social skills and competencies as well.
An orphanage is „an educational care facility with socializing functions, providing
children with 24-hour care and education/upbringing whose parents permanently or
temporarily are not able to, cannot or do not want to create proper conditions for life
and development” (Dobrzycka and Kozdrowicz, 1997, p. 733). Important element
in defining an orphanage as an institution is highlighting the fact, that „placing the
child in an educational care facility should lead to family reintegration and bringing
back competencies to parents” (p. 734).
Ewa Kozdrowicz defines an orphanage as:
an institution which replaces a family and provides care and education, suitable conditions for development and preparation for an independent life to children who are
temporarily or permanently deprived of care of their own family. Children are being
taken care of until they are 18 or in case they continue education – until they are 25
years old. (Kozdrowicz, 1999, p. 60)

The name orphanage (Polish: dom dziecka) is used colloquially, in legal regulations since 1 January 2000 it was replaced by an educational care facility (placówka
opiekuńczo-wychowawcza). They are one of the elements of foster care system over
the families under Polish Ministry of Family, Labour and Social Policy (Polish:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) which role is to „provide care and
education to children who are fully or partly deprived of care of their own family and
to children socially maladjusted” (Gumienny, 2005, p. 27).

METHODOLOGICAL ASSUMPTIONS
The aim of the article was to show a piece of consideration over educational care
facilities from the perspective of social interactionism and mainly the theory of total
institutions. The following research question was defined: What are the characteristics of total institution in educational care facility where the research was conducted?
This shows that educational care facilities are based on constant exchange of meanings and symbols which occur between actors of social life of the institution.
The case studies method was used, the research technique – participating observation, and the tool – observation schedule containing designated categories. Presented
part of the research is related to qualitive research strategy.
As social interactionism theory was assumed to be appropriate to describe educational care facilities, qualitive case study method was used. As for the quality,
its advantage is “optimizing the possibility of understanding a phenomenon or the
specific case by answering the research questions and credibility which gives constant
triangulation of descriptions and interpretations throughout the whole research process” (Stake, 2009, p. 624). Research conducted with the use of this method mean
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deepened analysis of the interesting research problem. It is crucial, that the method
of collecting the data is characterized by little representativeness which excludes any
possible generalization. It is “a perfect tool for problem exploration thus planning
any future research activities is burdened with smaller risk of their inaccuracy and
irrelevance for the research purposes” (Miller, 2013, p. 18).
The choice of case (phenomenon) is both simple and complex at the same time. The
case could be a person, a group, an institution or an incident. The case will be interpreted as a system because “in social sciences most cases consist of functional elements and
work on purpose; a lot has a feeling of independence. Functional or dysfunctional, rational or irrational – the case will always be the system” (Stake, 2009, p. 625). Krzysztof
Konecki states that „the case chosen for further research should be easily distinguished
as a kind of the system and any activities observed within its performance shall work as
patterns that could easily be reconstructed. Clear limits (borders) or patterns of behaviour are the key elements which enable to understand particular case” (2000, p. 126)
For the research needs one educational care facility was chosen. The case was thus
the chosen orphanage. On the second hand, however, the relations between characteristics of the institution and the level of social competencies of children in care were
interpreted. The orphanage is in that way understood as a system and the matter of
interest is the phenomenon itself. The aim is not only understanding the phenomenon,
but also broadening the knowledge about it, as well we can talk about instrumental
case study where the case and its context are “deeply and precisely researched in order
to facilitate acknowledging the broaden phenomenon” (Stake, 2009, p. 628).
Commencing the research the scientist is obliged to gather as much information
as possible about the researched place. Thus, it is important in the initial stage „to
take into consideration nine dimensions of every social situation and the complicated relations amongst them” (Ciesielska et al., 2012, p. 44), including (p. 44):
a. space – physical place or places;
b. actors – people involved in a particular situation;
c.

action – set of activities performed by people;

d. object – physical objects present in a particular situation;
e.

activity – single activities performed by people;

f.

event – set of actions related to each other;

g.

time – time sequencing, pace of events;

h. aims – what people try to achieve;
i.

emotions – feeling and expressing.
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CATEGORY INTERPRETATION: SPACE AND DAILY TIMETABLE
IN RESEARCHED ORPHANAGE
Zespół Dom Dziecka (the orphanage) is an educational care facility of socialisation
type. Children in care live in a big, 2-storey detached house. On the ground floor,
there are a dining room, a kitchen, a kitchenette, a common room, a principal office,
as well as offices of a psychologist, an educationalist and social staff room.
On the first floor, there are: an instructors room, children’s bedrooms, a play
room, an isolation room and a surgery. The children’s bedrooms meet the generally
accepted caring standards. Every child in care has a sofa, a desk and a wardrobe in
his/her disposal. On this floor, there are 7 rooms for children in care. Total number
of children is 27 of which two of them are in Youth Educational Centre (Młodziezowy Ośrodek Wychowawczy), two are released and one was relocated to Special Purpose School and Education Centre (Ośrodek Szkolno-Wychowawczy). On one side,
it is a housing community, on the other – formal organisation (Goffman, 2011,
p. 22). Children in care are provided with excellent social conditions. The institution
takes also into consideration their emotional, social and cultural needs. The staff are
responsible for fulfilling the children’s needs. One of the examples of fulfilling the
social and cultural needs was a trip to the cinema.
Every child in care in his/her room have an access to a sofa, a desk and a wardrobe.
Every room is neat which is controlled by the instructors. During the week, until the
midday there is peace and quiet in the institution as a majority of children are at that
time at school or in the pre-school. They come back around the midday and then
they spend time in their rooms, in the garden; do the homework or are engrossed
in their own matters. Usually on every Saturday there is big cleaning of bedrooms
and the whole house. The participating observation in relation to cleaning activities
presented the following image:
Situation one: 3 April
10.00 in the morning, the house is full of hum. It is a time of big cleaning. In one of
the room two boys (brothers) tidy the room together with an aunt (an instructor). They
are putting books on the shelves and their clothes in the cupboards. The instructor helps
them in sorting out things and selecting the unnecessary ones and encourages to further
work. Younger of the brothers is very engaged in cleaning. However, the older is sitting disgruntled on his bed full of notebooks, papers and clothes. He is angry that he has to clean
just right now. However, the instructor is tireless, she encourages the boy to finish tidying
the room even if he ignores her and does not react. In the room, there are more and more
children who came to watch boys’ “cleaning process”.
The important element of this situation was the fact, that the boys’ cleaning activity was performed in the presence of other children in care living in
the same facility and that there was a number of children watching. Everybody
wanted to see how the boys follow the instructions and perform their duty. It can
be observed that the order was not a need of one of the boys but resulted from
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the obligations imposed on children living in the orphanage. The aim is not to
negate the rules being in force in the facility – it only shows, that almost every
activity performed in the orphanage is performed in the presence of the others.
Children in care not only clean together but in the same way they dine, perform
hygienic activities or play. It can be concluded that a child in care do not really
have their own territory, space because the living conditions cause, that “in every
moment of performing (…) the activities a man is never alone, everything happens in inseparable presence of other people being at that very moment in the
institution” (Goffman, 2011, p. 16).
There are no doubts that residents of the facility form a sort of community “living
in a shared place and knowing each other. They perform most of their living activities
giving them strong identification and making the participation the element of their
own, individual identity” (Sztompka, 2012, p. 284). This community is a unique
community of children living in the orphanage abovementioned, since they together
perform a number of everyday activities, accompany each other in these activities or
feel the identification with the place.
Another confirmation that the mentioned orphanage has the qualities of total institution is the existence of instructions and daily timetable which results from daily
activities. In the orphanage in Sosnowiec there is no set timetable. It is dictated by
times of meals, times of going to school and coming back. There is no hesitation that
most of family homes have the same unwritten timetables. However, the institution
is total in assumption, that “everyday activities are in every moment precisely determined in that way that one activity inevitably leads to another, assumed in advance,
and follows it directly” (Goffman, 2011, p. 284).
From the pedagogical perspective imposed rules and the timetable regulate the
life of the children in care, give them some safe and secure stability and teach
obeying the norms and rules. However, totality can be perceived due to the fact
that the same timetable is obligatory and uniform for all the children, whatever
their psychophysical predispositions, talents, pace of development or pace of performing the tasks.

CONCLUSION
The interpretation of the researched phenomena was a difficult research undertaking. It was hard not to generalise the analysed subject of research. The observations were introducing the scientist into the inner world of the institution,
where the essential issue was the relationship or exchange of the meanings and in
the foreground, we can see a human being forced to deal with the daily running
of the institution.
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CHARACTERISTICS OF TOTAL INSTITUTION BASED ON THE
EXAMPLE OF EDUCATIONAL CARE
Keywords: orphanage, institution, total institution, children in care
Abstract: The article presents the structure of orphanages and educational care facilities related to E. Goffman’s (2006) theory of total institutions interpreting the following category:
The space and the timetable of the researched orphanage.
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CECHY INSTYTUCJI TOTALNEJ NA PRZYKŁADZIE PLACÓWKI
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ
Słowa kluczowe: dom dziecka, instytucje, instytucje totalne, wychowankowie
Streszczenie: Artykuł przedstawia m.in. strukturę domów dziecka oraz funkcjonowanie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Autorzy przedstawili funkcjonowanie
domów dziecka w ujęciu koncepcji Instytucji totalnych E. Goffmana (2006), interpretując
kategorię przestrzeń i harmonogram dnia w badanym domu dziecka.
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MOTOR SKILLS ASSESSMENT OF YOUTH AGED 13-14
INTRODUCTION

P

hysical activity is one of the most basic conditions allowing to lead a healthy
lifestyle. As it is very important at every stage of life, it plays a fundamental role
for children and youth by conditioning their proper mental, physical, and social
development. In puberty, which is a natural process of ongoing transformations, an
organism prepares and adapts itself to social roles. Interests and passions are formed,
requiring recognition of the child’s environment and family and engagement in the
educational process. Consequently, it seems advisable to orient this process in such
way that a young person can make most of it and use it to one’s advantage.
Each organism develops and grows at its own pace to eventually become mature
and adult. Therefore, puberty is a very interesting period regarding the physical development. Along with changes in sole appearance, the proportions of body change itself
what influences motor skills of teenagers. Besides, sex differences become more recognizable. Nowadays, studies of the activity and development of motor skills of teenagers
are still conducted what only proves how much interest this subject can generate.
A healthy development of a human being is understood as their ability to live
independently and prolong the specie. It is possible due to proper differentiation,
growth and maturation of all the body organs and systems in a human body. Differences that make up distinctions in particular periods of person’s life are subject
to qualitative changes. The process of going through puberty reveals new functions
of organs which previously were not performed despite having adequate anatomic
structures. The whole process of somatic development composes a base for development of motor skills and comprising all the features of humans by determining their
physical fitness (Przewęda, 1981).
The development of motor skills is distinctive by observing acquiring new ranges
of motions, learning to perform complex activities, more and more intelligent and
deliberate motor behaviour and increase in physical fitness. Spontaneous physical
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activity as well as needs, motivation, and interest in physical activity are changing
too (Woynarowska, 2000).
Motor development is exceptional in the whole process of physical development
for a couple of reasons. First of all, motor symptoms are the most often form of reaction to the stimulus received from the environment and by that stimuli a variety of
biological values in human organism are discovered. The fact that muscle movements
reflect all the functions of an organism convinces representatives of the medical world
to explore it looking in motor tests for the best criteria to study children and youth
physical development, as well as to assess performance and health of adults.
The number of motions which can be performed by a human being is enormous.
Depending on their purpose and content, different types of motor performance can
be discussed. Most often motor performance is divided into productive, expressive
and sport performance. Importantly, the motor development of children and youth
encompasses changes in all types of motor performance. First of the aforementioned
motor performance – productive – includes actives and actions oriented to produce
material goods and are related to taking up a job. Expressive motor performance is
a particularly broad set of motions. It includes gestures, body positions, facial expressions, etc., used to communicate and express emotions. This set of motions can
be used in diagnostics as it reveals the child’s current condition and predicts their
reactions. Sport motor performance consists motions associated with playing and
doing sports, as well as with increase in physical fitness, stimulating development
and physical health, and providing joy and recreation.
Puberty is clearly divided when it comes to motor skills of boys and girls. With
age those differences increase. Boys’ motor skills are still improving whereas girls’ development is completed at that age (however still can be improved by doing sports).
After age 13, girls’ motor coordination is subject to little changes, the strength and
motor skills do not improve if not maintained by proper sport activities. Around age
14-15 they may even decrease what only proves that at that age the natural motor
development of girls is halted and its further improvement is only a consequence of
a lifestyle and regular sport activities. This fact is related to the obligation imposed
on schools to provide appropriate amount of physical activity at every stage of education. When it comes to girls, it is observed that they are prone to motor skills
involution as students of age 18-23 are less fit that students of age 14-15. Boys complete their motor skills development in adolescence and no involution was observed
in further years (Szilagyi-Pągowska, 2006).

PURPOSE OF THIS WORK, MATERIALS AND METHODS
Purpose of this work was to assess the interdependence between selected parameters of motor skills between girls and boys age 13-14. The study was conducted on
youth attending Junior High School in Stanisławów Pierwszy who is fit to participate
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in P.E. classes. They were students of the first year and age 13-14. Group I – students of sport class (10 lessons of P.E. per week) – was composed of 15 girls and
15 boys. Group II – students of general class (4 lessons of P.E. per week) – had the
same ratio. Studied groups were to do some physical fitness tests (6 exams selected
from EUROFIT European Physical Fitness Test: speed of limb movement, agility,
jumping ability, static strength, core strength, running speed tests) and examined in
questionnaire in March of 2015.
Statistical analysis was performed using Statistica statistical package (10PL version
on Medical University of Warsaw academic license). Test Chi2 was used to compare
differences between examined groups, while t-Student was used to compare independent tests. The limit of significance was established at <0.05.

RESULTS
From the analysis of obtained data, 60% of the examined youth had BMI levels
within the norms and the rest of participants were underweighted. Anthropomorphic data collected during the study made it possible to assess the youth by using the
growth chart and the results confirmed their proper physical development.
The results analysis indicated that Group I achieved better results (346.57 points
in total) than Group II (303.89 points). Comparison by sex showed that girls with
total points of 326.34 managed to score slightly more points than boys who scored
324.13 points. The best results in both groups were achieved in a test measuring
reflex (plate tapping). Group I achieved the lowest scores in sit-ups, whereas Group
II was the worst in flexibility test, i.e. sit-and-reach test. Regardless of which group
was tested, both girls and boys were the best at reflex test. By analysing the results in
detail, it was observed that statistically significant differences between Group I and
II were noted in 3 out of 6 tests: Plate Tapping (p<.001), Standing Long Jump Test
(p<.005) and Shuttle Run Test (p<.001).
Comparison of answers to question 1: Do you think that physical activity is good for
your health? showed that 83% children from the sport class (Group I) answered definitely yes and 17% rather yes. The distribution of answers from the general class (Group
II) was different: 67% chose answer definitely yes, 30% rather yes, and 3% rather not.
Children from Group I presented more strong-minded opinions related to the positive
influence of physical activity on health than children from Group II (in which 3%
thought that physical activity is not beneficial for their health).
Questions How do you evaluate your parents’ physical activity? and How do you
evaluate your siblings’ physical activity? provided interesting results as well. Youth from
Group I more frequently answered perfect (respectively: 10% and 37%), very good
(respectively: 30% and 33%), and good (50% and 23%), whereas in Group II most
of the answers were good (respectively: 43% and 40%) and fair (33% and 13%).
Physical activity of their peers from Group I was seen as perfect (37%) and very good
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(50%), whereas youth from Group II saw it as very good (40%) and good (57%). All
the students of the sport class stayed active outside of school as well, which was the
answer given only by 77% of students of the general class.
In one of the questions, students were asked to assess their physical fitness. 23% of
students from Group I thought it was perfect, 43% very good, and 33% good, whereas
only 20% from Group II students believed that it is very good, 60% good, and 20% fair.

DISCUSSION OF THE RESULTS
Puberty is a period of life that has much to offer for scientists who are interested
in its motor, physical, and mental aspects. Authors from all corners of the world
study this subject. Many publication and works related to problems of children
development were written in Poland and there are still new studies being in progress. The very first works are dated back to the 19th century, when F. Suligowski,
W. Kosmowski and L. Dudrewicz have undertaken anthropologic studies of children
(Kotarska, 2005). When it comes to contemporary scientists, one can mention, inter alia, J. Trempała (2011) or B. Harwas-Napierała (2005). Such numerous and
long-lasting studies as well as publications prove unfading interest in the subject
along with continual need to undertake and analyse it taking into consideration the
development and shaping the child’s body in the entire adolescence cycle.
Among many various tests examining the motor skills of young people, the
EUROFIT European Physical Fitness Test was selected for this study. It is a comprehensive test allowing to assess many elements defining the physical fitness. The
precise division to age groups and possibility to study the speed, endurance, and agility provides an accurate picture of the general physical fitness of examined students.
This analysis confirms that general physical fitness of girls and boys is comparable
(only slightly more points were scored by girls). The results of individual tests were
very uniformly distributed; the statistical significance (p>0.005) was noted only in
long jump to the advantage of girls. Moreover, the results were comparable to the
study of A. Maszorek (1997), who believes that until age 13 the development of girls
and boys is similar. When comparing youth regarding class they attended, in 3 out
of 6 tests the statistical significance was observed to the advantage of the students
from the sport class.
While making the analysis, the BMI index was calculated as well. The study of
H. Popławska and others (2011) shows that either decreased or increased BMI index
influences the general physical fitness. According to the author, the decreased physical fitness is related to the increased body weight. Nonetheless, in the above work
this conclusion is not statistically relevant because in none of the two groups there
was an overweight student.
After analysis of the further data from questionnaires, it may be stated that physical
activity in families of sport class students contributed to the fact that those students
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are more eager to stay active. There are publications claiming that parents greatly influence their children’s physical culture. Moreover, youth intensively participating in the
P.E. classes has greater awareness of how physical activity benefits their health (Grzegorczyk et. al., 2008). Unfortunately, the group of general class students did not share
this awareness which is an alarming conclusion. Regarding the research of J. Świderska-Kopacz and others (2008), small amount of physical activity and passive leisure are
trends more and more observed among junior high school students; there is a very low
awareness of how such lifestyle influences health (Jodkowska et. al., 2005).

CONCLUSIONS
Amount of time spent on physical activity contributes to the differences in test results assessing motor skills performance. Motor skills of girls and boys age 13-14 are
comparable. There was no significant relationship observed between the BMI index
and physical fitness, as the BMI index was normative.
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MOTOR SKILLS ASSESSMENT OF YOUTH AGED 13-14
Keywords: motor skills, youth, physical development
Abstract: Motor skills, diversity of motor development, its versatility and dynamics in the
very first stages of life depict how humans, initially helpless beings, in a short time master
the skills to perform complex activates. Not only they begin to freely move in a world surrounding them but they gradually start to control it and put it under their command. Due
to those factors, changes in motor skills of children are far more recognizable processes than
differentiation, growth and going through puberty.

OCENA SPRAWNOŚCI MOTORYCZNEJ MŁODZIEŻY W WIEKU
13 I 14 LAT
Słowa kluczowe: sprawność motoryczna, młodzież, rozwój fizyczny
Streszczenie: Sprawność motoryczna, bogactwo rozwoju ruchowego, wielostronność i dynamika w pierwszych etapach życia ukazują, jak człowiek, początkowo bezradny, w ciągu
krótkiego okresu czasu opanowuje czynności złożone. Nie tylko sam może swobodnie poruszać się w świecie, który go otacza, ale także potrafi go opanować i sobie podporządkować.
W związku z tym przemiany motoryczne u dzieci są bardziej widoczne niż zachodzące zjawiska różnicowania, wzrastania i dojrzewania.
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HEALTH EDUCATION AND HEALTH BEHAVIOURS
AMONG PHYSIOTHERAPY STUDENTS
INTRODUCTION

W

hat we call today health education has already been part of the lives of ancient
nations. One can become convinced about it, reaching the depth of history
and development of human thoughts. Basing on available historical sources we learn
that before the 4th century B.C., i.e. before Hippocrates and his students in Europe,
in the tradition of Chinese medicine human body was considered a system of interdependent elements with the tendency to maintain natural balance. Lack of balance, i.e. illness according to Far Eastern views, results from a number of elements,
including: small physical activity, improper diet, lack of sleep and family and social
problems (Kwolek and Jandziś, 2014).
Hippocrates – the father of European medicine introduced the rule of first, not to
harm – primum non nocere (Gajewski, 2004). According to his rules, good physical
and mental state, i.e. health and bad physical and mental state, i.e. illness depends
on the balance between the human being and what surrounds us. External balance
between humans and the external environment makes it possible to ensure internal
balance (Maszczak, 2002). The ideas of Hippocrates were developed by Galen by
increasing the preventive role of gymnastics, massage and diet. Galen’s rules were
promulgated by Avicenna who, inter alia, called for getting to know the characteristics of one’s own body: application of physical and respiratory exercises having large
impact on human body. At the end of the Middle Ages, health was promoted by:
Paracelsus and Mercurialis. In modern times, scientific foundations of Western medicine were established and deepened in the field of health and illness. In the, other
health forerunners were Tissot, Bacon and Virchow. Whereas, marks the achievements of scientific thought. Movements and organisations promoting gymnastic and
social games were established in whole Europe (Vigarello, 1997). Currently, profes*
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sor B. Woynarowska of University of Warsaw can be regarded as a promoter of health
education in Poland.
The notion of health originates above all from the history of idea always connected with medical practice and social and cultural reality. Politicians and researchers
demonstrate increasingly greater interest in the problems of health care and thus the
notion of health has become the history of health education.
Physiotherapist’s education manifested by practical and theoretical skills makes
it possible to teach, promote and encourage the society to healthy lifestyle to maintain physical and psychosocial balance. It means that physiotherapists, due to their
education and profession are also health educators. The society considers physiotherapists to be physically active, in good physical condition, to maintain active and
healthy lifestyle. This opinion makes it possible for them to be examples for people
and to avoid numerous illnesses relating to physical inactivity and anti-health behaviour. One of the tasks of physiotherapists consists, inter alia, in health education in
each social group: children, youth and adults. This can facilitate, though to a little
extent, the decrease of the number of persons with various complaints relating to inappropriate lifestyle. In addition, it needs to be emphasized that physiotherapists are
employed in educational care facilities, extracurricular educational establishments,
cultural-educational institutions, but primarily in hospitals, clinics, spa resorts or
sports and recreational clubs. It shows that a physiotherapist deals with various age
groups and health-educational needs.
Literature presents numerous definitions of health, where the most popular is that
of the World Health Organization, according to which health is a state of complete
physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. Health is also the ability to fulfil social roles, adapt to changes in the environment and to cope these changes. The definition cited, next to biological elements
relating to the physical health, presents also the psychical dimension of health with
mental health related to thinking processes and emotional health expressing the ability to have feelings and emotions. The definition also presents the social dimension
of health that can be described as the ability to establish and maintain relations with
other people. It may be said that health is a multidimensional phenomenon covering
interdependent physical, psychological and social aspects.
Documents of the World Health Organization stress that health is:
• A value facilitating the realisation of aspirations of individuals or groups and
the need of satisfaction as well modification of the environment and coping
within it.
•

A resource for the society, ensuring its social and economic development;
only healthy society may establish material and cultural goods, develop appropriate level of the quality of life.

•

A means (condition) of everyday life facilitating its better quality (Maszczak,
2002).
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Healthy behaviour is conscious human acts regulating its attitude to the issues of
health within the society in which it functions and health culture, norms and personal models developed. It also includes reactions of human body to stimuli from
the internal and external environment that have direct or indirect impact on human
health and good physical and mental state. Healthy behaviour may produce positive
and negative consequences in persons introducing them to their lives. These include
(Dworak, 2015):
• Behaviour contributing to health (pro-health) – e.g.: appropriate physical
activity, rational diet, maintenance of appropriate interpersonal relations,
coping stress, maintenance of cleanliness of the body and the surrounding
environment. Its aim is prevention, development or improvement of one’s
own health.
•

Behaviour harmful to health (anti-health) – smoking tobacco, abusing alcohol, other types of substances, stress, lack of physical activity and dietary
mistakes. All healthy behaviour is culturally conditioned, thus one has to
select appropriate models from numerous proposals. On the other hand,
one should reject those which are unfavourable.

STUDY MATERIAL AND METHODS
The research covered students of physiotherapy of 2 state universities – University
of Physical Education in Warsaw and Medical University of Warsaw. 216 students
volunteered to take part in questionnaire study (154 females and 62 males), including 106 students of University of Physical Education and 110 students of Medical
University of Warsaw.
The Health Behaviours Inventory (HBI) and the Individual Interview Questionnaire designed for the purposes of the study were the research tools to collect data.
The study using the HBI and the Questionnaire was anonymous and was to guarantee feeling of safety and honesty of replies of the respondents. The Health Behaviours
Inventory designed by Zygfryd Juczyński contained 24 statements describing various
types of behaviour related to health, inter alia: proper dietary habits, preventing behaviour, health practices and positive psychological attitude.
The respondent was to mark how often he/she performed the enumerated activities related to health, evaluating each of those presented in the Health Behaviours
Inventory – on the three-step scale:
• 1-2 – never;
•

2-3 – rarely;

• 4-5 – often.
The result of the HBI scale was discussed comprehensively and in 4 sub-scales:
• Proper dietary habits;
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•

Preventive behaviour;

•

Positive psychological attitude;

• Professional practices.
The norms assumed for the whole HBI are:
• From 24 to 77 points – low behaviour;
•

From 78 to 91 points – average behaviour;

• From 91 to 120 points – high behaviour.
The Individual Interview Questionnaire contained demographic questions.
Large number of people in the group examined was the reason of applying the
parametric t-Student test to study the differences between the groups. The level of
p ≤ 0.05 was the assumed statistical significance threshold.

STUDY RESULTS
Analysis of results of the Health Behaviours Inventory demonstrated strong positive health-related behaviour among students of Medical University of Warsaw 96.11
points (± 11.23 points) and University of Physical Education 95.20 points (± 10.17
points). The results were not significantly different (NS).

Figure. 1. Health Behaviours Inventory among physiotherapy students
Source: study of authors.

Appropriate dietary habits tested by means of HBI most of all considered the
type of food eaten (wholegrain bread, vegetables and fruit). Analysis of the results
demonstrates high intensity of appropriate dietary habits among the Medical University of Warsaw students –26.51 points (± 3.61 points) and similar values among
the University of Physical Education students 22.15 points (± 4.78). The results were
significantly different (p<0.05).
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Figure. 2. Appropriate dietary habits tested by means of HBI among physiotherapy
students
Source: study of authors.

The preventive behaviour tested by means of HBI related to observing the doctors’
recommendations, obtaining information on health and illness. High level of the
above-mentioned behaviour among students of Medical University of Warsaw 26.30
points (± 5.82 points) and University of Physical Education students 25.38 (± 6.70
points) was noted. The results were not significantly different (NS).

Figure. 3. Preventive behaviour tested by means of HBI among physiotherapy students
Source: study of authors.

Positive psychological attitude tested by means of HBI included such factors as:
avoiding strong emotions, stress and depression. It was noted that high values were
obtained by University of Physical Education students 24.47 points (± 5.93 points)
as compared to Medical University of Warsaw with 21.53 points (± 4.58). The obtained results reached the level of p = 0,05.
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Figure. 4. Positive psychological attitude tested by means of HBI among physiotherapy
students
Source: study of authors.

The study of the professional practice factor by means of HBI covered everyday
sleeping habits, recreation and physical activity. University of Physical Education
students obtained the factor of 23.20 points (± 6.67 points) and Medical University
of Warsaw students obtained 22.57 points (± 5.92 points). Values of both groups are
similar and have high status.

Figure. 5. Health practices tested by means of HBI among physiotherapy students
Source: study of authors.

DISCUSSION
Health-related behaviour covers every activity undertaken by an individual to
strengthen or increase the health potential independently from its effectiveness. State of
the individual’s awareness and legitimacy of activity are important elements of this definition. In everyday life people undertake different forms of activity having impact on
health, even though they are not accompanied by conscious intention. They are called
health-related behaviour. The effects of such activities on health may be positive and
negative. Negative effects are called behaviour threatening health or risky behaviour.
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Health-related behaviour of pro-health lifestyles should be perceived against the
background of social position of people. Social position demonstrates the possibilities to make pro-health choices – activities aimed at health, eliminating threatening behaviour. The very accessibility of these activities does not determine specific
health-related behaviour. The level of health-related knowledge and awareness of
individuals is important. It should be added that specific health-related habits from
childhood and teen age will to a large extent determine health-related behaviour of
the adult members of the society.
Our study indicated that physiotherapy students of both universities showed
a high level of health behaviour, which can positively influence not only their lives,
but also the lives of their potential patients, clients and pupils – people from different
age groups and with different biopsychosocial needs. Unfortunately, when analysing
source literature, we came across a study conducted among students studying both
medical and non-medical subjects on a low and/or average level, as shown by undermentioned scientific reports.
The authors from Zielona Góra (Kowalski and Kowalski, 2003) carried out tests
on 420 students of University of Zielona Góra, Faculties of Humanities, Education
and Sociology and Arts. The aim of the study was to describe knowledge in the area
of health and pro-health behaviour of students of teaching faculties. The results of
research failed to be satisfactory. Nearly 31% of the students are persons who do not
do physical exercises. Despite obligatory physical education classes, males demonstrated greater activity. About 63% of the respondents consumed alcohol moderately.
Nearly 13% of students consumed alcohol often or very often. On the other hand,
33% of student smoked tobacco (females in majority). The reasons for smoking
tobacco were, inter alia, the presence of smokers and curiosity. The study conducted
2 years later by the same authors in a group of 300 students of University of Zielona
Góra showed that more than 27% of both male and female students regularly consumed alcohol and more than 41% of respondents were heavy smokers (Kowalski et
al., 2005).
Different health-related results were reached in a group of 80 students of University of Poznań and Poznań University of Medical Sciences. 90% of respondents
showed positive health habits. However, the study on health behaviour conducted
in Poznań in 2012 in a group of 464 male and female students showed a low level of
health behaviour (Rasińska, 2012). Other studies on health behaviour were conducted at Wrocław Medical University, Wrocław University of Science and Technology
and Wrocław University of Environmental and Life Sciences. The results indicated
that more than 47% of students did not know proper nutrition rules, despite claiming to keep appropriate nutrition habits in their everyday lives (Seń et al., 2012).
A study of health control placement in a group of 194 students in Sanok revealed
that more than half was addicted to tobacco products and 7.7% regularly consumed
alcohol (Smoleń et al., 2012). Also, a study conducted at an academic centre in
Opole in a group of 315 students of 6 universities, both medical and non-medical,
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proved that more than half 57% did not engage in any physical activities, justifying
it with lack of time (Sochocka and Wojtyłko, 2013). Recent studies conducted in
2015 among 74 students of Opole University of Technology indicated a low level
of health behaviour. In contrary to all these results, our own latest studies concluded that physiotherapy students of Medical University of Warsaw and University of
Physical Education, as future health promoters and health educators, showed a high
level of health behaviour which can positively influence various individuals and social groups.
The results demonstrate, on the one hand, knowledge of the respondents in health,
and on the other, contradiction between knowledge of elements of pro-healthy lifestyle and activity. Future teachers bearing in mind the good of children and youth
should probably represent positive attitudes. For a young person, a teacher is very
often an authority the pupil or student models on. It also affects students of various subjects, including students of medicine and pedagogy. Own studies reveal that
physiotherapy students of Medical University of Warsaw and University of Physical Education in Warsaw – future promoters of health – demonstrated positive
health-related behaviour.
In this paper, we tried to reference source literature relating to similar groups of respondents and applied research instruments. Unfortunately, despite many scientific
reports on health behaviour, at present there is no agreement regarding research. The
lack of multicentre studies and standardised research procedures makes it difficult to
properly interpret and compare the results. Changes in specific research orientation
and standardisation could contribute to raising standards of higher education.

CONCLUSIONS
High level of the above-mentioned health-related behaviour among students of
Medical University of Warsaw and University of Physical Education students was
demonstrated. It seems that educational classes in issues relating to health promotion positively affected the lifestyle of students of Medical University of Warsaw and
University of Physical Education.
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HEALTH EDUCATION AND HEALTH BEHAVIOURS AMONG
PHYSIOTHERAPY STUDENTS
Keywords: health education, health behaviour, student, physiotherapy
Abstract: The aim of this paper is to evaluate the connection between health education and
health behaviour in a group of physiotherapy students attending two Warsaw universities.
The study used Health Behaviour Inventory and an interview questionnaire. The analysis of
obtained results revealed a high level of health behaviour among physiotherapy students of
both universities.
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EDUKACJA ZDROWOTNA A ZACHOWANIA ZDROWOTNE
WŚRÓD STUDENTÓW KIERUNKU FIZJOTERAPIA
Słowa kluczowe: edukacja zdrowotna, zachowania zdrowotne, student, fizjoterapia
Streszczenie: Celem pracy była ocena związku pomiędzy edukacją zdrowotną a zachowaniami zdrowotnymi w grupie studentów kierunku fizjoterapia dwóch uczelni warszawskich. Do
badań wykorzystano Inwentarz Zachowań Zdrowotnych i kwestionariusz wywiadu. Analiza
uzyskanych wyników ujawniła wysoki poziom zachowań zdrowotnych wśród studentów fizjoterapii na obydwu uczelniach.

Izabela Plieth-Kalinowska*

EATING HABITS OF PRIMARY AND MIDDLE SCHOOL
STUDENTS

T

he subject of proper nutrition has been discussed among scientists, politicians
and entrepreneurs all over the world. Experts from WHO have claimed rational
nutrition to be the second (after physical activity) most effective method of preventing the spread of civilization diseases. (Knapik et al., 2004). In Poland, in 2015 the
amendment to the Act on Nutrition and Food Safety entered into force (Proclamation of the Marshal of the Polish Sejm on 8 April 2015 on the uniform text of the Act on
Nutrition and Food Safety (Dz.U. 2015 poz. 594)).
This incredibly important subject has also been raised in pedagogical society.
Aware of their roles in teaching the value of staying in a good health teachers constantly look for new ways of broadening children’s knowledge and popularizing habits that facilitate their proper development. Food preferences and eating habits are
the most often mentioned individual behaviours that determine physical, mental
and social development of a child (Jarosz, Buhak-Jachymczyk, 2008; Karski, 2008;
Knapik et al., 2004; Sybilski, 2006).
Shaping positive dieting routine is crucial for maintaining high level of learning
ability at all stages of education. Imbalanced nutrition leads to deficiencies or excesses which entail negative consequences for child’s development. Poor diet often causes
weakness, problems with concentrating and lowers logical thinking abilities (Szponar
and Rychlik., 2002). In contrast, excess of nutrients leads to overweight or obesity
and blocks cognitive activity (Jarosz, 2008). Eating habits acquired in childhood and
adolescence determine the health condition of adult population (Stankiewicz et al.,
2006, Wojtyła et al., 2011).

RAISING AWARENESS AND HEALTH EDUCATION
The term ‘health awareness’ is multifaceted which also includes nutrition. First
of its aspects is a measurement of one’s sensitivity to signals sent by their organism.
Depending on if these signals are being accepted or ignored, we can distinguish alert
individuals and avoiding individuals. Second aspect which shapes one’s knowledge
*
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about maintaining productive social and economic life is their observation of others’ attitude towards healthy lifestyle and institutions that spread information about
preventive healthcare. Yet another aspect of this subject is one’s perceived value of
good health condition. Based on sociological research we are able to distinguish four
categories of health valuing:
• Declared values – health is perceived as condition for being happy;
•

Accepted values – health is perceived as important, but not always cared for;

•

Desired values – being healthy requires sacrifice of one’s time and money;

•

Practiced values – factual actions taken in order to maintain or improve
one’s health condition.
Summing up all of the above we are able to evaluate one’s negative or positive
attitude towards being healthy (Gaweł, 2003; Korpowicz, 2013).
Creating proper conditions for raising level of individual and group awareness of
possible ways of improving health conditions in various dimensions of society’s life
is the most basic task of health education. Nutrition education is equally important.
Some authors claim there is no difference between them, nonetheless each one requires its own specific actions.
The goal of health education is to change individual health related actions in order
to solve problems of health competences, relations with health institutions, organisations and other people. Ones responsible for health education ought to (Karski,
1999; Posłuszna, 2010):
• construct programs stimulating health improving actions;
•

shape positive attitudes towards healthy lifestyle;

•

create environments that facilitate collective development and social support;

•

raise the level of participation in health improving actions;

• train mass media employees responsible for health promotion.
In contrast, nutrition education goal is broadening knowledge about rules of dining and
developing skills, convictions and attitudes crucial for maintaining good health and modelling proper dieting choices and meal composition (Goryńska-Goldman and Ratajczak,
2010; Woynarowska, 2008; Zalewska and Maciorowska, 2013). It is a long-term process
and multilevel investment in social healthcare. The knowledge about proper nutrition
ought to be popularized and modified in families, kindergartens, schools, among teachers,
doctors, nurses, dieticians, psychologists (institutional education), as well as through mass
media (Gawęcki and Roszkowski, 2009; Jeżewska-Zychowicz, 2004; Socha et al., 2010).
Effectiveness of this actions may be intensified by the use of methods that are adjusted to
child’s needs and interests. The most effective include elicitation methods, experiments and
creative thinking techniques (Oblacińska and Tabak, 2006).
Nutrition education as an integral part of knowledge about oneself and world
around them is guaranteed by Convention one the Rights of the Child adopted
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by United Nations on 20th of November 1989. Taking into consideration experience of other countries related to realization of its recommendations it is possible to
conclude that respecting rights of children is vital for maintaining healthy society
(Wagner et al., 2005).

NUTRITIONAL BEHAVIOUR AND FOOD PREFERENCES
Nutritional behaviour is every action taken to satisfy the need for food. It can
be divided into nutritional habits and customs (Tańska, 2014). Nutritional habits
are characteristic and repetitive actions resulting from the need for nutrients. It is
shaped by repeating certain steps in accordance with learned model (Gawęcki and
Roszkowski, 2009, Wagner et al., 2005).
The choice of products we consume depends on individual likings and preferences. This preferences are being gained from models coming from childhood, cultural,
regional, religious, social and socioeconomic environment, as well as from one’s personality traits, past experience and knowledge. These are called nutritional customs
(Gawęcki, 2010, Socha et al. 2002). Food preferences are relatively stable attitudes
towards certain products and dishes, based on general idea of their features, apart
from the situation in which they are being consumed. They are being shaped by one’s
senses of smell and taste as well as by food’s appearance (Gawęcki and Baryłko-Pikielna, 2007; Pilska and Jeżewska-Zychowicz, 2008; Socha et al., 2002).
Nutritional needs depend on one’s gender, age, health and physical activity. The
process of changing one’s nutritional habits is based on gaining certain skills such as
diet composition and balancing nutritional value of one’s meals. It can be divided
into five steps (Gromulska et al., 2009):
• goal setting (intention),
•

motivating,

•

taking action,

•

persistence in striving for goal,

• sustaining new behaviour.
Arranging an ideal diet for an individual is quite challenging. In order to secure
condition for one’s development we have to take into consideration average nutritional standards which inform of how much nutrients one requires in their everyday
meals depending on their age and lifestyle.

IMBALANCED NUTRITION AND ITS CONSEQUENCES
Even though nutritional mistakes are a commonly known problem, we still tend
to disregard them. Breakfast is perceived as the most important meal of the day,
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nonetheless skipping it is socially acceptable. Fast pace of life encourages the consumption of ready-to-eat meals. The fast-food restaurants are often visited by the
whole families. Many people eat (especially sweets) to compensate for other needs or
feelings of rejection, sadness or anger (Lange et al., 2001).
The main causes of nutritional mistakes include (Chwojnowska and Charzewska,
2011; Kolarczyk et al., 2008; Charzewska et al., 2006; Kozłowska-Wojciechowska
and Makarewicz-Wujec, 2005):
• lack of parents’ or custodians’ knowledge about consequences of serving
meals without taking child’s age into consideration or lack of interested in
the rules of proper nutrition;
•

stereotypical approach to child’s nutrition e. g. ‘fluffy child is a healthy child’
or ‘people have been dining this way for ages’

•

skipping breakfast, eating sweets between meals, drinking not enough water
and other low-energy drinks;

•

lack of time/occasion to learn;

•

advertisement;

•

poor financial situation of a family;

•

eating out – especially harmful to little children, eating ‘ready to eat’ or
‘ready to cook’ meals and adding toys to such products;

• Unloading the responsibility for child’s nutrition onto school.
The most common nutritional mistakes include both malnutrition and excess nutrition which lead to disorders in mental and physical abilities (Hasik and Gawęcki,
2004; Jethon and Grzybowski, 2000). Imbalanced nutrition increases the risk of civilization diseases such as anorexia, bulimia, overweight and obesity. Complications
often observed among children include: type II diabetes, hypertension, gallstones,
gastroesophageal reflux and asthma (Jarosz and Rychlik, 2010; Kinalska et al., 2006).
Children that eat properly show the height and weight gain appropriate for their
age. Proper nutrition is the way of dieting which provides the organism with the
right amount of energy and nutrients, calculated with scientific methods. It is implemented by meal planning based on nutrition standards, with concern for genetic, social and cultural conditions. Its effects can be measured and show right proportions at constant frequency (Charzewska and Taraszewska, 2011; Gawęcki and
Mossor-Pietraszewska, 2006).
In both cases (proper and imbalanced nutrition) parents and custodians bear
the highest responsibility. Children mimic adults’ behaviour uncritically. Family is
the first source of behavioural models, peer group comes after (Chwojnowska and
Charzewska, 2011; Wierzejska, 2011). School as a place where a child spends most
of their time is also responsible for shaping proper nutritional behaviour. It is its
duty to spread the knowledge about proper nutrition as well as to shape eating hab-
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its, skills and abilities, that serve the purpose of balanced nutrition (Woynarowska,
2008; Posłuszna, 2010).

RESEARCH FRAMEWORK
In order to collect information about eating habits and nutrition mistakes the
survey was conducted in primary and middle school of Zespół Szkół nr 19 w Bydgoszczy. The survey took place in school year 2015/2016 and reached 125 middle
school students, 112 students of first three years of primary school and 125 students
of last three years of primary school. For students from first and second year of
primary school students the survey took form of an interview (due to their limited
reading skills). The school year was the only demographical variable. All together 348
questionnaires were analysed.
The questions concerned:
• eating breakfast before leaving to school;
•

bringing second meal to school;

•

eating lunch;

•

number of meals eaten daily;

•

frequency of dining at fast-food restaurants;

•

including fruits in student’s diet;

•

including vegetables in student’s diet.

ANALYSIS OF THE RESULTS
Gathered data revealed that more than 70% of primary school students and about
60% of middle school students eat breakfast before leaving to school. Similar results
came out of the research of Zimna-Walendzik et al. (2009).
Table 1. Eating breakfast before leaving to school
Primary school
Years 1-3

Primary school
Years 4-6

Middle school

Number
of students

%

Number
of students

Number
of students

82

73

88

79

No
30
27
Source: study of author.

23

21

Yes

%

Sum

%

Number
of students

80

64

250

72

45

36

98

28

%
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The older the students the lower the less often do they bring second meal to school.
As much as 30% of middle school students forget about bringing food to school. In
comparison, only 6% of primary school students declare similar behaviour.
Table 2. Bringing second meal to school
Primary school
Years 1-3

Primary school
Years 4-6

Number
of students

%

Number
of students

%

Number
of students

%

105

94

88

79

86

69

279

80

No
7
6
Source: study of author.

23

21

39

31

69

20

Yes

Middle school

Sum
Number
%
of students

All of the students of years 1-3 of primary school declared eating lunch daily.
Among middle school students 90% declared similar behaviour.
Table 3. Eating lunch
Primary school
Years 1-3

Yes

Primary school
Years 4-6

Middle school

Sum

Number
of students

%

Number
of students

%

Number
of students

%

Number
of students

%

112

100

101

91

112

90

325

93

10

9

13

10

23

7

No
0
0
Source: study of author.

All of the students declared to eat 3 or more meals a day. Youngest students eat at highest frequency (39% – 5 meals a day), oldest students – at lowest frequency (the majority
declared to eat 3 meals a day). Only three students declared to eat one or two meals a day.
Number of
meals

Table 4. Number of meals eaten daily
Primary school
Years 1-3

Primary school
Years 4-6

Middle school

Sum

Number
of students

%

Number
of students

%

Number
of students

%

Number
of students

%

1

0

0

0

0

1

1

1

0,3

2

0

0

0

0

2

2

2

0,7

3

36

32

36

32

80

64

152

44

4

30

27

50

45

24

19

104

30

5

44

39

22

20

18

14

84

24

6
2
2
Source: study of author.

3

3

0

0

5

1
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Only 8 students declared to dine at fast-food restaurant every day. Most of the
students declared to dine at fast food restaurants occasionally. It is worrying that
almost 20% of the students of first three years of primary school and more than 20%
of middle school students dine at fast-food restaurants at least once or twice a week.
Similar results came out in the research of Reguła and Zielke (2007). In their study,
more than 62% of respondents declared to eat fat-food few times in a month and
5% of respondents few times a week. Even higher frequency of dining at fast-food
was observed two years later in the research of Gajewska and Zawieska (2009). Their
study showed that 22,8% of students dine at fast-food restaurants few times a week.
Table 5. Dining at fast-food restaurants
Primary school
Years 1-3

Primary school
Years 4-6

Number
of students

%

Number
of students

%

Number
of students

%

Number
of students

%

Every
time

5

4

1

1

2

2

8

2

1-2
times
a week

21

19

15

14

28

22

64

18

Once
a month

25

22

32

29

35

28

92

26

63

57

60

48

184

53

Occa61
54
sionally
Source: study of author.

Middle school

Sum

About 90% of the students declares eating fruits every day. The reason for such
a high score is probably the programme called ‘Fruits at school’ which was conducted
at the place of the research.
Table 6. Including fruit in student’s diet

Yes

Primary school
Years 1-3

Primary school
Years 4-6

Number
of students

%

Number
of students

%

Number
of students

%

Number
of students

%

103

92

102

92

113

90

318

91

9

8

12

10

30

9

No
9
8
Source: study of author.

Middle school

Sum

About 90% of primary school students declares eating vegetables every day. Middle school students eat vegetables the least often.
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Table 7. Including vegetables in student’s diet
Primary school
Years 1-3

Primary School
Years 4-6

Middle school

Number
of students

%

Number
of students

%

Number
of students

%

Number
of students

%

82

73

95

86

99

79

276

79

No
30
27
Source: study of author.

16

14

26

21

72

21

Yes

Sum

CONCLUSIONS
99% of all students declares to 3 meals a day. Nonetheless there is still need for
constant nutrition education both for younger and older children due to observe
nutritional mistakes. The older the child – the weaker becomes parental supervision. Older students much more often than their younger colleagues do not eat
breakfast before leaving to school (36% of middle school students). 30% of them
does not bring their second meal to school and 10% does not eat their lunch.
The conclusion is that they consume food purchased at school shops or vending
machines. The most effective way of dealing with this problem is cooperation with
their parents. In order to reach school should organize meetings and workshops
that provide parents with advices on how to encourage children to change their
harmful eating habits (e.g. not letting them leave house without at least small meal
like yogurt, slice of bread, bowl of cereals, replacing soft drinks with mineral water,
kefirs or drinking yogurts).
Another important conclusion, especially for parents of primary school students,
is that its crucial to limit their visits at fast-food restaurants (Burger King, McDonald’s, KFC). The study shows that although young children are not yet independent
they tend to dine there quite often. As much as 23% of children visits those restaurants twice a week and 22% dines there once a month. Nutrition education should
also reach school shops and canteens, so they could promote healthy products in
everyday meals.
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EATING HABITS OF PRIMARY AND MIDDLE SCHOOL
STUDENTS
Keywords: nutritional behaviours, eating habits, health education
Abstract: The goal of the research was to collect information about eating habits and nutritional mistakes made by primary and middle school students. The study has shown that
there is a constant need for nutrition education for both young and older children. Certain
abnormalities have been noticed in the way students manage their diet. Older students more
often than their younger colleagues do not eat breakfast before leaving to school, do not
bring second meal with them and skip their lunch. Another important conclusion, especially
for parents of primary school students, is that its crucial to limit their visits at fast-food restaurants. The study shows that although young children are not yet independent they tend to
dine there more often than any other surveyed group.

NAWYKI ŻYWIENIOWE UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
I GIMNAZJUM
Słowa kluczowe: zachowania żywieniowe, nawyki żywieniowe, edukacja zdrowotna
Streszczenie: Celem przeprowadzonych badań sondażowych było uzyskanie opinii na temat nawyków żywieniowych oraz popełnianych błędów w tym zakresie przez uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Badania wykazały, że istnieje ciągła potrzeba edukacji żywieniowej zarówno
młodszych dzieci, jak i nastolatków. W ich sposobie odżywiania obserwuje się nieprawidłowości. Starsi uczniowie, znacznie częściej niż maluchy, nie konsumują posiłku przed wyjściem
do szkoły, nie zabierają drugiego śniadania i nie jedzą obiadu. Kolejnym ważnym postulatem,
skierowanym przede wszystkim do rodziców dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej, jest
ograniczenie odwiedzin w restauracjach typu fast-food. Jak wynika z badań, to maluchy, mimo
że nie są jeszcze samodzielne, najczęściej korzystają z tego rodzaju propozycji.

Józef Szopiński*

VULNERABILITY IN FAMILY AND CREATIVITY
SUPPORT BY LIVING-LEARNING WORKSHOPS
THE QUALITATIVE PERSPECTIVE

I

t seems appropriate to delve a little deeper into our study by presenting material
drawn from real world scenarios. Our purpose in doing so is to demonstrate how
entanglement and lack of clear boundaries in the family system are dynamics with
the potential to impact optimal functioning of managers in an organization.
It is extremely important to note that this particular section and the qualitative perspective as a whole is founded upon the well-established group workshop model propounded
by Dr Ruth Cohn – an educator, poet and psychotherapist. She initiated a process she called
theme-cantered interaction (TCI) which facilitated meaningful group communication, reflection and interaction. The model particularly emphasized group interaction between the
individuals with their concerns and sensitivities and the establishment of a group-determined goal as it might pertain to the organizational, physical, structural, social, political,
ecological, and cultural group environment, whether immediate or far-reaching. Presently
TCI enjoys greater recognition in Europe, especially in German-speaking countries. The
author knew Ruth Cohn (+2010) personally and spent considerable time studying TCI.
By means of TCI, aspects of family and professional life were explored as they
pertain to our study and, in particular, as expressed by a manager – Ludmila. The
following narrative springs from the many conversations experienced during a series
of workshops concentrating on the topic leadership over a period of six years, held in
Ukraine and led by the author. Aspects of these workshops that seem most appropriate for description in this article include:
• The programme dynamics, i.e., the impact of the social setting or cultural
milieu on the psychological quality of relationships created in the workshops;

*

•

The section called MYSELF – an activity whereby managers focus on themselves in an exploration of family relationships and how these may have
influenced their performance as a group leader;

•

A reflection upon the quality of relationships within the team after completion of the workshops.
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When providing a workshop, the group leader must take into consideration additional important elements, i.e., the goal, individual group members, the group as
a whole unit, the surroundings. These four elements need to be managed simultaneously while at the same time a constant watch is kept on the relationship of the
group to the social setting in which the workshop takes place. This relationship is not
one-sided. There is a close connection with, and exchange between, a group and the
cultural setting in both directions. For example, changes in an individual’s behaviour,
i.e., their way of thinking and acting as forged by group work, will impact society,
resulting in either support or rejection by society. Ideally, one might hope for positive
change either on an individual basis or within the whole system (Langmaack and
Braune-Krickau, 1989; Pirola-Merlo and Mann, 2004; Szopiński, 2011; Montag
et al., 2012).
The source of the topics for my workshops is my research of 300 Polish managers. Instead of postulating what the manager should be like, other factors such as
family and personality have been identified as fostering creativity. The study shows
that good relations in the generational family are the foundation for traits complex.
Positive family relations equip a person with a positive and optimistic program for
achievement, which manifests itself particularly in three complementary traits:
• strong faith in the ability to achieve one’s goals,
•

intensive and persistent endeavours to achieve the aim,

• seeking strength primarily in oneself.
On the other hand, negative relationships of parents give reverse features and lead
to entanglement of the child, who undertakes the impossible mission of repairing the
relationship of his or her parents and thus remains in the past and lacks the means to
fulfilment in his or her present life (Szopiński, 2007c, 2016). My workshops are for
me a fantastic way to combine theory and practice.

THE WORKSHOP VENUE: CULTURAL INSIGHTS
When standing in the Lublin-Lviv bus line in the middle of the hot summer it
is impossible not to notice the differences in traveling conditions from one country
– Poland, to the next – the Ukraine. On the bus, all the seats are taken and the passengers carry huge amounts of luggage. It is noticeable how many Ukrainians carry
simple food items such as onions and potatoes, which they have acquired on the
other side of the border.
Life in the Ukraine is so different from life in Poland. Once across the border country roads skirt abandoned fields overgrown with weeds. Traveling through Ukrainian
towns in winter, broken glass may be observed in the entrance doors to big blocks
of flats. People exist in two time zones – one local and one that is mid-European –
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a fact that sometimes leads to misunderstanding, with participants often arriving late
for the workshops. During the Soviet domination, all matters, even people’s names,
had to be expressed in the language of Russia – a mandate intended to underline
the unity of the nation. However, use of local time was one form of resistance in
these circumstances. Even now the lives of people differ so much from those living
elsewhere. One wonders how many years will pass until the inhabitants notice it and
change the situation for the better.

THE MANAGER – LUDMILA
Ludmila is a young, attractive woman with a university diploma. She speaks several languages. She is part of a team charged by her employers – an international
corporation – with creating a foreign service agency in the Ukraine. She often deals
with the communication difficulties resulting from the cultural differences among
her international group, and team members seem unready to take full responsibility
for tasks with which they are faced. This makes it difficult for Ludmila to function
as the leader as she often finds herself assuming the role of a mother. She found it
necessary to give very precise instructions to team members and then closely monitor, or micro-manage, their performance. She found her subordinates were unable to
initiate their own ideas.
Although one of the most important functions of a workshop leader is to
clearly define and establish boundaries among group members, it is hard not
to have one’s attention drawn to a particular group participant. It is hard not
to notice Ludmila. Despite her evident youth and beauty, her body language,
especially the way she sits and places her legs, suggests a lack of positive self-image. It is apparent that she may even consider herself an ugly duckling – a notion
perhaps reflected in her verbal picture of myself in the organization. Everything
about Ludmila suggests she is somehow blocked and unable to fully demonstrate
the true strength of her personality.
During the workshops Ludmila doesn’t impose her problems. It is as if she prefers
to melt into the background rather than put herself in front of the members of the
group. She described her experiences from the workshops and her conversation with
the workshop leader in the following way:
The first exercise that day was in the open air. We knew that the subject of the session
would be the integration of family and professional life. We sat on wooden benches in an
estate near the forest. The owners of this estate rest and eat there and then work a bit. At
that time, they were absent so having earlier obtained permission from them we decided to
have our meeting at that place. I was the first to come and I noticed an empty champagne
bottle lying in the grass. I smiled and told myself: They had some kind of party yesterday!
At last the others came to the spot and Oxana found a beautiful, square cognac bottle.
First, she smelled it and then put it on the table with a smile and a kind of ease. Nobody
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took any notice of this incident, except the trainer who turned towards the young woman
and embarked on this conversation:
Trainer: Can I tell you something which made a great impression on me?
Oxana: Yes.
Trainer: You are the only one to find this bottle and with a smile put it on the
table, although the previous day you were working on your relations with your father
who abuses alcohol.
Oxana: But I don’t clearly understand what’s wrong with my putting the empty
bottle on the table?
Trainer: You laugh at something which is the source of your trouble, something which
absorbs your attention all the time. You make such a great effort to protect your mother,
giving up your own life plans and your own development. Did you accept alcohol as a part
of your life?
--------At this moment, I realized that what I had told Oxana I told myself, too. I was also
smiling seeing the bottle in the grass. When I became aware of it I wanted to tell the
group about my discovery... but I wasn’t able to do it. A lot of participants were talking
and taking part in the discussion. At the end of that session I felt much worse than at the
beginning. My teeth were clenched; I didn’t know why. During the next session, I thought:
“It isn’t quite good, but I will tell everybody.” However, I was silent, although I wanted
to tell. I didn’t know what happened to me. Oxsana’s behaviour somehow surprised me.
I was moved. I could not for a few sessions take an active part and focus on what was
happening in the group until it occurred to me that in fact my problem and Oxana’s came
from the family home.
--------One of the sessions was connected with working on messages from our parents. We
were writing on small sheets of paper just one sentence which we had heard and remembered from our father and mother. I particularly remember hearing from my father: “No,
I won’t tell Mum, because then not you but I will be guilty.
-------I was very angry with myself for not being able to emit a sound and tell what I wanted
to. I was also furious with the trainer – the next session was almost over and I was leaving
in a much worse mood than before. I was cross with my father, too. I went to my room and
then somebody knocked at the door. When I saw the trainer standing at the door, I just
said very officiously in German: “Come in!”
We were talking about different matters connected with the organization of the workshops but I felt my reactions were not normal. After the trainer left I burst into tears,
though I already knew that it isn’t an effective way of solving my problem. What is the use
of keeping my problem deeply inside me since I can reveal it? Why did I get angry with
the trainer in a moment of weakness and breakdown? I was just ready to tell him: ”I am
furious with you!” I didn’t know what he had done to cause my complete unwillingness to
talk with him. Sometimes it seemed to me as if he was speaking Turkish to me.
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---------As a child, I loved my father very much and I even went to football matches with him.
After each match my father used to go to a pub to drink some beer and I used to play nearby. Once I remember how my father went back home alone. When it started getting dark
I made a sad discovery – my father had forgotten about me. Feeling deceived I returned
home. On entering the house, I immediately noticed a great quarrel between my parents,
because my father was drunk. As soon as I opened the door he gave me such a strong slap
that I found myself on the other side of the room. He added: ”Where have you been so
long?” I felt like shouting with all my might, struggling for his love and favour: ”I was
waiting for you, but you have forgotten about me”. I was nine years old then.
---------On the last day of the workshops, as soon as I opened my eyes, I decided to tell the group
about everything even if the trainer was going to put a different subject up for discussion.
Now I’m learning to accept myself as I am, even with my anger. I’m learning to express
my emotions, without choking them inside. My relations with co-workers are more open
and sincere. I am starting to understand myself and my reactions better, giving myself
some time for development. I’m convinced that from my strong grain not just a single grain but loads of strong grains will develop and they will be similar to those
grains growing in the ground.

THE GROUP
Participants represented various professions and most held leadership or managerial positions within their organizations. Once underway it became very clear
that all of them were passionately interested in ways in which they could optimize
their own talents and find the energy to achieve better results for themselves and
those with whom they worked. Experiences associated with the final group meeting highlight how individual members performed so differently compared with
the first meeting. Particularly noticeable was the difference in group members’
response to one another, for example, a significant willingness to be frank with
one another. Also noticeable was a visible change in people’s appearance. A lot of
individual tensions disappeared.
One team member, Olga, when faced with a difficult situation, used to cry and
leave the room, abandoning the whole team of embarrassed men. At the end, she
was able to introduce and defend her arguments. She understood her weeping was
a reaction transferred from her early childhood, when she used to cry when stressed
by the conflict between her parents.
At times when in a conflicting situation with her boss, Larisa used to become ill
and not leave her room. Her blood pressure would rise and she would suffer from
a migraine headache. At the end of the workshop, Larisa spoke of this situation
seldom arising. She had become more self – aware and possessed of a better under-
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standing of the reason for her ailments. With these new insights about herself she
became more self-assured.
It was noticeable how, compared with an earlier time in the workshops, group
members began to feel less and less responsible for the negative emotions of the
others. Overall, they were increasingly able to create and articulate clearer boundaries between feelings and attitudes generated in the past and those established
in another context. An interesting, important, and unexpected outcome of our
workshops became apparent when team members spoke of creative endeavours
they had initiated on their own. Specifically, for example, they described how
they had managed to arrange activities for the good of the local community (Lin
et al. 2011).
When working with this group two issues became apparent: a) good and effective
professional functioning is negatively influenced by family-cantered attitudes and
dispositions which require examination and resolution; and b) healthy relationships
in one context endow an individual with the power to influence change in another
(Kwaśniewska and Nęcka, 2004).
Based on the experience of working in Ukraine, it also seems evident that the larger issues, or macropolitics, connected with the creative endeavour associated with the
management of an agency can remain lifeless and ineffective without modification
of the micropolitics resident in the mental compass of people drawn from, or living
in, small local communities. The results of our study seem, at least in part, to provide
insights into how groups of people within an organization might benefit by sharing
from their newly realized creative energies with local community members through
teaching about effective actions and developing creative possibilities (Varga, 2009;
Anderson, et al. 2014).
After the workshop, I received a number of phone calls, two of which were
especially significant. One of the women group members felt sufficiently encouraged to meet with an administrator, explain that she felt trapped in her present
position and request a position much more suited to her special strengths and
creative abilities. She was granted her request. Another group member called to
inform me of important decisions he had made soon after arriving home after
the workshop that would greatly impact not only his business, but also his family
(Arendt, 1992).
It was also during this workshop that we learned that Ludmila had overcome
her own inhibitions and taken a new position of leadership which provided her
with many more opportunities for creative management (Tierney and Farmer,
2011). She was asked to describe her transformation via drawings. As may be
observed in Figure 1 Ludmila expressed her former condition with a triangle
– representing her father – and a circle encompassing a spiral – representing her
mother. The triangle and the circle are just plain common overlapping geometric
shapes. They show her tightly linked with her parents, but confused. This is her
before the workshops.
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Figure 1. Ludmila’s pre-workshop relationship with her parents.
Source: study of author.

The figure below shows Ludmila’s drawing of a fruiting tree branching out from
roots below ground. The tree was colourfully drawn with green and red fruit.

Figure 2. Ludmila’s post-workshop relationship with her parents.
Source: study of author.

Ludmila explained her pictures in this way:
The tree picture is me after the workshops. I recognize the importance of my roots – my
parents – but I grow beyond them. They are an important part of me and I need them but
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I am growing above ground in a necessary way to produce fruit. It is a new me. I am now
creative. I now can be productive and simulate the growth of new fruit.

OVERALL CONCLUSIONS
Our research into this aspect of the human condition has shown that formidable
– perhaps unexpected – barriers to creativity exist (Daniskova, 2008). By reason of
ignorance about these barriers a person may not understand or even be aware of a diminished creative capability. Furthermore, results of our study (Szopiński, 2007 a, b,
c) indicate such barriers are not one-dimensional but potentially multidimensional
and thus very complex. Elimination of just one barrier does not guarantee a change
in the quality of behaviour, because the remaining barriers continue to pose problems. Individuals may indeed be vulnerable (Tebbs, 2010).
Given this vulnerability, we believe there is a distinct need for people to identify and remove
personal barriers to creativity. However, it can be an extremely difficult task for an individual
and on an individual basis. Therefore, we conclude that in order to identify and eliminate
impediments to creativity, people suffering as a result of those barriers require help.
Based on this study and our associated observations, it appears possible to dismantle barriers to creativity by constructing specifically focused programmes designed to
promote the development and realistic use of the creative potentialities represented
in individuals charged with management and/or leadership (Baer, 2012). Our research also suggests that by developing and implementing a program of instruction
for managers which is deliberately and carefully designed to examine the importance
of establishing clear boundaries between close members of the family, e.g., mother,
father, spouse; it may be possible to unlock long-suppressed dynamics that potentially impeded the healthy release and optimal application of latent creative relationships in the workplace. In this regard, Cohn’s (1997) The Living Leaning model
served us well. TCI shows that for social, political work, a psychological foundation
is necessary (Gruenenwald and Hanusa, 2012, p. 62; Stollberg, 2012, p. 26-35).
Our research also appears to lay the basis of further study with respect to the impact of family
relationship on other professionals whose day-to-day activities either rely upon or would be enhanced by the release of creative energy in their workplace, e.g. educators, politicians, managers.
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VULNERABILITY IN FAMILY AND CREATIVITY SUPPORT BY
LIVING-LEARNING WORKSHOPS
Keywords: Living-Learning, vulnerability, family, growth
Abstract: The family is a source of greatest creativity, but also, at times, a source of greatest
vulnerability. Neither of these factors can remain hidden within the family relations, but they
manifest themselves in professional life. Here, we focus on exploring vulnerabilities which do
not allow a person to use his or her creative potential, in a way that is similar to the disproportionate growth of the seed in the picture. The author found that, by providing Living Learning workshops in which participants are encouraged to examine and face family dynamics,
creative energy may be generated in the context of their own personal growth and applied
not only in the workplace, but also in successful performance in society. Qualitative language
is used in the paper, which is based on actual field experience in the form of workshops for
managers and leaders in the business, educational, and spiritual fields. The article includes
only a small example of narratives to pinpoint certain family-related aspects that can exert
a powerful influence upon self-image and self-efficacy towards creative action in society.

ZRANIENIA W RODZINIE I KREATYWNA PODPORA POPRZEZ
WARSZTATY ŻYWEGO UCZENIA
Słowa kluczowe: Żywe uczenie, słabość, rodzina, dojrzałość, wzrost
Streszczenie: Rodzina może być albo źródłem kreatywności, albo źródłem zranień. Żaden z tych
czynników nie ogranicza się tylko do systemu rodzinnego, ale manifestuje się także w życiu zawodowym. W tym artykule skupiono się na odkrywaniu czynnika słabości, który nie pozwala
danej osobie na użycie swojego kreatywnego potencjału, który można porównać do nasiona,
które nie jest w stanie wydać dużego owocu. Autor sugeruje, że poprzez warsztaty Żywego uczenia uczestnicy zachęcani są do tego, aby rozpoznać dynamikę funkcjonowania swojej rodziny
oraz odkrywać kreatywną energię, która jest generowana w kontekście ich osobistego wzrostu
i aplikowana nie tylko w ich miejscu pracy, ale która ujawnia się także w życiu społecznym.
Jakościowy język, użyty w tym artykule, wynika z ostatnich lat pracy autora z menedżerami
i liderami w zakresie biznesu, edukacji i kapłaństwa. Zawiera nie tylko przykład funkcjonowania
danych czynników, według których funkcjonuje rodzina, ale wskazuje jak te czynniki wpływają
na sposób widzenia siebie oraz skuteczność własnego działania w społeczeństwie.

Monika Tylka*

PARENTS’ PSYCHOLOGICAL ABSENCE IN
UPBRINGING CHILDREN: CAUSES, CONSEQUENCES,
PEDAGOGICAL IMPLICATIONS
INTRODUCTION

E

xtensive socio-cultural transformation currently taking place in Poland, related to the dynamics of globalization processes and the development of the
modern society, generates changes in the demographic structure of the country,
including the steadily increasing number of single-parent families, in which one
of the parents brings up children on his or her own. According to the data in the
National Census (Szałtys (ed.), 2014), the number of single-parent families with
dependent children under 24 years of age in Poland in 2011 was 1,288,000 (in
2002, there were 1,125,500 such families). Among these, families with single
mothers constituted almost 89% (1,144,000), while families with single fathers
only 11% (144,000).
Apart from the categories of incomplete families existing to date, in which incompleteness is permanent due to the death of a parent, biological incompleteness (the
situation when one of the parents leaves the other to bring up the child on his or her
own practically from when the child is born), divorce or legal separation, there are
more and more families in which one of the parents is temporarily absent, as he or
she is living away from their place of residence for financial reasons.
Literature on the subject less frequently addresses the category of psychological
absence of the parents, who are in the family physically, but are away emotionally
and spiritually, and live apart (Wolicki, 1989, p. 183). In the case of psychological
absence, the child, in spite of having adequate material conditions provided and
their biological needs satisfied, experiences a strong deficiency of his or her parents’
emotional involvement in his or her matters. Child’s drama usually takes place behind the closed door, in silence and loneliness (Olearczyk, 2007, p. 104), causing
many unpleasant emotional states and often triggering behavioural and functioning
disorders. A special type of parents’ psychological absence is a deficiency in their
assistance in upbringing, which combines physical and psychological absence, and
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consists in a lack of permanent personal contact between the parents and the child
(Pomianowski, 1998, p. 147).
Due to the lack of relevant research, it is problematic to assess the scale of the phenomenon. In contrast to actual absence of parents at home, absence in the psychological sense is much more difficult to observe, as – from an external point of view
– the family keeps up misleading appearances of normal functioning (Olearczyk,
2007, p. 104). It can be presumed, however, that in the conditions of postmodernity, which favours disorganisation of the traditional forms of social life, and affects
marriage and family in particular, parents’ psychological absence occurs even more
frequently than their physical absence.
The issue signalled here is an interesting object of research from the intersection
of pedagogy of family and social pedagogy, connected with the necessity for the systematic studies into and analysis of the environmental conditions which accompany
the process of upbringing and socialization in the face of permanent changes in the
social reality. The object of detailed analyses, of both theoretical and empirical nature, conducted in the present article is the phenomenon of parents’ psychological
absence in the upbringing of the child, taking into consideration its causes, essence,
consequences and pedagogical implications.

THE AETIOLOGY OF THE PHENOMENON OF PARENTS’
PSYCHOLOGICAL ABSENCE
Psychological absence occurs when parents are unable to establish positive emotional relationships with their children, specific for their role (Goleń, 2002, p. 209).
All children’s material needs are satisfied, they have all sorts of material possessions;
what they lack, however, is parental love, joint emotional experiencing and psychological interactions. According to H. Cudak, the children who experience parents’
psychological absence “in reality have everything, but they do not have anything”
(2007, p. 20). The parents who are physically at home, but psychologically absent,
minimise their contacts with the child, overlook him or her, they do not devote as
much time and attention to the child as he or she needs. When the child attempts to
establish contact with them, they are brusque, unapproachable, cold; they disregard
his or her problems (Tokarska, 2010, p. 17).
In the eyes of the environment, the family of parents who are emotionally away is
often no different from others, and its external image is frequently held up as a model. In this type of polished family, under a socially desirable layer there is a hidden
emotional emptiness of internal relationships (Bajkowski, 2003, p. 436).
The focus of the researchers who study parents’ psychological absence is usually on
fathers physically present in the family, but away in their heart and spirit. The father’s
absence is a pedagogical problem of the modern family which shows an increasing
trend and results in shaping of a society without the father. The research conducted in

Parents’ psychological absence in upbringing children: causes, consequences...

289

this area indicates that it is the relationships between the children and the father that
are more often distorted than those between the children and the mother, and that
fathers find it more difficult to establish proper relationships with the child due to
the lack of ability to communicate, avoidance, unwillingness, and, in extreme cases,
due to isolating the father (Olearczyk, 2007, p. 195).
According to T. Olearczyk “the father, as someone who matters in the family, disappeared as the pattern of paid work away from home was established, women took
up paid employment and thus achieved economic independence and social dominance” (2007, p. 195). Among the reasons for the father’s psychological absence in
the family, M. Braun-Gałkowska finds the traditional, fixed division of roles in the
family, in which the mother takes care of the children and the father earns money;
mistakes in interactions between the parents and in the spouses’ communication
(2001, p. 202-203).
M. Wolicki distinguishes between several types of the father’s psychological absence in the family (1989, p. 183). Passive presence can be the effect of the father’s
egoism and his indifference to his children and their problems. He is neither too
weak nor too autocratic, but satisfied simply with the fact that he is there. His withdrawal can also result from his inability to perform the role of the father due to being
unaware of his duties. Such fathers often escape from the reality of the family life
into other occupations or dreams. Many fathers, driven by noble intentions, attempt
to make friends with their child, assuming the role of a friend instead of that of
a parent.
Another type is a weak father, disdained by the wife and children, openly or in
secret. His weakness can result from the character leading to addictions, or from
a weak personality (Wolicki, 1989, p. 183). The father’s weakness can also be the
effect of being too immature to perform the role of a parent. Psychology describes
Peter Pan syndrome, in which a man never matures in psychological, but mainly
emotional terms and does not assume the role of a husband, father or caregiver
(Braun-Gałkowska, 2001, p. 203).
A category strictly related to psychological absence is the parents’ lack of assistance in upbringing. Literature does not find an unambiguous definition of
this term. It does describe, however, the principle of pedagogical presence, also
known as “obligatory and continuous assistance”, which was formulated by Rev.
Jan Bosko in the years 1877-1886 and constitutes a practical interpretation of his
system of prevention. In the light of today’s humanistic psychology, educational
presence is described as “contact which serves to help” (Pomianowski, 1998, p.
148). U. Tokarska defines pedagogical presence as “the carer’s personal co-presence
with the charge in which the former kindly stimulates the latter and directs him
or her towards personal maturity. (…) The presence is permanent, guarding and
pertains to all places” (2010, p. 16). Parents are present in upbringing the child
through their personality, as well as adequate social, moral, cultural and religious
attitudes. Parents’ assistance in upbringing plays a special role in the period of ad-
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olescence, when young people experience numerous difficulties related to physical
and emotional development.
On the basis of the abovementioned considerations it can be concluded that
a lack of educational presence, also described as “pseudopresence” (Pomianowski,
1998, p. 159) is characterised by parents’ non-involvement in the child’s life,
a lack of interest in him or her and not showing respect to him or her as a person
(Tokarska, 2010, p. 16).
Pedagogical presence comprises both physical and psychological presence. For
that reason, aetiology of parents’ educational deficit is related to the causes of real
and psychological absence. Among these, those which need to be stressed include
the lack of parents’ general and pedagogical education, inability to inspire trust or to
be an authority figure for one’s children, as well as their educator. The lack of assistance in upbringing prevents parents from performing the main tasks of educational
presence: to instruct and to give a good example, according to the principle “verba
movent, exempla trahunt” (Pomianowski, 1998, p. 148).
The lack of parents in a child’s life can result from their actual absence at home
and, more and more often, of their own choice. In that second case, parents are
physically present in the family, but excluded from it in psychological terms. In turn,
parents who are absent in upbringing leave their child to his or her own devices, without their own personal example, help, support or instruction. However, irrespective
of the cause, parents’ lack of presence and involvement causes a clear disturbance in
the educational process (Wilk, 2003, p. 61) and entails a number of difficulties in the
proper course of children’s and young people’s comprehensive development.

THE CONSEQUENCES OF PARENTS’ PSYCHOLOGICAL
ABSENCE
For every child, the period of childhood should be mainly associated with the
warm feelings of family home, play and joy derived from all sorts of contacts. In
the case of the phenomenon of parents’ psychological absence, in spite of their
theoretical presence at home, the time of carefree play is filled with a feeling of
being lonely, lost, or even abandoned (Bajkowski, 2003, p. 438). Such seemingly
complete families are full of emotional coldness, which is painfully felt by the child
and deeply hurts his or her psyche (Wilk, 2003, p. 62), leaving scars that remain
for life. The presentation of selected developmental and educational consequences
stresses the role played by the psychological presence of both parents, as well as
by the ability to pedagogically watch over the child on the way to his or her full
development and upbringing.
Parents’ psychological absence is strictly related to the disorder of the emotional
function of the family. The lack of emotional contact, bonds or interest in the child’s
matters results in an emotional coldness in the relations between the parents and the
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children; what is more, psychological distance between them also increases. Children
who come from two-parent families, but lack emotional bonds, often experience
a sense of loneliness, also known as emotional, spiritual or unrevealed orphanhood
(Olearczyk, 2007, p. 103).
I. Wagner defines spiritual orphanhood as “a child’s objective psychosocial state
comprising three interrelated structural elements: a sense of a lack of emotional acceptance in the family, a sense of not being understood by the parents, a sense of
loneliness in the family” (1997, p. 35). The family home does not provide the child
with the necessary warmth, intimacy and protection from external stressors (Cudak,
2007, p. 20). A symptom of spiritual orphanhood is a child’s emotional reaction to
the unsatisfied needs for love and for being psychologically understood by the family
(Maciarz, 1991, p. 242-243). A visible sign of this phenomenon is also a lack of mutual dialogue between the parents and the child. The upbringing process is mostly
based on restrictions, orders, as well as parents’ wishes and instructions directed at
the child (Cudak, 2007, p. 20).
The family’s emotional instability, its internal chaos consisting in changeability
and unpredictability of emotional reactions, shallowness of feelings and their egocentric nature may contribute to causing a psychological state known as becoming lost
in orphanhood in the child. Children who are brought up in such families most often
lack the experience of symbiosis with the mother, and in the place of a bond based on
trust there is an unstable bond of anxiety-ambivalent type. Cooperation with adults
is usually forced, not ensuing from the child’s internal need, and therefore it does not
provide a proper foundation of stabilising emotional bonds. A consequence of such
a state could be the child’s emotional disability, or a lack of trust in the feelings of
other people as well as their own, which contributes to his or her emotional deliberation (Obuchowska, 1998, p. 4-5).
Parents who are psychologically absent avoid contacts with their own child, sometimes compensating them with excessive freedom, satisfying the child’s demands or
overlooking his or her problems (Olearczyk, 2007, p. 104). However, a deficit in
emotional contacts with the parents not only hurts, but also seriously disturbs the
child’s psyche. It could even distort his or her personality, as these contacts are a condition for satisfying many other needs, such as the need for security, the need to draw
attention to oneself, the need to belong, the need for recognition and for significance
(Tucholska and Tucholska, 2008, p. 399). Unfortunately, it is becoming more and
more common that children who find it difficult to establish contact with the parents, who experience a sense of being lost and lonely and search for love and an aim
in their lives, become an easy target for sects. These offer an illusion of love, a sense
of belonging, a community, and they fill in the parents’ absence or the educational
void existing in the family with their presence (Olearczyk, 2007, p. 104).
Moreover, the parents who display an attitude of avoiding contacts with their
child, expose him or her to a number of difficulties in establishing permanent emotional bonds. As a consequence, this may lead to emotional instability, distrust,
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changeability in making plans, fearfulness, an antagonistic attitude towards the society and its institutions, or conflicts with the parents and the school (Goleń, 2002,
p. 225). In extreme cases, such problems may occur as personality disorders or a rebellion against the world of adults or social environment and moral order, leading
to pathological forms of behaviour, aggression and crime (Wolicki, 1995, p. 183).
In the case of polished families, who find their external image more significant
than the satisfaction from mutual contacts, any attempt to reveal one’s emotions is
interpreted by other members of the family as a sign of weakness. Recurring situations of this kind teach the child to hide his or her feelings and to be mistrustful in
social contacts. Adopting such a defective manner of functioning, children often face
numerous difficulties in establishing contacts, also within their peer groups. A failure
in this area is interpreted as a confirmation of negative self-assessment, which causes
emotional tension to build up. In turn, the fear of being rejected leads the child to
abandon the attempts to establish contacts, or results in consolidating the inability
to do so (Bajkowski, 2003, p. 434-436).
Psychological absence in most cases concerns fathers. Without the father, the child
grows with a mutilated and untrue image of parenthood (Olearczyk, 2007, p. 194).
The father who remains in the family, but is psychologically absent, is not a model
to be imitated and identified with, and thus does not prepare the children for performing important social roles in their later adult life, especially in marriage and
family (Wolicki, 1989, p. 183). A lack of successful identification with the parent of
the same sex may cause the children to develop a low need for achievements, as well
as result in their worse intellectual development; it may even be the direct cause for
failure at school (Wolicki, 1995, p. 181). Problems at school appearing in the case
of children who have not had them so far are often an expression of rebellion against
the absent father (Romberg-Asboth, 2001, p. 59).
Apparent presence of the father has an especially negative impact on the development of the son’s sexuality. A boy devoid of a masculine model of realising oneself
in the family may look for it in the street, in a peer group, in the media or in pornography. Unfortunately, what he often finds are negative models of masculinity
convincing him that what makes him a true man are multiple sexual intercourses,
physical or verbal violence or various stimulants (Kornas-Biela, 2001, p. 172). A lack
of identification with mature masculine behaviour results in the boy’s heterosexual
immaturity, manifesting itself in an excessive emotional attachment to the mother,
and, at the same time, unresolved Oedipus complex (Wolicki, 1995, p. 186).
In the life of a daughter, the father’s absence provokes a more intense search for
men, especially in the period of adolescence, in order to satisfy the needs neglected
by the father. Girls brought up by psychologically absent fathers are especially sensitive to manifestations of interest, kindness and tenderness from their male friends,
and especially from adult men. In relation to this, they are vulnerable to entering
into dependency relationships in which they will be abused. Therefore, the lack of
the father has an especially destructive influence on the shaping of the feminine
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identity; it causes a hunger for feelings which may lead to an early sexual initiation,
promiscuity or premature parenthood (Kornas-Biela, 2001, p. 172-173).
A deficit of the father’s psychological presence can also contribute to disorders in
the child’s religious sphere. The earthly father provides a certain model for the child
on the basis of which he or she shapes in himself/herself the image of God and relationships with Him. Research shows that if the earthly father is a negative figure in
the eyes of the child, then the child, looking at such a parent, cannot imagine God as
a good Father in heavens. Also, all negative references in the family negatively affect
the child’s relationships with God, leading even to rejecting Him, or to practical and
theoretical atheism (Wolicki, 1995, p. 185).
The principle of both parents’ educational presence in the life of the child, and the
consequences ensuing from the lack of it, constitute an issue which is much less often
addressed in literature. Pedagogical assistance is identified with a prevention system
which emphasises help, directing the child’s development and preventing his or her
offences (Pomianowski, 1998, p. 147-150).
Pedagogical absence, being a form of psychological absence, may produce many
negative educational effects. It needs to be pointed out that parents’ actual or psychological absence at home places the child in a situation in which he or she has
to fend for himself/herself and is left without care, example, appropriate support,
instructions and explanations from the parents. It makes him or her feel lost, as he/
she does not know how to behave. Moreover, the child’s moral fibre is not yet fully
shaped, and therefore he or she finds it difficult to differentiate between the good
and evil. Seeking to satisfy the need for acceptance and the need to belong, which is
impossible in an empty home, the child can come into a conflict with the law (Tokarska, 2010, p. 16-17).
The analyses presented here do not exhaust the issue of developmental and educational consequences in children who experience parents’ psychological absence.
They show that the presence of both parents is indispensable for a child’s harmonious development, as even in favourable conditions parental roles are not interchangeable (Kukołowicz, 2001, p. 62). Moreover, the losses related to the absence
of a parent in a child’s life often cannot be compensated (Mituła, 2009, p. 171).
However, skilful coping with the situation of “disturbed internal homeostasis of
a family” (Matyjas, 2008, p. 243) may cause the relationships within it to remain
unchanged or even to consolidate.

PEDAGOGICAL IMPLICATIONS
Modern pedagogy of family stresses the principle of complementarity in relation
to parental roles, which means that they complement each other in realising their relevant, but different functions. It draws attention to the impossibility of substituting
one parent with the other, in spite of good intentions and best efforts, as non-transfer-
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ability of parental roles results from the nature of femininity and masculinity (Błasiak
and Dybowska, 2010, p. 105-106).
The mother’s role involves satisfying the child’s basic life needs, giving him or her tenderness, goodness and love, which favour the development of emotionality, build trust to
people and to the world in the child, shape self-esteem and the ability to love (Goleń, 2002,
p. 209). The mother is the first authority figure and the source of moral conduct. She also
provides the first image of femininity (Błasiak and Dybowska, 2010, p. 111-112). Motherly
love is unconditional, as the mother loves the child because it is hers (Fromm, 2008, p. 49).
In turn, being a father is for a man a matter of choosing a certain lifestyle, a kind of
spiritual calling. The father introduces the child into the external reality, teaches him or
her how to live and cope in the world outside the family. He stimulates the child’s intellectual and pragmatic development, at the same time protecting his or her freedom
(Błasiak and Dybowska, 2010, p. 108). The father loves his child with conditional love;
more for meeting his expectations and for being a source of joy and pride (Fromm,
2008, p. 52). Fatherly love gives the child a sense of security, introducing into his or
her life the world of values and norms. The presence and attitude of the father provide
the child with a foundation for experiencing his or her own gender and for preparing
themselves to perform the parental role (Goleń, 2002, p. 209-210).
The mother and the father, though equal in transmitting life, perform different
roles (Brągiel and Kawula, 2004, p. 128). The need for co-presence and complementarity of parents in the service to the child’s welfare causes parental roles to be
non-replaceable and non-transferable, and the necessity for both parents’ permanent
presence conditions the child’s proper development and upbringing (Błasiak and
Dybowska, 2010, p. 106). It needs to be stressed here that it is not only the physical
presence at home, but also the psychological and emotional presence, watching over
the child with one’s spirit, manifesting itself in an adequate atmosphere of upbringing, in an attitude which is at the same time loving and demanding, as well as in
support and assistance during the difficult moments in the child’s life. Unfortunately,
modern parents seem to forget about these fundamental principles more and more
often. A certain solution to this issue could be a properly managed pedagogization of
parents, aimed at improving the level of their knowledge, awareness and educational
competence in terms of correct realisation of their relevant parental roles.
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PARENTS’ PSYCHOLOGICAL ABSENCE IN UPBRINGING
CHILDREN: CAUSES, CONSEQUENCES, PEDAGOGICAL
IMPLICATIONS
Keywords: psychological absence, pedagogical absence, family, parents, child
Abstract: The article addresses the issue of parents’ psychological absence in upbringing children, presenting in turn the aetiology of the phenomenon, its consequences and pedagogical
implications. It also analyses the category of the lack of parents’ assistance in upbringing,
which combines physical and psychological absence. The category of psychological absence
concerns the parents who physically remain at home, but are away in emotional and spiritual
terms. It occurs when parents are unable to establish positive emotional relationships with
their children, specific for their role, thus causing many unpleasant emotional states and
triggering behavioural and functioning disorders. Pedagogical implications stress the need,
resulting from the principle of the complementarity of parental roles, for parents’ co-presence
and complementing one another in realising their relevant, but different functions.

NIEOBECNOŚĆ PSYCHICZNA RODZICÓW W WYCHOWANIU
DZIECKA: PRZYCZYNY, NASTĘPSTWA, IMPLIKACJE
PEDAGOGICZNE
Słowa kluczowe: nieobecność psychiczna, nieobecność pedagogiczna, rodzina, rodzice,
dziecko
Streszczenie: Artykuł podejmuje problematykę absencji psychicznej rodziców w wychowaniu dziecka, ukazując kolejno etiologię zjawiska, jego następstwa oraz implikacje pedagogiczne. Analizie poddana została również kategoria braku asystencji wychowawczej rodziców,
która łączy w sobie absencję w sensie fizycznym i psychologicznym. Kategoria nieobecności
psychicznej dotyczy rodziców pozostających w domu ciałem, lecz nieobecnych emocjonalnie
i duchowo. Pojawia się w przypadku braku zdolności rodziców do nawiązania pozytywnych,
specyficznych dla swojej roli, relacji emocjonalnych z dzieckiem, przysparzając mu wielu
przykrych stanów emocjonalnych oraz prowadząc do zaburzeń zachowania i funkcjonowania. Implikacje pedagogiczne akcentują postulat współobecności i wzajemnego uzupełniania
się rodziców w realizacji właściwych sobie – lecz odmiennych – funkcji, wynikający z zasady
komplementarności ról rodzicielskich.

Владимир Шевченко*

ФЕЛИКС ФРАНЦЕВИЧ МОВЧАНОВСКИЙ –
ОСНОВАТЕЛЬ АЛЕКСАНДРОВСКОГО УЧИЛИЩАХУТОРА ГЛУХОНЕМЫХ

Р

ешения теоретических и практических проблем развития системы
украинского образования обусловливает необходимость в выработке новых идей. Обращение к истории образования позволяет творчески
использовать позитивные достижения наших предшественников, предотвратить ошибки в некритическом применении зарубежного опыта,
прогнозировать последствия тех или иных управленческих решений и направлений развития школы. Изучение истории развития отечественной
системы специального образования до 1917 года привлекало внимание
многих известных исследователей. Первые попытки показать состояние
специальных учебных заведений сделали Е.В. Членов, М.В. Богданов-Березовский и Н.М. Лаговский.
История развития учреждений и обучения детей с нарушением слуха
в дореволюционный период получила широкое отражение в трудах ученых советского периода, а именно: А.Г. Басовой, А.М. Гольдберг, А.Д. Дьячкова, Н.Ф. Засенко, И.П. Соколянского, Н.Д. Ярмаченка и др., а также современных исследователей А.С. Аблятипова, Т.Е. Ежовой и др. Целью статьи
является всесторонний взгляд на многогранную фигуру выдающегося
человека Александровска (ныне Запорожье) польского происхождения
Феликса Францевича Мовчановского (1852-1921), уроженца Сувальской
губернии. В 2017 году исполняется 165 лет со дня его рождения.
Феликс Мовчановский был богатым, интеллигентным коммерсантом, человеком необычайного ума и неутомимого труда, а одновременно
и одаренным педагогом, историком, этнографом, краеведом, просветителем и общественным деятелем. Но его имя наиболее всего ассоциируется с созданием в начале ХХ века в провинциальном Александровске уникального учебного заведения, которое впервые возникло в отечественной
и мировой педагогической практике, и аналога которому нет. Речь идет
об Александровской школе-хуторе глухонемых или как ее еще называли
Мариинским училищем-хутором. Это было самое больше и лучшее в мире
специальное учреждение для глухонемых. Оно возникло на волне распро*
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странения благотворительности и милосердия на средства общественных
организаций и добровольные пожертвования. Потребность в создании такого заведения была ощутима: в Александровске и уезде в то время было
126 глухонемых детей.
Однако не только благодаря училищу-хутору был известен
Ф. Мовчановский. В течение нескольких сроков, с конца 1901 по 1911
и с 1916 по 1917 год он занимал должность Александровского городского
головы. Перед этим, в течение 21 года, Феликс Францевич был депутатом
городской Думы. Можно без преувеличения утверждать, что общественная
деятельность была делом всей его жизни.
Документы характеризуют Феликса Францевича Мовчановского как
человека беспокойного нрава, который с жадностью брался за решение
злободневных проблем тогдашней российской обыденности. В силу своих
реформаторско-просветительских взглядов Ф. Мовчановский в своей
деятельности стремился добра для своих сограждан. В Александровске
о нем говорили как о человеке небывалого размаха, чисто американской
энергии и неусыпного труда. Говоря о его деятельности как мэра
подчеркивали, что за более чем 10 лет управления городом он буквально
создал эпоху в истории Александровска. Можно сказать, что история
города делится на два периода: от образования до Мовчановского и от
Мовчановского до 1917 года. Буквально нет никакого полезного дела,
в котором бы Феликс Францевич ни был инициатором или главным
деятелем (Перепадя, 1992).
Интересами и сферами деятельности Ф. Мовчановского были
благотворительность и милосердие. Мероприятия, осуществляемые
им в должности городского головы, удивляли официальные власти,
вызывали недовольство консервативных слоев провинциального города
и Екатеринославской губернии. А удивляться было чему, ведь новации
Феликса Францевича пробудили провинциальный городок от спячки,
вдохновляли демократизмом и энтузиазмом.
Одной из таких новаций было создание в городе уникального заведения
для обучения глухонемых детей. Согласно документам, 3 мая 1898 по
приказу Императрицы Марии Федоровны в Петербурге образуется
Всероссийское Попечительство Императрицы Марии Федоровны
о глухонемых, которое позже стало открывать свои Отделы в разных
городах. Кроме школ начали открываться школы-хутора (училища-хутора), в которых глухонемые дети сельской местности могли получить
обучение и воспитание (Басова, 1984).
В 1903 году благодаря активному участию Ф.Ф. Мовчановского,
в Александровске было основано уездное отделение Попечительства
о глухонемых, а сам Мовчановский становится заместителем его
председателя. Поскольку Феликс Францевич был знаком с постановкой
дела обучения глухонемых, он хотел применить свои знания на практике
в пользу обездоленных, обиженных природой детей. Этим объясняется
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то обстоятельство, что находясь заместителем председателя отделения
Попечительства, на самом деле был не только главным лицом, но
и единственным руководителем всех дел, мероприятий и начинаний
этой благотворительной организации. В глазах местных жителей
Александровский отдел и Ф.Ф. Мовчановский были неотъемлемыми
друг от друга. Поэтому он стал главным инициатором и душой дела по
организации крупнейшего в мире Александровского училища-хутора для
глухонемых, которое было оригинальным в организации своих учебных
заведений, в содержании обучения и в подготовке учащихся к будущей
трудовой деятельности. Путь к созданию этого заведения был непростым.
Мовчановский не только всю свою силу и энергию отдавал этой работе, но
и много собственных сбережений вложил в дело.
В итоге, 11 мая 1903 года, в 2 километрах от города, было начато
строительство школы для глухонемых детей. По этому поводу
Ф. Мовчановский был удостоен благодарности Ведомства Императрицы
Марии Федоровны. 11 августа этого же года школа, со всеми надворными
постройками, была закончена, и 15 августа был сделан первый набор
учащихся в составе 30 человек (Ярмаченко, 1965). На переднем крае
территории хутора располагались четыре здания: больница, школа,
общежитие для девочек и учительниц с церковью посередине и общежитие
для мальчиков и учителей.
Общежитие девочек и учительниц было большим полутораэтажным
зданием. Оно делилось церковью на 2 равные части: в одной находились
комнаты для учительниц, а в другой – для девочек. В этом же доме, под
церковью, находилась общая для всех столовая и кухня. Общежитие для
мальчиков было в 2,5 этажа. На втором этаже находились 2 больших
комнаты на 140 человек. На первом этаже размещались комнаты для
учителей, а также библиотека и рукодельные классы для девочек.
В полуподвальном этаже были квартиры для работников и вещевой склад
для хранения одежды воспитанников.
Здание больницы было поделено на мужскую и женскую палаты
с необходимым оборудованием на 12 коек. При больнице были: хорошо
оборудованная аптека, ванная, клозет, кухни, а также отделение на
4 койки для инфекционных больных с отдельным ходом. Кроме этого,
на хуторе была построено здание для администрации, пекарня, паровая
прачечная и баня. Неподалеку от главных корпусов находился детский сад
на 30 детей и школа для неуспевающих учеников на 30 человек. Отдельно
были расположены хозяйственные постройки (Мальцев, 1910).
В связи с тем, что училище не получало от казны пособия и существовало
только на пожертвования, которые имели чисто случайный характер,
его положение было тяжелым. Поэтому Александровский Отдел
попечительства, чтобы найти источник содержания хутора и дать
возможность работать всем, кто его закончил, создал Мариинский
машиностроительный завод сельскохозяйственных машин и агрегатов,
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рассчитанный на 500 рабочих мест. Завод изготавливал рядные сеялки,
жатки, конные и кукурузные молотилки, на которые был постоянный
спрос (Ярмаченко, 1965).
Одновременно с заводом были оборудованы типография, переплетная
и линевальная мастерские. Типография имела значительное количество
шрифта различных сортов, которым выполнялись работы для
государственных, общественных, коммерческих и промышленных
предприятий, а также печатались иллюстрированные издания, брошюры
и др. Завод и типография были оборудованы по последнему слову техники.
Все оборудование приводилось в движение электрической энергией.
Во всех помещениях хутора было водяное отопление и электрическое
освещение. Все здания были оснащены водопроводной системой
с умывальными комнатами. Также по всей территории были устроены
противопожарные краны и краны для полива. С городом хутор был
соединен телефоном, который также был во всех главных его зданиях,
цехах, в конторе завода и типографии, а также железнодорожными путями
и имел собственную платформу.
Грязная вода и все нечистоты с умывальных, ватерклозетов, прачечной,
бани и других помещений через канализационную систему отводились
в специальное здание – биологическую станцию, в которой в особых закрытых камерах все органические вещества перегорали, а минеральные
оседали на дно. Затем, проходя сквозь несколько фильтрующих систем,
вода очищалась и использовалась для полива огорода с помощью системы
канав. Вокруг территории хутора, за ограждением, находилась бетонная
канава, которая придерживала воду летних дождей, а также не позволяла
размывать двор, сад и огород. По особым трубам вода из канала направлялась в сад и огород для их полива.
При училище также было хозяйство, которое велось на 70 гектарах и состояло из поля и огорода; фруктового и ягодного сада с 2000 плодовых деревьев,
а часть междурядий сада была засажена клубникой; 10000 кустов розы для
получения розового масла; парников, теплиц, небольшой пасеки, молочной
фермы, лошадей, свиней и птицы. Также при училище была устроена исследовательская сельскохозяйственная метеорологическая станция, на которой
проводились точные наблюдения и делались записи. Отчеты станции ежемесячно отправлялись в Метеорологическое бюро и в Николаевскую Главную
физическую обсерваторию, а также печатались в годовых отчетах Александровского отдела Попечительства о глухонемых (Мальцев, 1910).
Курс обучения в Александровском училище длился 9 лет. Во время трех
последних лет обучения, кроме общеобразовательных предметов, больше
внимания уделялось на ремесленное обучение воспитанников (Ярмаченко 1965, c. 178). В классах школы обучалось 10-11 учеников. Каждый класс
поручался отдельному учителю или учительнице, поскольку опыт зарубежных и российских училищ глухонемых доказал, что большее количество учеников один учитель учить не может.
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В школах изучались такие предметы: а) произнесение звуков и слов, чтение и письмо, счет устный, письменный и на счетах, ознакомление с применяемыми единицами мер, веса и монетами; б) знакомство с главными
обязанностями человека, а именно: отношение к правительству и обществу; в) сведения по географии и истории; г) сведения по естествознанию;
д) сведения из геометрии относительно ремесел; е) каллиграфия; е) рисование, лепка и чертежи; ж) печать на печатных машинках; с) закон божий.
В детский сад при Александровском училище глухонемых зачислялись
дети 5-6 лет. Они находились под руководством воспитателей, которые готовили их к переходу в школу, ведь практика показала, что обучение глухонемых детей нужно начинать как можно раньше, а с другой стороны,
физическое развитие детей позволяло начинать систематические занятия
не ранее 8-9 лет. Главной задачей школы было научить глухонемых детей
словесной речи. Именно поэтому в Александровском училище был принят
звуковой метод обучения, признанный большинством педагогов как самый совершенный. Используя чтения с губ, глухонемые с нормальными умственными способностями могли усвоить грамоту и стать равноправными
членами общества.
Наряду с общеобразовательными предметами, училище ставило своей
целью дать воспитанникам в руки такое орудия труда или ремесло, которое могло бы прокормить их после его окончания. Поэтому большое значение в Александровском училище оказывалось трудовому воспитанию
и профессиональной подготовке. Для мальчиков был оборудован класс
ручного труда, в котором они, под руководством опытных учителей, систематически, по четко отработанной программе, при выполнении мелких
работ знакомились с назначением инструментов, приемами и элементами
работ. В классе ручного труда работали только мальчики среднего и старшего возраста, а маленькие дети под руководством воспитателя выполняли плетения сумок из шпагата и корзин, выжиганием и другими мелкими
работами. Работы в классе ручного труда были переходными и подготовительными к работам в специальных мастерских (столярной, токарной,
переплетных и обувной под руководством мастеров) или на заводе.
Для девочек в училище были классы рукоделия. Задача и цель школы
в деле обучения рукоделию сводилась к тому, чтобы научить девочек
и дать им умение шить так, чтобы после окончания школы они могли
самостоятельно применять свои знания в жизни и зарабатывать себе на
жизнь. Обмундирование, обувь и весь необходимый инвентарь для работы на хуторе изготавливался собственными силами. Оставаясь на лето
при училище, старшие девочки работали поочередно на кухне и в прачечной, доили коров и выпекали хлеб, учились разным работам по домоводству. Мальчики же работали в поле, саду и на огороде (Мальцев, 1910).
Александровское училище-хутор было уникальным заведением
для глухонемых не только в России, но и за рубежом. Уже через шесть
лет после открытия оно насчитывало до 200 учеников, а имущество
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оценивалось почти в 2 млн. рублей. В 1910 году в нем было прекрасно
налажено хозяйство, а продукция, которая производилась его учениками,
неоднократно завоевывала призовые награды на губернских выставках.
В 1910 году директор училища-хутора Н.М. Лаговский отмечал, что
учреждения Александровского отдела «составляют собой отрадное
явление по постановке дела обучения, воспитания и профессионального
образования. Все, что люди придумали до сих пор для облегчения
и улучшения дела образования глухонемых, здесь существует
и практикуется». Ф.А. Рау называл его « новой звездой в деле воспитания
и обучения глухонемых детей. Все, что требует современная наука, находит
там свое осуществление». Это заведение было гордостью Александровска
и губернии.
Добрая слава о заведении распространялась не только на
Екатеринославскую губернию, но и далеко за ее пределы. Она дошла
и до царской семьи. 9 февраля 1911 Ф.Ф. Мовчановский течение часа был
на аудиенции у Императорской семьи. Покровители были довольны
деятельностью Александровского отдела, созданного им учреждения и дали
ему высокую оценку (Каменский, 1914). О заведении тогда писали многие
газеты, а в 1910 году в Екатеринославе была издана брошюра Училище-хутор
глухонемых в г. Александровск, Екатеринославской губернии. 1903-1910 г.
Несмотря на все это, в 1911 году доброе дело вызвало противодействие
российских чиновников из Комитета Всероссийского Попечительства
Императрицы Марии Федоровны о глухонемых, которые вместо того,
чтобы поддерживать и развивать заведение, задавили ревизиями
и решениями, которые все разрушили. Ф.Ф. Мовчановского арестовали.
В ходе расследования ему было выдвинуто 420 пунктов обвинений.
Он был вынужден написать прошение об освобождении с должности
Александровского городского головы. Феликс Францевич провел в тюрьме
три месяца. В итоге его оправдали, но за это время хутор был разгромлен.
Все его хозяйство было уничтожено, а материальный ущерб составил
более одного миллиона царских рублей. 11 декабря 1912 года в Комитет
Всероссийского Попечительства пришло сообщение: «Теперь училище-хутор представляет собой учебно-ремесленное заведение с небольшим
собственным хозяйством» (Ярмаченко, 1965).
Несмотря на тяжелый удар судьбы, Феликс Францевич не оставил
общественной деятельности. В годы Первой мировой войны он принимал
активное участие в деятельности Всероссийского общества Красного
Креста и Всероссийского союза городов. Харьковским комитетом
союза был командирован в Галицию (Западная Украина) в качестве
уполномоченного для организации продовольственных пунктов. В конце
1915 года Ф.Ф. Мовчановский возвращается в Александровск. Весной 1916
года баллотируется на выборах в городскую Думу и становится депутатом.
А в октябре 1916 года Феликс Францевич Мовчановский снова избирается
городским головой.

Felix F. Movchanovskiy – founder of the Alexander school-farm of the deaf
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1902-1910 годы были периодом плодотворной общественно-полезной
деятельности Ф.Ф. Мовчановского и его единомышленников. С его именем
связаны мероприятия в городе по случаю столетнего юбилея со дня рождения
и пятидесятилетие со дня смерти Н.В. Гоголя и В.А. Жуковского. Много также
других добрых дел на счету Феликса Францевича. Городская община уважала
его за неиссякаемую энергию в воплощении прекрасных замыслов в области
культуры, образования, благотворительности и милосердия. Можно без
преувеличения утверждать, что общественная деятельность была делом всей
его жизни. Ведь кроме всего этого, Мовчановский занимался преподавательской
деятельностью, читал лекции, писал научные работы, был заядлым театралом,
дружил с выдающимися учеными того времени. Всю жизнь со всей энергией
он сеял вечное, разумное и доброе. Однако в 1921 году болезнь остановила
этого талантливого человека. Феликс Францевич Мовчановский умер от тифа
в Екатеринославе.
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ШЕВЧЕНКО В.Н. ФЕЛИКС ФРАНЦЕВИЧ МОВЧАНОВСКИЙ
– ОСНОВАТЕЛЬ АЛЕКСАНДРОВСКОГО УЧИЛИЩА-ХУТОРА
ГЛУХОНЕМЫХ
Ключевые слова: Мовчановский, Александровск, училище-хутор для
глухонемых, нарушение слуха, обучение и воспитание.

Аннотацияв: статье охарактеризована фигура дворянина польского
происхождения Феликса Францевича Мовчановского и его деятельность.
Указано, что это был человек беспокойного нрава, который с жадностью
брался за решение насущных проблем тогдашнего времени. В силу своих
реформаторско-просветительских взглядов он в своей деятельности
стремился добра для своих сограждан. Общественная деятельность
была делом всей его жизни, а в благотворительности он не считался с
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собственными материальными затратами. В статье раскрыта история
возникновения и развития уникального учебного заведения. Он впервые
возник в отечественной и мировой педагогической практике и аналога
которому нет и сегодня – Александровского училища-хутора для глухонемых
детей. Заведение было известно на весь мир, так как обучение глухих языку и
ремесленная подготовка воспитанников проводились на высоком уровне, что
подтверждалось весомыми результатами. Этого не достигало в то время ни
одно подобное заведение Российской империи. В статье приведено описание
хутора и его учебной деятельности.

FELIX F. MOVCHANOVSKIY – FOUNDER OF THE ALEXANDER
SCHOOL-FARM OF THE DEAF
Keywords: Movchanovskiy, Aleksandrovsk, school-farm for deaf, hearing, learning and
education
Abstract: The article describes a nobleman of a Polish descent, Felix F. Movchanivskyi and
its activities. This was a man of restless disposition. He eagerly took up the solution of urgent problems of his time. He had a reformist and educational views. Because of this, in his
career, he wanted good for his fellow citizens. Public work was his life. In charity, he did not
reckon with his own material costs. The article describes the history and development of the
institution. It first appeared in the native and world pedagogical practice. There is no analogue today of this Aleksander school-farm for deaf children. The school was known all over
the world. Teaching the deaf to use language and professional training of pupils was carried
out at a high level. This was confirmed by significant results. This was not achieved at the
time by any such establishment in the Russian Empire. The article describes the farm and its
educational activities.

Ірина Кучинська*

ДУХОВНО-МОРАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ
У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ ІВАНА ОГІЄНКА

В

наш час, коли дефіцит духовної культури усвідомлюється як одна
з головних перешкод на шляху оновлення суспільства, духовний
розвиток особистості виступає одним із головних завдань сучасної школи.
В цьому контексті розв’язання проблеми виховання духовних цінностей
особистості неможливе без глибокого дослідження і впровадження в життя
педагогічного набутку минулого. Проблема духовного становлення
і розвитку особистості розглядалася такими видатними національними
діячами, як К. Ушинський, Б. Грінченко, М. Грушевський, С. Русова,
А. Кримський, І. Огієнко та ін. Цілком очевидно, що вагомим внеском до
історії вітчизняної педагогічної думки є спадок видатного релігійного,
громадського та державного діяча, поета й перекладача, лінгвіста
й філософа, педагога й історика, етнографа й богослова, першоієрарха
українського православ’я Івана Івановича Огієнка (1882–1972). Без
сумніву, саме життя і професійна діяльність Івана Огієнка є зразок для
наслідування сучасним поколінням українців.
Мета статті: висвітлити життєвий та професійний шлях видатного
національного діяча Івана Івановича Огієнка.
Огієнко Іван Іванович (02(15). 01. 1882, м. Брусилів Київської губ.
(нині – Житомирської обл.) – 29.03.1972, м. Вінніпег (Канада) народився
у багатодітній сім’ї незаможного селянина. У 1892 р. почав навчатися
у Брусилівській початковій народній школі. Прислужуючи в місцевому
храмі І. Огієнко, долучається до церкви, переймаючись вірою в Бога,
яка з часом міцніла і глибшала, формуючи його морально-християнське
світосприйняття. Успішно закінчивши початкову школу (1896), вступає
до військово-фельдшерської школи у Києві, по закінченні якої (1900)
три роки служить фельдшером у психіатричному відділенні київського
шпиталю. Склавши екстерном іспити на атестат зрілості при Острозькій
класичній гімназії, І. Огієнко дістав можливість здійснити свою мрію –
вчитися на історико-філологічному факультеті Київського університету
св. Володимира, куди він вступив у 1903 р. Вагомий вплив на формування
науково-професійного світогляду студента І. Огієнка у цей період здійснив
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Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.
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професор В. Перетц. Через багато років, видаючи у Варшаві двотомну
літературно-лінгвістичну монографію Українська мова ХVІ століття
і Крехівський “Апостол” 1560 року, професор І. Огієнко присвятить її своєму
вчителю з такими словами: Високоповажному і дорогому учителеві своєму
академікові Володимиру Перетцю в день шестидесятиліття життя його на
знак глибокої пошани та щирої вдячності присвячує автор. У студентські
роки І. Огієнко зростає не тільки в науковому плані, а й у громадсько-політичному, поглиблюється його національна і громадянська
свідомість. Він долучається до національно-визвольного руху, поділяючи
погляди національно свідомої інтелігенції, яка виступала за поширення
української ідеї в широких народних масах. У 1905 р. І. Огієнко пише
низку статей українською мовою для київських видань Громадська думка,
Рада. З 1907 р. він – співробітник, а з 1909 р. – дійсний член Українського
наукового товариства, заснованого М. С. Грушевським. І. Огієнко був
не лише дописувачем Записок цього товариства, а й його коректором,
перекладачем, неофіційним редактором. Участь у роботі київської
Просвіти ім. Т. Г. Шевченка (з 1908) створила молодій людині можливість
спілкуватися з такими видатними діячами українського національного
відродження, як Б. Грінченко, П.
Житецький та ін. Національно-патріотичні ціннісні орієнтири стають
домінуючими у його світоглядних переконаннях. Після успішного
закінчення університету (1909) його рекомендують залишити на кафедрі
з призначенням професорської стипендії, але ректорат відмовляє.
З Міністерства освіти був одержаний лист-відповідь на донос професора
Т. Флорінського (головний цензор Київського окремого цензурного
відомства, якій був противником української мови). І. Огієнко був
змушений учителювати в Київському комерційному училищі, давати
приватні уроки. Водночас він стає слухачем Вищих педагогічних курсів.
Після тривалих клопотань у 1911р. його зараховують до штату
університету професорським стипендіатом. У 1915 р. одержує науковий
ступінь магістра і виголошує дві публічні лекції на право викладання
в університеті, як того вимагали правила. Глибокий аналітик, блискучий
промовець, І. Огієнко здобув собі авторитет не лише серед студентів, а й
професорів. Однак не всім подобалися ідейні переконання викладача,
його патріотизм. І. Огієнка звинувачували в українському сепаратизмі,
але 1917 рік змінив події, що розвивалися. Розпалася Російська імперія,
українці дістали змогу утворити свою державу. І. Огієнко одним із перших
переходить на викладання в університеті українською мовою, читає курс
лекцій Історія української мови, створює програму викладання української
мови для початкової школи й підручник з української граматики для
1-2-3 року навчання, укладає орфографічний словник рідної мови, пише
посібник Короткий курс української мови для студентів, учителів та учнів
старших класів середніх шкіл. Виступає організатором (1917) першого
національного вузу – Українського народного університету, який згодом
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стає Українським державним університетом. До урочистого відкриття
університету розробив новий курс лекцій Українська культура. Головна
ідея тематичного матеріалу полягала у надзвичайно важливій ролі рідної
мови як основи духовного розвитку нації. Згодом текст лекції (1918) було
видано мільйонним накладом з метою використання її у просвітницькій
діяльності. У 1918 р. стає одним з фундаторів Української педагогічної
академії. І. Огієнко стояв біля витоків національної культури, а його
концепція вищої освіти знайшла втілення в організації вищого
учбового закладу в м. Кам’янці-Подільському. Відкриття 22 жовтня
1918 р. Державного Українського Університету на Поділлі (першим
ректором якого став І. Огієнко) було подією надзвичайного значення.
Університет І. Огієнко розглядав не тільки як вогнище знань і лабораторію
передової загальнолюдської думки, а й підносив його значення до рівня
національного відродження (2003).
Він закладав його за новим зразком, прагнув створити наукову
систему організації вищої освіти, яка б спиралась на передовий
світовий досвід і відповідала б характеру і традиціям найкращих
університетів Європи та Америки. І. Огієнко акцентував увагу
педагогічної громадськості на тому, що утворення нового університету
відродить національну культуру, підвищить освіченість широких
верств населення, з яких формувалися б фахівці для розбудови
незалежної держави. В університеті функціонувало п’ять факультетів:
історико-філологічний, фізико-математичний, сільськогосподарський,
правничий, богословський. Наявність богословського факультету
в українських державних університетах І. Огієнко вважав корисним,
необхідним та обов’язковим явищем і пишався тим, що вперше на
сході слов’янства з’явився такий факультет і у нас. Університет сприяв
поширенню освіти на Поділлі, давав змогу прилучатися до знань
українській молоді. Цьому сприяло, зокрема, функціонування при
університеті гімназії для дорослих (директором якої був І. Огієнко)
і курсів українознавства. 4 липня 1920 р. відбувся її перший випуск
(гімназія утримувалася на державні кошти).
За часів УНР І. Огієнко був призначений міністром народної освіти
й мистецтв (грудень, 1918 р.), а невдовзі – і міністром віросповідань
(вересень, 1919 р.). Мешкаючи в Кам’янці на Поділлю, І. Огієнко, крім
ректорських, професорських і міністерських обов’язків, виконував
і різноманітну громадську працю, де на поважному місці була турбота про
страждальців через діяльність в Товаристві Українського Червоного Хреста
(УЧХ). Наприкінці 1920 р., після остаточної перемоги більшовицької влади
в Україні, І. Огієнко з сім’єю був змушений виїхати до Західної України,
потім – до Польщі, а після Другої світової війни – до Швейцарії, далі – до
Канади. За часів вимушеної еміграції І. Огієнко полишає політичну кар’єру
(з осені 1922 р.), зосереджуючись на вчительсько-викладацькій і науково-дослідній діяльності, результатом якої стала величезна кількість праць
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(1848 одиниць). Важлива подія в житті вченого – прийняття ним чернецтва
(1940) і обрання спочатку єпископом, а з 1944 р. – митрополитом (під ім’ям
Іларіон) греко-православної української церкви. Канадський період життя
І. Огієнка характеризується пошуками релігійного тлумачення понятті
істини як морального ідеалу людини, боротьбою за чистоту догматів
і канонів православної віри, організацією руху за сприяння землякам –
емігрантам і жертвам війни, а також фундацією українського народного
університету (1948) та курсів українознавства при церквах, а головне
– Богословського україномовного факультету при Колегії Св. Андрія, де
митрополит тривалий час був лектором і деканом.
У 1951 р. митрополита Іларіона (І. Огієнко) було обрано першоієрархом
Української Греко-Православної церкви в Канаді. Посідаючи церковний
престол, він не припиняв дбати про подальший розвиток української
мови і культури, писати україно- і мовознавчі праці, яких у канадський
період його життя з’явилося більш як 50, видавати й редагувати релігійно-культурологічні журнали Наша культура (1951–1953), Віра й культура
(1953–1967). До його найзначніших філолого-педагогічних видань цього
часу належать Граматично-стилістичний словник Шевченкової мови
(1961), Українська літературна мова (1951), Український літературний
наголос: Мовознавча монографія (1952), Книга нашого буття на чужині
(1956), Iсторико-біографічні розвідки з життя видатних українських
діячів: князя Костянтина Острозького (1958), Димитрія Туптала (1960),
праця Навчаймо дітей своїх української мови! (1961) та ін.
Просвітницька і педагогічна діяльність, наукові праці І. Огієнка високо
оцінювались українськими діячами, зокрема М. Грушевським, С. Русовою,
А. Кримським та іншими; вони відзначали наукову наполегливість,
глибокий патріотизм та щиру християнську релігійність Івана Огієнка.
З приводу 20-літнього ювілею української наукової праці вченого професор
В. Заїкін у своїй доповіді Професор І. Огієнко як церковний та громадський
діяч і як учений відзначав, що патріотизм і правдива релігійність надають
найвищі зміст і красу всій багатогранній творчості Івана Огієнка. С. Сасс,
рецензуючи в журналі Віра й культура працю вченого Бог і світ. Читанка
для молоді недільних і українських шкіл та родин зазначав, що ця книга
буде необхідним доповненням теологічних істин для вчителів недільних
і рідних шкіл. Учнями та колегами вченого були видрукувані збірники
наукових праць: Професор І. Огієнко як церковний і громадський діяч і як
учений (Варшава, 1925), Іванові Огієнкові в 30-ту річницю його наукової
та громадської праці присвячують його товариші і учні (Варшава, 1937),
Людина праці: 60-літній ювілей народження (Холм, 1941), Ювілейна книга
на пошану Митрополита Іларіона у 75-ліття його життя й праці (Вінніпег,
1958). В них дано високу оцінку його праці в усіх аспектах національного
життя, зокрема, характеризують І.
Огієнка як видатного вченого, для якого християнська мораль є джерелом
духовних цінностей, пов’язаних з формуванням Людини як розумної
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соціальної істоти. Серед сучасних дослідників творчого доробку І. Огієнка
заслуговують уваги ґрунтовні дослідження А. Марушкевич Просвітницька
діяльність і педагогічні погляди Івана Огієнка (1995), Г. Опанасюк
Виховання гуманної особистості школяра в педагогічній спадщині І.І.
Огієнка (1996), М. Тимошика Голгофа І. Огієнка: Українознавчі проблеми
в державотворчій, науковій, редакторській та видавничій діяльності
(1997), Т. Роняк Проблеми виховання учнівської молоді в спадщині І. Огієнка
і творче використання її в сучасній школі України (1997), І. Кучинської
Виховання духовних цінностей дітей і молоді у творчій спадщині І. Огієнка
(2000), Л. Ляхоцької Виховний потенціал рідної мови у творчій спадщині
І. Огієнка (2000). Життєдіяльність і праці видатного вченого досліджували
Н. Дічек, М. Жулинський, В. Ляхоцький, В. Пащенко, З. Тіменик та ін.
Найбільш відомими є праці І. Огієнка: Українська культура (Київ,
1918), Українська церква (Київ, 1918), Історія українського друкарства
(Львів, 1925), Наука про рідномовні обов’язки (Жовква, 1936), Українська
літературна мова (Вінніпег, 1950), Книга нашого буття на чужині
(Вінніпег, 1956), Дохристиянські вірування українського народу (Вінніпег,
1965) та ін.
І. Огієнко розглядав духовність, як складну багатомірну систему
ціннісних орієнтацій, що тісно пов’язані з провідними життєвими
цілями та мораллю Християнства. Вважав, що в духовність, як складну
систему входять утворення свідомості й самосвідомості людини, де
віддзеркалюються її найважливіші життєві потреби, погляди, інтереси,
ставлення до навколишньої дійсності і до себе самої, як соціального
індивіда. Християнську мораль розглядав як основу у відродженні духовної
сутності особистості, яка включає в себе норми поведінки, акцентує увагу на
внутрішньому стані людської душі, метою якої є чистота та цілковитість
самого створіння людини. Етична концепція І. Огієнка (2002) по своїй суті
виражає ідеї союзу розуму і віри, науки і релігії. Провідна педагогічна ідея
спадщини І. Огієнка впровадження у зміст освіти національної і духовної
компоненти як важливих складових формування поколінь освічених
громадян – патріотів.
Головними чинниками національного виховання вважав сім’ю,
рідну мову, церкву, культуру. Пріоритетними принципами духовного
становлення особистості вважав: духовну спрямованості виховання;
спадкоємність національно-християнському ідеалу; корисність для
суспільства; ідейність; самовдосконалення особистості. Успішній реалізації
змісту освіти і виховання І. Огієнко вважав, сприяють такі шляхи і засоби:
рідна мова; родовід; рідна історія; краєзнавство; природа рідного краю;
національна міфологія;фольклор; національне мистецтво; народний
календар; національна символіка; народні прикмети і вірування; релігійні
виховні традиції; родинно-побутова культура; національні традиції,
звичаї і обряди; національна творчість. Наголошував на необхідності
громадянської, національної й релігійної самоідентифікації – одному із
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найважливіших чинників духовного єднання нації, яка тільки у цьому
випадку може бути повноцінним суб’єктом творення гуманного,
демократичного суспільства.
Необхідно зазначити, що в основу своєї загальнонаукової концепції
розуміння духовної сутності особистості вчений поклав загальнолюдські,
християнські духовні цінності, які пізнаються людиною не лише розумом,
але й серцем. Цим вчений продовжує традиції духовної етики в історії
релігійно-філософської думки України, зокрема, таких її представників, як
Ф. Прокопович, Г. Кониський, Г. Сковорода та ін. Цих мислителів об’єднує
уявлення про людину як образ всього створеного, де постійне шукання
істини є одним із завдань життя людини і одним із важливих джерел її
щастя.
Акцентувалась увага, що у Бога любов і творчість (злиті в єдине)
залежать від мудрості, що і робить людину щасливою, але щоб мудрість
приносила очікувані результати, І. Огієнком, наголошувалось на
необхідності використовувати мову, як вісник мозку, думки, інтелекту та
історичного акумулятора будь-якого народу.
Педагог розглядав сутність слова в різних аспектах і площинах
духовності: слово, як буттєвість сущого; слово, як елемент матеріалізації
свідомості; слово, як культурний чинник; слово, як образ; слово, як
символ; слово, як синонім творчого доробку особистості. І. Огієнко
відстоював позицію переконуючої сили слова у виховному процесі, яка
сприяє самооволодінню внутрішніми процесами, становленню свідомої
і відповідальної особистості.
Педагог констатував, що рідне слово – це нетлінна народна душа. Він
підкреслював, що культура народу твориться національною мовою. Рідна
мова – самобутній спосіб мислення, оригінальний засіб пізнання дійсності,
творчості народу. В цьому І. Огієнко вбачав унікальність, оригінальність
і неповторність кожної мови як явища цивілізації. Слово вчителя – це дуже
тонкий інструмент, за допомогою якого, зазначав І. Огієнко, він впливає на
підростаючу особистість. Ось чому воно повинно бути рідною мовою. Дар
слова – це одне з найбільших досягнень людини. Одне із найважливіших
завдань педагога, наголошував вчений, – систематично удосконалювати
ці здібності, прагнути до високого рівня майстерності.
Любов і повага до духовної спадщини рідного народу, мови;
вимогливість до себе, потреба у саморозвитку та самовдосконаленні;
тяжіння до християнсько-орієнтованої поведінки і апеляція до релігійно-національних аргументів у життєдіяльності людини були провідними
ідеями, на основі яких І. Огієнко пропонував будувати всю систему
виховного процесу аргументуючи це тим, що без повернення людей до
вічних духовних цінностей Бога (Віри, Надії, Любові), Божих Заповідей
і принципу Нагірної проповіді (християнської моралі), а також мови
і національної культури, спрямувати виховний процес на відродження
духовних цінностей українського народу буде просто неможливо.
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Як досвідчений педагог, національну освіту Іван Огієнко вважав
вирішальним засобом перетворення дійсності. У просвіті людей, у залучені
їх до духовних цінностей і до науки, у зміні суті навчання і виховання він
бачив шлях до змін суспільства. Тому ці ідеї вчений послідовно проводив
у своїх творах, практичній діяльності, наголошуючи на тому, що духовне
відродження нації немає сенсу без оновлення школи на духовно-національних засадах, що є провідним напрямком роботи, від якого
залежить доля майбутніх поколінь, доля нашої країни.
Виходячи із розуміння важливості і значущості духовного виховання,
І. Огієнко ставив перед національною школою важливе завдання –
формувати кращі риси характеру українця: моральність, чуттєве ставлення
до світу, високу емоційність, національну гідність, повагу, доброзичливість,
честь, почуття обов’язку перед Батьківщиною, благородство, силу
волі, шляхетність, тобто виховувати духовно-розвинену особистість.
Виховання має бути спрямоване на відродження духовної свідомості
українців, усвідомлення вихованцями себе, як представників етносу, носіїв
національного характеру, спадкоємців загальнолюдських, християнських
і національних морально-духовних цінностей.
Отже, вчений розглядав духовність як інтегративну властивість
особистості, яка виявляється у потребі жити, творити у відповідності
з християнськими ідеалами істини, добра і краси, як показник рівня
людських
взаємовідносин,
морально-естетичної,
національної
і громадянської позиції, здатності до співчуття і милосердя.
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ДУХОВНО-МОРАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ
У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ ІВАНА ОГІЄНКА
Ключові слова: Іван Огієнка, духовність, моральність, християнські цінності,
виховання

Резюме: У статті висвітлюється життєдіяльність видатного українського
педагога, богослова, державного та громадського діяча, першого ректора
Кам’янець-Подільського українського державного університету – Івана
Огієнка. Акцентується увага на ключових аспектах духовно-педагогічної
діяльності видатної особистості.

SPIRITUAL AND MORAL PERSONALITY DEVELOPMENT IN
PEDAGOGICAL HERITAGE OF IVAN OHIENKO
Keywords: Ivan Ohienko, spirituality, morality, Christian values, education
Abstract: The article highlights the activity of the outstanding Ukrainian teacher, theologist,
statesman and public figure, the first rector of Kamianets Podilskyi Ukrainian state University – Ivan Ohienko. It focuses on the key aspects of the spiritual-pedagogical activity of this
outstanding personality.

DUCHOWO-MORALNY ROZWÓJ OSOBOWOŚCI
W DZIEDZICTWIE PEDAGOGICZNYM IWANA OHIJENKI
Słowa kluczowe: Ivan Ohijenko, duchowość, moralność, wartości chrześcijańskie,
wychowanie
Streszczenie: W artykule przedstawiono działalność wybitnego ukraińskiego pedagoga,
teologa, działacza państwowego i społecznego, pierwszego Rektora Ukraińskiego Państwowego
Uniwersytetu w Kamieńcu Podolskim – Iwana Ohijenki. Artykuł skupia się na kluczowych
aspektach duchowo-pedagogicznej działalności tej wybitnej osobowości.
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