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RODZICE W PRZESTRZENI SZKOLNEJ
PARENTS IN SCHOOL SPACE
Abstract: All social groups as well as parents’ communities at school pursue their own social
space reflecting values, preferences and objectives of each of the groups. However, the same
space considered in physical and symbolic categories will have different meaning for each of
the groups and units functioning at school. Learning, maintaining sensitivity and experiencing in the space takes time and requires socialising through interactions with other partners
from the group. Sometimes the space evokes positive feelings, other times individuals may
feel alienated and lost. This article presents space and place for parents in primary school.
The author focuses on ways of domesticating, experiencing and exploiting the space, in the
context of parents’ ritual behaviour. Using her own qualitative measures, the author seeks to
determine parental space at school, suspended between two fields. Place for parents at school
as well as a space expressing school and being affected with it.
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Streszczenie: Każda grupa społeczna, także społeczność rodziców w szkole, dąży do posiadania własnej przestrzeni społecznej, odzwierciedlającej jej wartości, preferencje i aspiracje.
Nie oznacza to jednak, że ta sama przestrzeń w kategoriach fizycznych i symbolicznych ma
takie samo znaczenie dla różnych grup i jednostek funkcjonujących w szkole. Poznawanie
przestrzeni, zakorzenianie się w niej, doświadczanie miejsca wymaga czasu i wchodzenia
w interakcje z innymi. Niekiedy wywołuje pozytywne odczucia, innym razem poczucie wyobcowania i zagubienia. W artykule autorka przedstawia przestrzeń i miejsce dla rodziców
w szkole podstawowej. Koncentruje się na sposobach jej oswajania, doświadczania i użytkowania, w kontekście zachowań rytualnych rodziców. W badaniach własnych o charakterze
jakościowym podjęto próbę określenia rodzicielskiej przestrzeni w szkole rozpiętej pomiędzy
dwoma obszarami. Przestrzenią miejsca dla rodziców w szkole i przestrzenią, w które miejsce
się wpisuje i której wpływom podlega.
Słowa kluczowe: przestrzeń, szkoła, rodzice, rytuały

WSTĘP

P

rzestrzeń istnieje obiektywnie. Jest nierozerwalnie związana ze współwystępującymi obiektami materialnymi (Rykiel, 2008, s. 14) i zdarzeniami, które dopełnia
układ relacji między nimi (Kawalec, Kinal, 2017, s. 9). Ma dwa podstawowe wymiary – materialny, warunkujący zachowania i działania człowieka, oraz symboliczny,
będący rezultatem naznaczenia przestrzeni emocjami i wartościami przez człowieka
(Rykiel, 2008, s. 18). Przestrzeń społeczna, jako aktywny ośrodek działania jednostek wchodzących w ciągłe interakcje, skutkuje zmiennymi w czasie wzorcami relacji
prowadzącymi do relacyjnego i unikatowego rozumienia sytuacji i obiektów przez
człowieka – przypisywania znaczenia przestrzeni albo jej odczytywania.
Pod koniec XX wieku przestrzeń stała się nie tylko istotnym sposobem rozumienia
wielu zjawisk, ale przede wszystkim teoretycznym konstruktem o wielu znaczeniach
i zastosowaniach. Kategoria przestrzeni nabrała zatem istotnego znaczenia, stając się
przedmiotem licznych dyskusji naukowych, w których podkreślano swoisty przestrzenny zwrot, pokazujący realne i symboliczne wymiary przestrzeni uczestniczące
w codziennych doświadczeniach człowieka. Wpisując się we wskazany nurt poszukiwań, w artykule podjęto problem badawczy zawierający się w pytaniu o miejsce
rodziców w przestrzeni społecznej szkoły. Celem artykułu jest przedstawienie rodzicielskiej perspektywy miejsca, oparte na narracjach odsłaniających rodzicielskie doświadczenia w przestrzeni szkoły, oraz próba kategoryzacji rodzicielskich poszukiwań
miejsca. Autorka wskazuje na oswajanie, doświadczanie, użytkowanie jako kolejne
etapy rodzicielskich rytuałów rozłożonych w czasie. Intencją artykułu jest ukazanie,
jak poszukiwanie sensów i znaczeń miejsca oraz przestrzeni przez badanych rodziców
w szkole podstawowej przekształca bezosobowy układ walorów materialnych i niematerialnych usytuowanych w przestrzeni szkoły w obszar znany, bliski, oswojony
i intymny dla rodziców.
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PRZEGLĄD LITERATURY PRZEDMIOTU
Kategoria przestrzeni, czy bardziej wąsko miejsca, w perspektywie społecznej i pedagogicznej od dawna jest obszarem refleksji naukowej. Już w pracach J. Deweya
i G.H. Meada (1967) znajdujemy odniesienia do wymienionych pojęć. Przestrzeń
jako przedmiot badań odnajdujemy w pracach m. in. H. Lefebvre (1991), M. Foucault (2006), P. Hubbard, G. Kitchen, G. Valentine (2004), M. Mendel (2006),
J. Nowotniak (2006), J. Muszyńskiej (2014), T. Sadoń-Osowieckiej (2015), B. Dobrowolskiej (2019).
We współczesnych ujęciach przestrzeni społecznej podkreśla się, że jest to sfera
współistnienia wielu trajektorii zmian w czasie. Perspektywa przestrzenna nie obejmuje więc jedynie tego, co fizyczne i terytorialnie zlokalizowane, ale również to, co
symboliczne, co zarazem tworzy nową jakość. Przestrzeń wytwarzana w toku praktyk
społecznych jest nieustannie zagospodarowywana i stanowi wyraz nadawanych jej
znaczeń. Jest zatem polem działania człowieka, otacza go i określa (Klus-Stańska,
2015, s. 39). To swoistego rodzaju dopasowanie się człowieka do materialnie zastanych bądź „uzmysłowionych” obszarów, w których nawiązuje się związki, czyniąc
w ten sposób przestrzenie o własnej, nowej jakości (Matyjas, 2017, s. 18).
Przestrzeń to także koncentryczne kręgi różniące się zasięgiem fizycznym, stopniem oswojenia przez człowieka oraz wypełnieniem emocjami. W takim ujęciu centralnie położone jest oswojone i ograniczone miejsce jako otwarty punkt węzłowy
wewnątrz szerszej sieci interakcji (Easthope 2004, 129). Miejsce to przestrzeń doświadczona (Buczyńska-Garewicz, 2006, s. 14), obszar określony w nieokreślonym,
ograniczony w bezkresnym, foremny w chaotycznym. Stanowi niezbywalny warunek
zadomowienia człowieka w przestrzeni, w której osoba czuje się pewnie, panując nad
związanymi z nim pojęciami (Mendel, 2006, s. 8–9). To struktura własna, osobista,
indywidualna, organizowana wokół przyjmowanych wartości (Theiss, 2008, s. 78).
Rodzice, wędrując wspólnie z dzieckiem przez kolejne etapy edukacji, poznają
różne przestrzenie – te fizyczne, jak i mentalne – oraz doświadczają wielu miejsc,
które nie zawsze stają się cząstką ich samych. Doświadczają przestrzeni w kategoriach
zajmowania i użytkowania pewnych obszarów zlokalizowanych na terenie szkoły, jak
też nadają tej przestrzeni wartości symboliczne lub metaforyczne, określające relacje społeczne z innymi (Rykiel, 2008, s. 18). W realiach szkolnych rodzice funkcjonują w trzech zasadniczych przestrzeniach – w konkretnej materialności rzeczy,
abstrakcyjnych konstruktach tworzonych przez grono pedagogiczne, które wtórnie
nakładane są na przestrzeń fizyczną, oraz w przestrzeni przeżytej i przeżywanej. Jest
to przestrzeń wyposażona w sensy, zhumanizowana, w której interweniuje kultura. W niej dokonuje się codzienne rodzicielskie doświadczenie przestrzeni fizycznej,
skonstruowane w horyzoncie porządku wartości, sensów przypisywanych miejscom
i relacjom przestrzennym (Dziuban, 2008, s. 67–68). To swoistego rodzaju historia przestrzeni codziennej rodzicielskiej praktyki zorganizowanej wokół kategorii tu
i teraz (Muszyńska, 2014, s. 21).
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Wkraczając do szkoły, rodzice doświadczają oddziaływania systemu opartego na
regulaminach, zakazach, nakazach, zasadach i procedurach, które są odtwarzane
i powielane w kontekście określonych znaczeń. Ten mniej lub bardziej skodyfikowany system praktyk przyjmuje w danym miejscu i czasie subiektywne znaczenie
dla rodziców, którzy dostosowują się do zmian, oswajają strach, obcują z wartościami, tworzą wizję ładu społecznego (Babicka-Wirkus, 2015, s. 125). Nie zawsze rodzice identyfikują własne miejsce w szkole jako trwałe i wspólnotowe. Nierzadko
doświadczają czasowości pobytu w określonym miejscu. Przestrzeń szkoły nie staje się miejscem oswojonym (Bachmann-Medick, 2012, s. 342), a postrzegana jest
jako tranzytowa i powierzchowna. Taki stan warunkuje jakość miejsc i zachodzących
w nich wydarzeń. Chodzi nie tylko o właściwości przestrzenno-funkcjonalne danego obszaru, ale o doznania osób w nim przebywających, takie jak dostępność,
atrakcyjność, poczucie bezpieczeństwa, aktywność, społeczność czy tożsamość. Miejsca są takie, za jakie biorą je uczestnicy i jakie nadają im znaczenia (Mendel, 2006,
s. 29), a wymienione czynniki decydują, czy określony teren jest przestrzenią integrującą, wywołującą zaciekawienie, bazującą na interakcjach aktywnych czy pasywnych.
Funkcjonują zatem rodzice w kręgu działań, procesów, społecznych praktyk, form
symbolicznego działania. To rytuały umożliwiające organizowanie rodzicielskich
myśli i uczuć, pozwalające podtrzymać społeczny ład szkoły lub generować zmiany
(Babicka-Wirkus, 2015, s. 99). Działania powiązane wspólnym sensem tworzą całość
komunikatu o skomplikowanej treści, w zależności od gestów, słów i rekwizytów
(Szewczyk, 2002, s. 50). Rodzicielska obecność w szkole obejmuje typowe fazy rytuału przejścia. Początkowo doświadczają pozbawienia dotychczasowej pozycji, pierwszych i najważniejszych wychowawców i nauczycieli własnego dziecka, następnie
swoistego stanu zawieszenia pomiędzy edukacją przedszkolną a szkolną, co wymaga
przewartościowania i przeorganizowania życia rodzinnego, aby doświadczyć stanu
włączenia w społeczność szkolną. Rodzicielskie rytuały obejmują także prezentację
siebie jako rodzica, badanie sytuacji oraz rytuał zawarcia umowy, ustalenia podziału
zadań i kompetencji (Herriger, 1998, s. 80–83). W tym kontekście w rodzicielskich
zachowaniach pojawiają się nierzadko rytuały rewitalizacji i intensyfikacji, prowadzące do konformizmu, lub rytuały oporu związane z negacją i unikaniem.

METODOLOGIA
Kierując się powyższymi przesłankami, podjęto badania rozpięte pomiędzy dwiema przestrzeniami. Przestrzenią miejsca dla rodziców w szkole i przestrzenią, w które miejsce się wpisuje i której wpływom podlega. Dążono do obserwacji miejsca
dla rodziców w szkole, ale także właściwych granic pola ich zewnętrznego widzenia
(Zwierniak, 2015, s. 19–20). Przyjęto, że w przestrzeni badanej szkoły funkcjonują
przestrzenie od-społecznione, które skłaniają człowieka do trzymania się jak najdalej
od innych, i przestrzenie do-społecznione, które skłaniają osoby do trzymania się
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razem. Zwrócono uwagę na strukturę przestrzeni, bowiem także ona wywiera wpływ
na zachowanie ludzi w niej przebywających.
Celem badań było określenie przestrzeni i jej centralnego obszaru – miejsca rodziców w szkole podstawowej w kategoriach występujących przedmiotów, zdarzeń
i rytuałów. Dążono do udzielenia odpowiedzi na pytania badawcze: Jakie miejsce
w przestrzeni rzeczy i wydarzeń szkolnych zajmują rodzice w badanej szkole podstawowej? Jakie przejawy zagubienia, współodczuwania i rytuałów występują wśród
rodziców w badanej szkole podstawowej? Dążono do zrozumienia i interpretacji
przestrzeni poprzez badania empiryczne i analizę doświadczeń rodziców. Zdecydowano się na badania jakościowe z kilku względów. Badano zachowania rodziców
w codziennych okolicznościach, ich powtarzalne, rytmiczne i rytualne zachowania na
terenie szkoły. Dane empiryczne zbierano w toku obserwacji i rozmowy swobodnej
z rodzicami. Skoncentrowano się na pojedynczym układzie w małej skali oraz poszukiwano znaczeń zachowań rodziców oraz odczytywano ich konteksty (Kawecki,
1996, s. 44, 2018, s. 51). Badania zrealizowano w roku szkolnym 2018–2019 w Szkole Podstawowej nr 8 w Rzeszowie. Badaniami objęto dziesięciu rodziców uczniów
klas I–IV posyłających dzieci do wymienionej placówki. W badaniach zastosowano
dobór celowy. Obserwację uczestniczącą w szkole prowadzono od początku listopada 2018 do końca kwietnia 2019 roku. W tym czasie prowadzono także rozmowy
z badanymi rodzicami.
Zgromadzony w toku rozmowy swobodnej i obserwacji materiał badawczy został
poddany analizie treści. Wykorzystano jeden z najbardziej podstawowych sposobów
badania treści wywiadów – technikę kodowania, a także kategoryzowania, polegającą na procesie identyfikowania wyłaniających się z danych wzorów. Analiza treści
pozwoliła na bazie redukcji materiału wyłonić kategorie, które stały się swoistego
rodzaju etykietami zastępującymi tekst. W niniejszych opracowaniu, ze względu na
jego, ramy autorka przedstawia fragment wyników badań.

ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ
Szkoła z reguły dysponuje obszernym terenem, zarówno wewnątrz placówki, jak
i w swoim zewnętrznym otoczeniu. Nie oznacza to jednak, że w tak bogatym i zróżnicowanym obszarze nie występuje przestrzeń pusta, niezagospodarowana. I nie chodzi
tu o rzeczywisty brak obiektów, ale o brak umiejętności patrzenia rodzica, czynienie
tego ze znacznej odległości, nieumiejętność odczytywania znaków i ich konfiguracji
przez społeczność rodziców. Oswajanie szkolnej przestrzeni przez rodziców nie jest
zadaniem łatwym, tym bardziej że jest to miejsce, w którym dominują interesy określonych grup społecznych naznaczone specyficznym językiem, działaniami, zachowaniami, wartościami i wzorami konwencji kulturowych.
Oswajanie i użytkowanie przestrzeni szkolnej przez rodziców, poszukiwanie
w niej miejsca dla siebie rozpoczyna się od poznania elementów materialnych tworzą-
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cych przestrzeń fizyczną. Ten materialny wymiar miejsca rodziców w badanej szkole jest dość ograniczony. Obejmuje szatnie, okolice świetlicy, stołówki, sekretariatu
i wejścia do szkoły. Badani rodzice określają własne miejsca w przestrzeni szkoły tak:
„najczęściej wchodzę do szatni, jak przyprowadzam dziecko, potem idę na głównym
hallu”, „W jakich miejscach w szkole bywam? To dobre pytanie. W szatani, czekam
na dziecko, niosę plecak i oddaję dziecku koło świetlicy. Czasem jestem obok stołówki, no i jeszcze w sekretariacie, u dyrektora byłam raz i w klasie na wywiadówce”,
„[…] w szkole czuję się dość obco. Wchodząc do szatni, przypomina mi się mój czas
spędzony w szkole. Nie zawsze było miło. Patrzę na szatnie, stołówkę, główny korytarz na parterze. Zwykle siadam na plastikowych krzesełkach i czekam, aż dziecko
wyjdzie na górę do swojej klasy”.
Obszar, w którym przebywają rodzice, jest dość ubogo wyposażony w plastikowe,
połączone ze sobą krzesła, niskie ławeczki, sześć tablic ściennych oraz dwie tablice
stojące. Na każdej z nich znajdują się istotne informacje dotyczące wydarzeń szkolnych, udziału w nich uczniów i nauczycieli. Ten ograniczony zestaw przedmiotów
zlokalizowany w pomieszczeniach o dość regularnych kształtach sprzyja przyjmowaniu zachowań typowych dla przestrzeni publicznej, w której nikt do końca nie
jest sobą, a zachowania rodziców są wypadkową zewnętrznych okoliczności i ich
pragnień. Dominują tutaj określone rytuały oraz narzucona forma zachowań. Kształt
architektoniczny badanej szkoły nie sprzyja ujawnianiu prywatności przez rodziców.
Sztywno ustawione krzesła pod ścianą, ich połączenie sprawia, że rodzice przyprowadzający dziecko lub je odbierający, oczekujący na spotkania z nauczycielem czy
załatwienie spraw w sekretariacie szukają zakamarków prywatności. Połączenie krzeseł uniemożliwia ich przenoszenie i przesuwanie, co wyraźnie sugeruje określony ład
i porządek, który charakteryzuje szkołę jako placówkę.
Taki stan rzeczy sprzyja określonym rytuałom, co podkreślają jeszcze tematyczne
gazetki ścienne dostosowane do pory roku, tradycji, świąt i uroczystości obchodzonych w szkole. Wszystkie prace są staranie przypięte, trudno więc je dotknąć czy
obejrzeć z bliska, zestawić ze sobą, aby zobaczyć inną perspektywę. Jedna z badanych
matek podkreśla: „wielokrotnie doświadczam prezentowania prac, zwłaszcza na tablicach przy świetlicy. Myślę, że prace są starannie selekcjonowane, bowiem rzadko
widuję tam prace mojego syna, choć jego klasa prezentuje tam swoje osiągniecia”.
Inna matka dodaje, że: „dziecięce prace należy podziwiać i zachwycać się nimi. Nie
można ich dotykać, bo nie jest to dobrze widziane. Kiedyś zwróciła mi na to uwagę
uczennica, chyba 1 klasy, która wiedziała już doskonale, że Pani nie pozwala im dotykać prac na wystawie”.
Autorka badań obserwowała często odizolowywanie się rodziców od siebie. Odwracanie się tyłem do innych, oglądanie prac uczniowskich na gazetkach. W okresie
obserwacji rzadko dostrzegała podchodzących do siebie rodziców w oczekiwaniu na
dziecko. Nawet jeśli zajmowali miejsce na krzesełku obok innych, nierzadko koncentrowali się na korzystaniu z telefonu. Jedna z badanych podkreśla „czuję się tutaj dość
obco. Przychodzę często trochę wcześniej niż kończy moje dziecko. Z reguły czekają
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też inni rodzice, ale rzadko rozmawiamy. Każdy ma swoje sprawy. Potem odbieram
córkę, szybko schodzimy do szatni”. „Poza «dzień dobry» nikt się do siebie nie odzywa. Ja też nie jestem wylewna. Czasem oglądam gazetki, ogłoszenia, podziwiam
zdjęcia. Teren wokół świetlicy, gdzie zwykle gromadzą się rodzice młodszych dzieci,
nie zachęca do rozmów”. „Niektórzy z nas opierają się o filary i zagłębiają wzrok w telefonie, czekając na przeraźliwy głos dzwonka”. Inna matka dodaje: „czuję się trochę
usztywniona, a pogłębia się taki stan, gdy nadchodzi nauczyciel z klasą. Wtedy odruchowo człowiek się prostuje i zaczyna odgrywać określoną rolę. Dla mnie – odbiorcy
dziecka, który ma teraz się nim zająć. Taka jego rola”.
Z wypowiedzi rodziców wyłania się obraz, który nie wskazuje, że jest to przestrzeń
oswojona, znana, bliska mentalnie rodzicom. Mimo to brak wśród badanych rodziców potrzeby dokonania zmiany w tym mało przyjaznym dla nich miejscu, chęci
skolonizowania miejsca pustego, pozbawionego dla nich znaczenia.
Podczas prowadzonych obserwacji dostrzeżono, że przestrzeń prywatna rozpoczyna się przy wyjściu z szatni rodzica razem z dzieckiem i jest wynikiem indywidulanej
kultury rodzica, jego potrzeb i hierarchii wartości. Zachowania rodziców w wymienionym miejscu stają się bardziej dynamiczne, elastyczne, mniej sztywne. Dotyczy
to nawet głośności mówienia do własnego dziecka i języka, którym się badani posługują. Niejednokrotnie odnotowano rodzicielskie słowa: „teraz już ciszej, wchodzimy
do szkoły” albo „zachowuj się ciszej” lub „poczekaj, powiesz mi za chwilę, jak wyjdziemy”. Język rodzicielski na terenie szkoły stawał się bardziej oficjalny i zdecydowanie bardziej spontaniczny, emocjonalny, gdy szkołę opuszczali z dzieckiem. Być
może taki stan rzeczy warunkuje tradycyjny podział kompetencji pomiędzy rodziców
umiejscowionych w odległej przestrzeni rodzinnego domu i nauczycieli wyznaczających zasady obowiązujące na obszarze szkoły.
Sposób zagospodarowania przestrzeni, w której najczęściej przebywają rodzice
w badanej szkole, oraz przejawiane zachowania, odgrywane role, o czym wspominała
badana matka powyżej, prowadzi rodziców w kierunku zachowań rytualnych. Wielokrotne rozmowy z badanymi rodzicami pozwoliły wyodrębnić trzy kategorie rodzicielskich rytuałów związanych z towarzyszeniem dziecku w wędrówce przez kolejne
szczeble szkolnej edukacji, w której krzyżują się elementy realne i wyobrażone. Określono je jako: oswajanie, doświadczanie, użytkowanie. Wyodrębniony jako pierwszy
zespół zachowań i towarzyszących im odczuć wiąże się z wkroczeniem rodzica w przestrzeń szkoły, w przestrzeń stosunków dominacji, podporządkowania i obojętności,
która narzuca ustalone role, pozycje i zadania.
To swoistego rodzaju rytuał wtajemniczenia, obejmujący poznanie schematycznych zachowań obowiązujących w szkole. Rodzice w swoich wypowiedziach podkreślają, że „przekraczając pierwszy raz próg szkoły z własnym dzieckiem, doznałam
swoistego kryzysu. Po pierwsze dlatego, że było to miejsce licznych stresów, apatii,
bierności, niezrozumienia i narzucania zadań. Po drugie dlatego, że po w miarę ustabilizowanym życiu rodzinnym w okresie przedszkolnym pojawiły się nowe zagrożenia. Konieczność dostosowania się do rytmu działania szkoły oraz moje ograniczenia
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i niemożności w tym zakresie”. Inna badana dodaje „wejście z dzieckiem do szkoły
zmieniło wszystko, co z taką starannością pielęgnowałam wcześniej. Spokój, zrozumienie, otwartość na dialog. Dostosowanie zajęło mi kilka miesięcy, tym bardziej że
mój syn wymaga dużo pracy, aby wyrównać zaległości z przedszkola”. „Dla mnie dostosowanie się do realiów szkoły było trudne. Sądziłam, że skostniała i hierarchiczna
struktura szkoły, którą pamiętałam z przeszłości, zaniknęła. Niestety byłam w błędzie”. Tak opisywane zetknięcie się ze szkołą było początkiem konfrontacji znaczeń,
zwłaszcza tych odnoszących się do własnego dziecka. Konfrontacje spowodowane
były interwencją nauczycieli w świat znaczeń zastanych rodziców. Pojawiły się zatem
rytuał wezwania związany z koniecznością współpracy. Tak mówi o tym jeden z badanych: „na tym etapie pojawiły się uwagi w dzienniku elektronicznym i wezwania
do szkoły. Odczuwałem przymus kontaktu, czasem w błahych sprawach, a czasem
w poważniejszych. Role jednak były jasno podzielone, czyli kto ma słuchać, a kto
ma mówić”. Jedna z badanych matek tak podsumowuje własne zachowania na etapie
oswajania przestrzeni szkoły: „w ciągu kilku miesięcy oswoiłam się z terenem szkoły
na tyle, że wędrowałam przez jej korytarze i szatnie, nie wywołując zderzeń. Szkoła
stała się codziennością, choć nie o taką codzienność mi chodziło”. O przechodzeniu
przez bramę szkoły i konieczności oswajania miejsca i przestrzeni mówią wszyscy
badani rodzice, ale tylko czterech z nich informuje o doświadczaniu i użytkowaniu
tej przestrzeni.
Badani opisują proces oswojenia przestrzeni szkoły w kategoriach materialnych. To
wstęp do przezwyciężenia zagubienia i rozpoczęcia kolejnych rytuałów związanych
z doświadczaniem. Niestety mimo wielokrotnych rozmów o przejawach doświadczania przestrzeni w szkole i ich dynamice mówi już tylko czterech badanych. Jeden
z badanych ojców mówi tak: „ta rytmiczność moich czynności w szkole, szatnia,
korytarz świetlica, sekretariat sprawiła, że zacząłem w szkole przeżywać różne emocje,
czasem strach. Wróciłem do obrazów z przeszłości. Nie kochałem szkoły. Odżyły niezbyt miłe wspomnienia, pojawiły się też nowe, związane z moim dzieckiem”.
Badana matka tak określa ten stan „z czasem szkoła wypełniła się emocjami. Bywało, że płakałam, czułam się rozgoryczona, czasem wściekła. Na innych rodziców, kolegów mojego dziecka i nauczycieli. Te wszystkie emocje prowadzące do kontaktów
z innymi rodzicami, pytania, czy tego też doświadczają, spowodowały, że poczułam
się u siebie. Chyba się zżyłam z ludźmi i miejscem…”.
To początek przejścia do użytkowania przestrzeni szkoły, wyposażonej w sensy,
znaczenia, wartości. Niestety tylko jedna badana matka ucznia z klasy czwartej mówi
tak: „wszystko zaczęło nabierać sensu. Stało się takie uregulowane, ale nie zewnętrznie przez nakazy i zakazy, regulaminy i statut. Pojawiły się więzi z innymi rodzicami
i sieci powiązań koleżeńskich. […] Znajduję dziś w szkole mimo plastikowych połączonych krzeseł i schematycznych gazetek wiele zdarzeń codziennych, ale i nieoczekiwanych, a nawet upragnionych, związanych z sukcesami klasy i mojego dziecka. I to sprawia, że to moje miejsce i moja szkoła”. Badana akcentuje dopasowanie
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wszystkich elementów przestrzeni szkoły do ich miejsca jako warunku głębszej relacji
dialogowej (Burbules, 1993, s. 154).

DYSKUSJA I WNIOSKI
Z prowadzonych obserwacji i rozmów z badanymi rodzicami wynika, że rodzicielska
przestrzeń w szkole podstawowej ogranicza się do typowych obszarów, takich jak
szatnia, stołówka, korytarz, hol, świetlica, sekretariat czy gabinet dyrektora. Są to
przestrzenie ogólnodostępne, wymagające jednak oswojenia, co wiąże się z ich użytkowaniem, poznawaniem zasad i wymaga czasu (upływu kolejnych tygodni i miesięcy). Taką płaszczyznę oswajania akcentuje także A. Wallis (1990, s. 26), wskazując na
znaczenie znajomości reguł obowiązujących w miejscu.
Wyposażenie wymienionych obszarów w badanej szkole jest dość ubogie i wyznacza swoisty instytucjonalny ład i porządek. Przedmioty zlokalizowane są najczęściej
blisko ścian, nierzadko połączone ze sobą, co utrudnia ich przemieszczanie. To przestrzeń publiczna o rytualnym i formalnym charakterze, niesprzyjająca nawiązywaniu
kontaktu, raczej budująca dystans i w sposób autorytarny określająca, kim człowiek
jest i kim być musi (Hałas, 2001, s. 191). W wypowiedziach badanych to przestrzeń nie do końca przyjazna i sprzyjająca integracji rodziców. To swoistego rodzaju
niby-miejsce, wydzielony korytarz, miejsce przy świetlicy, stolik w szatni. Rzadko
o takich miejscach badani rodzice mówią „miejsce, do którego należę”. Stopniowe jego oswajanie w toku codziennych doświadczeń często wywołuje u badanych
rodziców poczucie wyobcowania, zagubienia, niemożności odnalezienia siebie. Na
te aspekty w swych badaniach wskazuje także D. Klus-Stańska (2015, s. 43), podkreślając, że umiejscowienie wymaga wchodzenia w relacje z ludźmi, rzeczami i za
pośrednictwem rzeczy (Klus-Stańska, 2015, s. 42). A zgromadzone w szkole zasoby
materialne to swoistego rodzaju łącznik między zainteresowanymi stronami, wyznaczający miejsce spotkania albo konstatacji, co także podkreślają M. Goos, T. Lowrie
i L. Jolly (2007, s. 18).
Badani rodzice, funkcjonując w przestrzeni szkoły, uczestniczą w licznych rytuałach, towarzysząc codziennie własnemu dziecku w kolejnych latach kształcenia.
Mimo upływu czasu trudno im zakorzenić się w szkole. Na dziesięciu badanych
rodziców aż sześcioro z nich nadal oswaja się z przestrzenią szkoły, akceptując ją
na poziomie wyposażenia materialnego, znajomości architektury. To osoby będące
w fazie przejścia, mówiące o trudnościach z dostosowaniem. Mimo fizycznej obecności nie są jeszcze „w” szkole jako miejscu, bowiem nie wytworzyli z nim więzi i relacji.
Ta grupa rodziców nie doświadcza i nie użytkuje miejsca w szkole, ciągle poszukuje
i próbuje zrozumieć znaczenia, kody i wartości w labiryncie szkolnych regulacji. Taki
stan rzeczy I. Kawecki określa jako swoisty dysonans związany z przejściem rodziców
z oswojonego, przyjaznego i bezpiecznego miejsca – domu rodzinnego – do zimnej
i obcej przestrzeni szkoły (Kawecki, 1996, s. 85).
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Zadomowienie się badanych rodziców w szkole, budowanie przez nich poczucia miejsca wymaga czasu. Czas jest niezbędnym składnikiem, aby początkowo bez
osobowy układ walorów materialnych i niematerialnych usytułowanych w przestrzeni szkoły stał się znany, bliski, oswojony i intymny. Składają się na ten proces osobiste, wcześniejsze doświadczenia związane z relacjami szkolnymi, o których mówią
cztery badane osoby. L.K. Singh i S. Banerjee (2019, s. 308) wskazują także wcześniejsze doświadczenia, wyobcowanie, obawę przed krytyką oraz klimat szkoły jako
jedne z podstawowych rodzicielskich barier w przestrzeni szkoły. Ta grupa badanych
odwołuje się do źródeł własnego doświadczenia i w ten sposób określa sensy i znaczenia (Nycz, 2019, s. 18). Nierzadko okazuje się, że stare rozwiązania nie działają,
a nowych wciąż brak. W takiej sytuacji pojawia się motywacja do mozolnego podjęcia nowego wyzwania (Kuźnik, 2018, s. 39–40), pozwalającego odnaleźć swoje miejsce w szkole, na podstawie nowego doświadczenia, skrupulatnie zbieranego dzień po
dniu, wpisującego się w kategorie codzienności (Zwierniak, 2015, s. 20–22), powtórzenia, oswojenia i lokalizacji.

PODSUMOWANIE
Przestrzeń szkoły to miejsce pobytu przede wszystkim dzieci i nauczycieli, ale również w jakimś stopniu rodziców. To obszar budowania relacji międzyludzkich, wzorców funkcjonowania społecznego. Jest akceptowana przez rodziców, jeśli otwiera się
na ich preferencje i potrzeby, okazuje się dla nich atrakcyjna, umożliwia nadawanie
im osobistych znaczeń. Staje się trwałym miejscem, z którym rodzice się identyfikują, które traktują jak swoje, współtworząc je. Nierzadko w przestrzeni szkoły rodzice doświadczają sytuacji trudnych i stresujących, które wywołują rozgoryczenie.
Konsekwencją tego stanu jest rodzicielski dystans wobec szkoły jako miejsca (Goos
i in., 2007, s. 22). Rodzicielska przestrzeń w szkole nie stanowi zatem gotowego
konstruktu. Jest polem działania, nieustannego jej zagospodarowania w toku praktyk
społecznych obejmujących oswajanie, doświadczanie i użytkowanie.
Odczytywanie przestrzeni szkolnej w perspektywie upływu czasu, doświadczanie
bezpieczeństwa oraz swoboda zachowań pozwala rodzicom na budowanie centralnej
kategorii – miejsca oswojonego, znanego, codziennego i bliskiego mentalnie (Bauman, 2006, s. 158).
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