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I
UWARUNKOWANIA RÓL UCZNIA
I NAUCZYCIELA WE WSPÓŁCZESNYM
SYSTEMIE EDUKACYJNYM

PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Seria: Pedagogika

2012, t. XXI

Stanisław Czesław MICHAŁOWSKI

Zatrzymaj się i pomyśl – po co żyjesz.
Dialog egzystencjalny a dramat człowieka
„zatrzymaj się! – masz we mnie przystań”
„we mnie jest miejsce spotkania z Przedwiecznym Słowem” –
„zatrzymaj się, to przemijanie ma sens”
„ma sens … ma sens… ma sens!”1

Co jest źródłem i przyczyną rozterek duchowych człowieka współczesnych
czasów? Nowoczesne warunki, w których przyszło nam żyć, cechują się fachowością pod względem technicznym przy jednoczesnej jałowości moralnej.
Współczesność daje człowiekowi nieograniczone wprost możliwości podejmowania dowolnie wybranych stylów życia i sposobów samorealizacji. Jednocześnie jest ona źródłem wykluczenia, wykorzenienia, tłumienia poczucia własnego
„ja”, odziera z autonomii i podmiotowości. Łączą się z nią także: sztuczna jakość
życia, ryzyko, brak poczucia bezpieczeństwa, komercjalizacja, urynkowienie2.
Żyjemy w świecie, który cechuje chaos, nadmiar informacji i wiążący się
z tym pośpiech i niepokój prowadzący nierzadko do depresji3. Pojawia się niepokój egzystencjalny. Cywilizacja proponuje młodym ludziom duży wybór wartości materialnych, konsumpcyjnych. Można bardzo szybko „dużo mieć”, co
1
2

3

K. Wojtyła – Jan Paweł II, Strumień, [w:] Poezje zebrane. Tryptyk rzymski, Kraków 2003, s. 285.
Wanda Dróżka stwierdza, iż: „zastępowanie ludzkich potrzeb osobistej autonomii, samookreślenia się sztucznymi, rynkowymi potrzebami posiadania i konsumpcji dóbr daje tylko chwilowe wypełnienie pustki, a następnie prowadzi do trwałej frustracji. Dotkliwe staje się indywidualne poczucie bezsensu – poczucie, że życie nie ma nic godnego do zaoferowania”. W. Dróżka,
Główne problemy nowoczesnego życia społecznego a pedagogika, [w:] Pedagogika wobec aktualnych problemów społecznych, red. Z. Gawlińska, Ostrowiec Świętokrzyski 2002. s. 14.
Jak zauważa Bronisława Dymara: „Presja informatorów, takich jak: kolorowe czasopisma, telewizja, radio, internet jest wielka, Współczesnego człowieka zarzuca się różnymi iluzjami związanymi z łatwym sukcesem” – Dziecko w świecie wartości, red. B. Dymara, Kraków 2003, s. 23.
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często wiąże się z porzuceniem takich wartości, jak dobro, sprawiedliwość,
prawda i piękno. Pojawia się wiele subkultur, w których na pierwsze miejsce
wysuwają się wartości negatywne, takie jak: agresja, nienawiść, przemoc, siła
fizyczna.
Joanna Zielińska przedstawia wyniki badań dotyczące problemów i rozterek
młodzieży przełomu wieków. Wynika z nich jasno, iż młodzi ludzie czują się
osaczeni i niezrozumiani. Beznadziejna sytuacja materialna (niektórych z nich)
rodzi bunt i agresję. Przestrzeń życiową tych młodych stanowią podwórka,
z których jest wszędzie daleko – do dobrej pracy, edukacji, osobistego rozwoju4.
Na rozterki duchowe współczesnego człowieka zwraca uwagę także Tadeusz
Frąckowiak5. Zauważa on, że życie daje nieustanne dowody wskazujące, iż
w niestabilnym świecie przeciętny człowiek często gubi perspektywę życia. Egzystencjalny dylemat: Ku czemu zdążać, czego unikać, jak osiągnąć sukces,
a jak stronić od dotkliwej porażki? – staje się coraz trudniejszy do rozwiązania.
Zburzone zasady życia społecznego, wieloznaczność zamiast jasnych reguł
i norm uczestnictwa społecznego z czasem gaszą instynkt trwania, afirmacji siebie i innych wbrew przeciwnościom losu. Człowiek nieustannie dąży ku temu,
co nazywa się sensem życia. Znajduje się w sytuacji wędrowca – pielgrzyma,
często stającego na rozdrożach życiowych wyborów, decyzji i moralnych kontrowersji. Co zatem powinno, czy też może być drogowskazem? Wszak, jak pisze Irena Wojnar: „Ogólna diagnoza sytuacji w świecie musi być pesymistyczna.
Alienacja stale przybiera na sile, atrofia uczuć grozi podstawom człowieczeństwa, ekspansja cywilizacji technokratycznej zagraża zarówno biosferze, jak
i humanistycznej tożsamości człowieka”6.
Z kolei Janusz Czerny7, pisząc o kryzysie wartości, zwraca uwagę na konflikt aksjologiczny, jaki ma miejsce w dzisiejszym świecie, a rozgrywa się między światem wartości duchowych i materialnych, między sumieniem ludzkim
a dokonywanymi czynami, między byciem a posiadaniem. Opisuje on także
zjawisko zwane przesunięciem aksjologicznym, które jest odpowiedzialne za
upowszechnianie się zła, destrukcji, przemocy i patologii. Polega ono na fakcie,
że w czasach nam współczesnych doszło do gloryfikacji, w stopniu znacznie
wyższym niż kiedykolwiek przedtem, wartości materialnych, ich przewagi nad
wartościami humanistycznymi, zwanymi czasami wartościami duchowymi.
Pytania, nad którymi chcielibyśmy się zastanowić, sprowadzić można do następujących:
1. Co stanowi o dramacie życia ludzkiego na tle współczesnej egzystencji osoby ludzkiej?
4
5

6
7

J. Zielińska, Jak się odnaleźć w chaosie wartości?, „Edukacja i Dialog” 2002, nr 2, s. 3–8.
T. Frąckowiak, Kontrowersje wokół świata wartości a przeobrażenia społeczne, [w:] Pedagogika społeczna – pytania o XXI wiek, red. A. Przecławska, Warszawa 1999, s. 86–102.
I. Wojnar, Humanistyczne intencje edukacji, Warszawa 2000, s. 92.
J. Czerny, Zagrożenia wychowawcze we współczesnym świecie, Katowice 1999, s. 65–76.
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2. Jak dalece dylematyczność wyborów pobudza proces refleksji intelektualnej,
skłaniając do stawienia czoła przeżywanym sytuacjom poprzez aktywne zaangażowanie?
3. Czy i w jakim zakresie wpisanie pytań transcendentalnych w naszą egzystencję pomaga w budowie konstruktywnej postawy w świetle wiedzy uniwersalnej?
4. W czym zawiera się sens i wartość ludzkiego życia?
5. Jak powinno wyglądać moje życie oparte na rozumno-duchowej syntezie
człowieczeństwa na podstawie pedagogii wiedzy absolutnej i pedagogii
świadectwa?

Dialogiczny wymiar relacji
a dylematyczne problemy egzystencjalne
Nastrój rezygnacji albo buntu przeciw swemu losowi, poczucie beznadziejnej walki, jaką musi prowadzić jednostka z przemożnymi siłami, doprowadza do
wzmagania się odwiecznych pytań o sens istnienia, wolność i odpowiedzialność
człowieka, stosunek do innych ludzi i świata8. Dola ludzka zaś rysuje się jako
konflikt, dramat, a nawet tragedia.
Dotyczy to szczególnie sytuacji granicznych, jak: śmierć, cierpienie, walka
czy wiara. Przejawia się również głosem sumienia, decyzją, lękiem egzystencjalnym. Ale przede wszystkim odkrywa się „głębsze ja” dzięki komunikacji
międzyludzkiej. „Ja” rozwija się w czasie dokonywanych codziennych wyborów, ale tkwi w wieczności – jej ułamkiem jest nasze konkretne „teraz”9.
Ciekawość poznawcza istoty ludzkiej z jednej strony urasta do miary niezbitego pewnika, a z drugiej rozszerza się do horyzontu treści, wyrażając się w dziedzinie wiedzy i działania, pytając o ostateczny sens bytu człowieka i świata10.
8

9

10

Brak jasnej wizji celowości egzystencji ludzkiej nie tylko wywołuje lęk wywodzący się z utraty
sensu życia, ale sprawia, że nie ujmuje się go już w całości. Przeżywa się je w kolejnych odcinkach, nie patrząc dalej niż koniec jednego okresu i początek następnego. A. Frossard, Nie
lękajcie się. Rozmowy z Janem Pawłem II, Watykan 1982, s. 262.
K. Jaspers, Filozofia egzystencjalna. Wybrane teksty z historii filozofii, wyb. L. Kołakowski,
K. Pomian, Warszawa 1965, s. 223–229. Por. J. Legowicz, Zarys historii filozofii. Elementy
doksologii, Warszawa 1967, s. 479 i nn.
Z punktu widzenia współczesnej edukacji przyjmujemy różne rodzaje wiedzy. W wychowaniu
domowym spotykamy się z wiedzą religijną, choć do końca niepoddawalną testom prawdziwości. Jest ona jednak przyjmowana przez geniusza moralnego czy męczennika. Aby jednak
w opozycyjnym nastawieniu mogła trwać, a ponadto okazać się człowiekowi wiarygodną, musiałaby do końca spełniać warunek intersubiektywnej sprawdzalności. „Czy jednak jest zdolna
– pyta Jan Paweł II – ponownie przemierzyć drogi doświadczeń i przemyśleń, po których ludzkość zgromadziła skarby mądrości i religijności?” Zob. Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio,
Tarnów 1998, s. 49.
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Jawią się więc pytania: Jeżeli nie istnieję dla samego siebie, kto istnieć będzie dla mnie? Jeśli istnieję tylko dla siebie, kimże jestem? Człowiek jest jedynym w świecie istnieniem, któremu nie wystarcza czasu, aby nauczyć się żyć.
Mrówka, która wylęga się z jajka, wie już wszystko, ptak wylatuje z gniazda
i jest dojrzałym ptakiem; a starzec umiera, płacząc, że nie zrozumiał swego powołania, że nie znalazł środka grawitacji powszechnej i nie odczytał w sobie
prawa, które rządzi kosmosem.
Będąc skazanym na ciągłe wybory w sytuacjach albo–albo, kroczy po meandrach, popadając w nicość, zwątpienie, to znów podnosi się, dążąc do wizji całości, przyjmując istnienie przed istotą. W analizie bytu odkrywa nie tylko pewne
możliwości rozwojowe, ale także dylematy. Oto niektóre z nich:
1. Czy przyjmujemy, że człowiek jest osobą, czy tylko jednostką (indywidualnością – egzemplarzem)? Jednostka jest bezosobowym anonimem w stanie
cząstkowym, biernie doświadczającym manipulacji otoczenia. Natomiast
osoba bezpośrednio stawia czoła danej sytuacji i aktywnie się w nią angażuje.
2. Dylemat istnienia i posiadania (pan sobie – posiadacz dóbr). Człowiek miota
się pomiędzy posiadaniem rzeczy a rozwojem swojego istnienia. Jeśli człowiek skupia swoją uwagę tylko na posiadaniu, to degraduje swoje istnienie.
Możliwość pokonania tego dylematu tkwi w tzw. transcendencji posiadania,
tzn. odniesienia ich do kogoś drugiego. Może się to dokonać przez miłość
i twórczość11.
3. Problem i tajemnica (uczestnik – obserwator). Tajemnica należy do porządku istnienia, problem zaś do porządku posiadania. Tajemnicy nie trzeba problematyzować, ale w niej uczestniczyć.
4. Zaangażowanie i opinia (wewnętrzność i zewnętrzność). Opinia zakłada dystans, nie wiąże, nie angażuje, jest czymś poza człowiekiem. Zaangażowanie
zaś czyni jej przedmiot odniesienia czymś bliskim, moim, czymś wewnątrz.
5. Niepokój i ciekawość (poszukujący – ciekawski). Kto jest ciekawy, ten jest
człowiekiem zaangażowanym wobec przedmiotu swojej ciekawości. Niepokój jest nieodłącznym atrybutem ludzkiej egzystencji, jak poszukiwanie
i niepewność. Dramat ludzkiej egzystencji jawi się więc poprzez stawianie
dylematów, w których bardziej preferujemy osobę, a nie jednostkę; istnienie,
11

Transcendencja oznacza właściwie „przekraczanie” i odnosi się do świata po drugiej stronie naszego świata doznań, dostępnego nam przez zmysły. Dotyczy ona czynności poznawczych,
w których rzeczywistość w nich się nie wyczerpuje. W porządku bytu rozwój człowieka polega
na wykraczaniu poza zastane uwarunkowania zewnętrzne na podstawie wrodzonych mu możliwości. W ujęciu religijnym transcendencja Boga dotyczy Jego nadrzędności wobec całej zależnej od niego rzeczywistości, którą podtrzymuje w istnieniu i działaniu. Człowiek przez
świadome i wolne działanie przekracza niejako samego siebie. Bogaci się wewnętrznie przez
odniesienie siebie do zewnętrznych przedmiotów stanowiących konkrety jego działania. Dlatego transcendentalność ludzkiego ducha jest istotną podstawą bytu osoby, odpowiedzialności,
doświadczenia religijnego i możliwości samoudzielenia się Boga w łasce, w objawieniu i w tajemnicy. Por. L. Wciórka, Wiedzieć, że jest Bóg. Elementy teodycei, Poznań 1985, s. 209.
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a nie posiadanie; tajemnicę, a nie problem; zaangażowanie, a nie opinię; niepokój, a nie ciekawość.
Człowiek to taka istota, która nigdy nie nadąża za sobą, gdyż zawsze musi
się najpierw ucieleśnić. Dostrzega siebie jako pewną możliwość i określa swój
byt dopiero dzięki „podwojeniu się” w jakiejś roli, z którą następnie stara się
utożsamić i dzięki której potrafi zachowywać względem siebie dystans, tj. panować nad sobą12. Dzieje się tak, gdy np. chwyta nas ból, wypełnia cierpienie,
opanowuje radość, przejmuje piękno i wzniosłość. Stajemy się wówczas bezradni i zatracamy się zupełnie. Okoliczności zaczynają godzić w nas bezpośrednio.
Następuje bowiem blokada ucieleśnienia. W takiej sytuacji dystans, czyli owo
zapośredniczenie stosunku do własnej osoby, ujawnia się jako utrata panowania
nad sobą. Człowiek ugodzony śmieje się albo odpowiada łzami13. Są nam – jak
widać – dostępne takie wyżyny, z których można spaść, stając się ofiarą swej
ekscentrycznej wyższości. Nasza egzystencja nie wyczerpuje się oczywiście
w rolach społecznych. Jest zawsze czymś więcej, pozostaje także pewną możliwością, a jednak dopiero rola gwarantuje posiadanie egzystencji prywatnej.
W tym sensie rola nie tylko nie znosi prywatnej jaźni, lecz właśnie dopiero ją
umożliwia – i tworzy jako pewną resztę, która wymyka się wszelkim rolom.
Ucieleśnienie czy uzewnętrznienie nie oznacza tu zatem wyobcowania z samego
siebie. Oznacza jedynie, że stosunek człowieka do własnej osoby jest zawsze
zapośredniczony.
Celem analizy egzystencjalnej jest uwolnienie osoby od wpływających na jej
życie i zachowanie fiksacji, zafałszowań, jednostronności i traum.
Choć jesteśmy wytworem naszej przeszłości, to jednak nie musimy być jej
więźniami. Dlatego na drodze analizy fenomenologicznej istotne jest docieranie
do energii traktowanych jako centrum doświadczenia. Bazując na biograficznym
i empatycznym uczestnictwie, przyczyniamy się do zrozumienia i lepszego dostępu do przeżywanych emocji. W jej toku jesteśmy zdolni analizować swe postawy wobec życia, a dokonywane rozstrzygnięcia skłaniają do kierowania się
treściami, celami i wartościami, które są dla nas autentycznie ważne.
W centrum analizy egzystencjalnej jest duchowość człowieka skierowana na
dialog za swoim wewnętrznym światem, która wyraża się poszukiwaniem sensu
jako głównej siły motywacyjnej, nawet w najtrudniejszych sytuacjach życiowych. Egzystencja określa „spełnione życie” dopiero wówczas, gdy się czemuś
oddajemy, poświęcając się w służbie dla innych. Celem przeprowadzonej analizy jest „rozjaśnienie” sytuacji życiowych jako ważnych i wartościowych możliwości, tj. pomoc człowiekowi w znalezieniu wewnętrznej zgody na życie
(„afirmacja życia”).
12

13

Por. H. Plessner, Pytanie o conditio humana. Wybór pism, tłum. M. Łukaszewicz, Warszawa
1988, s. 85.
Tamże, s. 97.
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Jako istoty fizyczne dążymy do zachowania zdrowia, co jest regulowane poprzez potrzeby biologiczne (np. sen, jedzenie, picie, seksualność, ruch). Jako
istom psychicznym są nam potrzebne do życia siły witalne i dobre samopoczucie
we własnym ciele. Dążymy do przyjemnych uczuć i wolności od napięć, zgodnie ze swoimi osobowościowymi skłonnościami. Pomyślny wynik tych dążeń
jest przeżywany jako przyjemność, porażka – jako nieprzyjemność, napięcie,
frustracja. Jako istoty duchowe szukamy w życiu sensu i wartości, oparcia, wiary, miłości, sprawiedliwości, wolności i odpowiedzialności. Ważne w tej antropologii jest to, że pojmujemy siebie jako „sternika na łodzi psychofizyczności”,
z którą jesteśmy nierozerwalnie związani. Inaczej mówiąc: osoba – egzystencjalny wymiar człowieka – ma zdolność do ścierania się z tym, co w nim cielesno-duchowe. Oznacza to, że człowiek może zachować wobec siebie dystans
(„samodystansowanie się”). Dzięki temu może rozporządzać sobą i ustosunkowywać się względem siebie.
Ta „wewnętrzna otwartość” człowieka w stosunku do samego siebie jest
jedną stroną tego, co specyficznie ludzkie. Drugą jest „otwarcie na świat”.
Człowiek doświadcza siebie w świecie wartości i je rozpoznaje. Doświadcza
sensu sytuacji, w jakich się znajduje i może się mu poświęcić. Tym samym
przekracza samego siebie, tzn. swe zamknięcie w wewnętrznym świecie potrzeb,
popędów i napięć (samotranscendencji), co więcej, staje się otwarty na prowadzenie dialogu ze światem.
Wzajemne relacje pomiędzy antropologicznymi wymiarami pociągają za sobą praktyczne implikacje. Warto podkreślić, że każdy z wymiarów rozwija własną, wewnętrzną dynamikę niezależnie od pozostałych. Coś co na płaszczyźnie
psychicznej jest przyjemne i wesołe, nie jest automatycznie takie samo na płaszczyźnie duchowej. Przy czym człowiek w stanach dysfunkcjonalnych psychicznie orientuje się bardziej na to, co przyjemne (np. pozbycie się lęku, odprężenie), niezależnie od tego, czy jest to w danym momencie sensowne, czy nie. Natomiast zintegrowany psychicznie opowiada się po stronie sensowności wtrąconej między zasadą przyjemności a zasadą rzeczywistości.
Z kolei rozpatrując teorie motywacji, niezależnie od cielesnych i psychicznych sił, człowieka dotykają cztery osobowoegzystencjalne motywy podstawowe, najgłębiej poruszające, które przedstawiamy poniżej:
Po pierwsze: Człowieka nurtuje podstawowe pytanie dotyczące egzystencji:
Jestem tu – ale czy mogę (jako cały człowiek) tu być, czy mam tu swoje miejsce,
ochronę, oparcie? Odpowiedź na to pytanie przynosi doświadczenie bycia (lub
nie) akceptowanym przez innych. Doświadczając akceptacji, człowiek sam może akceptować innych. Zakłócenia tej egzystencjalnej podstawy prowadzą do
powstania lęków oraz konstytuują psychiczną część rozbicia wewnętrznego.
Po drugie: Człowieka nurtuje podstawowe pytanie dotyczące życia: Żyję –
ale czy ja lubię żyć, czy doświadczam pełni, zjednoczenia z innymi? Czy dany
mi czas przeżywam jako wartość? Człowiek doświadcza wartości życia przede
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wszystkim dzięki wsparciu, bliskości, miłości. Doświadczając tego, otwiera się
na innych, staje się zdolnym do wychodzenia ku nim i wspierania ich. Możliwość wspierania kogoś lub czegoś sprawia, że własne życie postrzegamy jako
wartość. Owa podstawowa wartość dana jest człowiekowi w wewnętrznym doświadczeniu, w postaci przeświadczenia i odczucia, że dobrze jest żyć.
Po trzecie: Nurtuje nas podstawowe pytanie dotyczące samego siebie: Jestem, ale czy mam prawo być takim, jakim jestem, czy doświadczam szacunku,
uwagi, respektu, poczucia własnej wartości? Odpowiedzi na te pytania biorą się
z sytuacji, w których człowiek podejmuje odpowiedzialność za samego siebie.
Takie doświadczenia ułatwiają zwrotne uznawanie innych ludzi jako odrębnych.
Braki na tej płaszczyźnie mogą wieść do zaburzeń osobowości.
Po czwarte: Jawi się pytanie o sens egzystencji. Jestem tutaj – ale co powinno z tego wynikać? Co mam dziś do zrobienia, żeby moje życie stanowiło sensowną całość? Czy uczestniczę w życiu większych wspólnot, w których nie tylko o mnie chodzi? Po co żyję?14
Przeżyte doświadczenia ułatwiają bycie w zgodzie z własnym światem i odnajdywanie w nim, w każdej chwili życia, indywidualnego sensu możliwego do
realizacji.
Choć nasza egzystencja toczy się w teraźniejszości i punktem wyjścia analizy egzystencjalnej jest aktualność, jednak w centrum znajduje się przyszły
kształt życia. Stwierdzenie: nie widzę możliwości dalszego życia, doprowadza
do zachwiania egzystencji ludzkiej. Jawi się więc pytanie: Jak do tego doszło?
Nierzadko wynika to z tego, że „ciężar przeszłości” przesłania teraźniejszość.
W takich przypadkach analiza egzystencjalna posługuje się metodą biograficzną
–analizą fenomenologiczną oraz przepracowaniem nieprzezwyciężonych dotychczas bolesnych doświadczeń15.
W przeciwieństwie do psychoanalizy nie jest to jednak „archeologia” czy historycyzm, tylko „analiza projekcyjna”, czyli „rozjaśnienie” (zamiast systematycznego i pochłaniającego czas drążenia przeszłości) tych obszarów, które
w aktualnym stanie okazują się przeszkodą. Przeszłe cierpienie jest przedmiotem
zainteresowania analizy egzystencjalnej tylko w tym stopniu, w jakim wpływa
ograniczająco na jakość życia. Cierpienie to nie jest jednak pojmowane tylko
w kategoriach traumatycznych przeżyć, dających się rozjaśnić, ale także w zakorzenionych od lat nastawieniach prowadzących do bolesnych zaniedbań.
14

15

Człowiek doświadcza sensu, realizując zadania i wartości, przynależąc do większych struktur,
rozwijając samego siebie. Znane jest także powiedzenie ludowe: „Żyć dla siebie, to nie sztuka,
więc potrzeby wkoło szukaj. Bo kto sercem innym płaci, ten zyskuje, a nie traci”.
„Dramat współczesnego człowieka ujęty z aksjologicznego punktu widzenia – stwierdza
W. Pasternak – polega na znamiennym zagubieniu w poszukiwaniu wartości i sensu egzystencji. Jest jednak w tym poszukiwaniu wyraźna ścieżka prawdy, którą oświetla między innymi filozofia personalistyczna” – W. Pasternak, Transcendentalia w wymiarze edukacyjnym, [w:] Poza kryzysem tożsamości. W kierunku pedagogiki personalistycznej, red. F. Adamski, Kraków
1993, s. 122.
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Przeżycia traumatyczne i zniekształcone nastawienia nie stanowią jednak jedynych przyczyn niespełnionego życia. Prawie zawsze okazuje się, że ktoś, kto
szuka pomocy u innych, licząc na to, że pokierują jego życiem, nie do końca
zdaje sobie sprawę z własnych zdolności i kompetencji. W tym wypadku w analizie egzystencjalnej chodzi o wspieranie osobistych zdolności człowieka, o jego
uczucia („Czy mogę się zdać na uczucia”), Jego pragnienia („Jak mam rozpoznać, czego chcę”), jego samoakceptację i podejście do siebie samego.
Niektórym ludziom brakuje czegoś zupełnie innego. Nie cierpią oni z powodu swojej przeszłości ani nieznajomości swoich możliwości. To, czego im brak,
to odpowiedź na pytanie: „po co?”. Brak im celu w życiu i ów brak czyni ich
chorymi. Wszystko staje się puste, wszystko jest dla nich bezsensowne. Mają
wszystko, z czego mogą żyć, ale nie mają niczego, dla czego mogliby żyć16.
Społeczeństwo dobrobytu cierpi z powodu „egzystencjalnej pustki”.
Analiza egzystencjalna ujmuje człowieka jako osobę nierozerwalnie związaną z naturalną sytuacją życiową, w jakiej się znajduje. Człowiek jest zrozumiały
tylko poprzez swoje zależności i można go – w ogólnoludzkim sensie – wyleczyć tylko w nawiązaniu do jego międzyludzkich stosunków i odniesień do
świata. W rozumieniu analizy egzystencjalnej choroba duszy powstaje w wyniku
częściowej izolacji (zaburzenia dialogu i wymiany). Do tej izolacji dochodzi na
skutek rozdrobnienia i przecenienia niektórych dążeń człowieka (np. fiksacja
pragnienia posiadania partnera bądź dziecka). Sztuczne więc uwolnienie człowieka poprzez psychoterapię z jego życiowych powiązań (np. poprzez jednostronną koncentrację na popędach, uczuciach, wyobrażeniach, życzeniach, myślach) nie prowadzi, według analizy egzystencjalnej, do rozwiązania problemu.
Dzięki swojemu duchowemu wymiarowi jest w stanie „wieść dialog” z tym, co
w nas cielesne i psychiczne (możemy dystansować się wobec siebie samego:
zdolność ta nierzadko wyrażana jest poprzez technikę intencji paradoksalnej).
Człowiek jako osoba może „wdawać się w rozmowę” ze swoim światem i odcisnąć na nim swój ślad.
Obecnie wiele młodzieży poddaje się patologii ducha czasu, która przejawia
się jako postawa prowizoryczna – wiąże się przede wszystkim z poczuciem zagrożenia. Jej istotą jest traktowanie chwili obecnej jako czasu wyjątkowego, niezupełnie rzeczywistego, czasu, w którym człowiek nie musi lub nie może przyjąć na siebie takiej samej odpowiedzialności, jak w czasach normalnych.
Postawa fatalistyczna – rodzi się z poczucia braku możliwości oddziaływania na rzeczywistość. Jej istotą jest zaniechanie działania jako bezcelowego,
a więc inna forma odmowy przyjęcia odpowiedzialności.
Postawa kolektywistyczna – przyczyną jej rozwoju jest również poczucie
niemocy i zagrożenia. Wyraża się ona w rezygnowaniu z własnej indywidualności,
przede wszystkim zaś z odpowiedzialności i osobistych rozstrzygnięć etycznych.
16

V. Frankl, Teorie und Therapie der Neurosen, München 1997, s. 10.
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Fanatyzm – wiąże się na ogół z myśleniem kolektywistycznym. Dochodzi tu
do absolutyzacji wartości etosu grupy odniesienia i powstania nienawiści do
wroga, czyli „innego”, „inaczej myślącego”.
Jeżeli zapytamy, jak chcemy żyć, czego oczekujemy od życia, co nadaje naszemu życiu sens, to natkniemy się na pytania, na które ludzie dają wiele różnych odpowiedzi. Niektórzy powiedzą, że szukają miłości, inni władzy, jeszcze
inni wskażą na bezpieczeństwo, zmysłową przyjemność i dobre samopoczucie
lub na sławę. Ale większość zgodzi się, że tym, czego chce naprawdę, jest
szczęście17. Poprzez „noetyczny wymiar osobowości” znajdujemy argumenty na
rzecz bycia i stawania się, tzn. osiągamy zdolność rozumienia w procesie poznawczym i aktywną recepcję rzeczywistości. Umożliwia to odnoszenie się
„ku… komuś lub czemuś, autodystansowanie się i osobowe otwieranie się na
rzeczywistość pozaindywidualną”18. Doświadczenie konfliktów społecznych,
manipulacji oraz różnych form przemocy rodzi postawy lęku i strachu przed klęską ekologiczną czy zagładą, jest źródłem postaw wrogości i buntu. Brak autentycznego zaangażowania we własny rozwój rodzi osamotnienie (w domu, szkole, pracy) i anonimowość, a także izolację i zepchnięcie na margines, wyalienowanie oraz pozbawienie nadziei, bezradność i brak wspólnoty.
Współcześnie, na miejscu dumnej deklaracji Kartezjusza „myślę, więc jestem”, pojawia się cogito ubi sum – „myślę tam, gdzie jestem”, otaczające nas
struktury rzutują bowiem w istotny sposób na treści naszych procesów umysłowych. Współczesny człowiek okazuje się wytworem oddziaływań środowiska
kulturowego, sukcesów techniki, bodźców oddziałujących na podświadomość19.
Przyszło nam żyć na rozdrożu, w którym – na kształt kalejdoskopowych obrazów – występują napięcia, sprzeczności, ambiwalencje, negocjacje i nieporozumienia, niedookreślenia i wieloznaczności20. W wyniku długotrwałego treningu autorytarnego ukształtowała się swoista mentalność, którą charakteryzuje:
zniewolenie umysłu, bierność, unikanie odpowiedzialności, konformizm i oportunizm, wyuczona bezradność, działanie pozorne, pasożytnicza innowacyjność
(jak oszukać system), przedłużony infantylizm (oczekiwanie opieki i usług od
państwa)21.
W tym kontekście należy sobie uświadomić, jak bardzo świat współczesny
jest pełen dynamizmów, których nie można bezkrytycznie przyjąć, czy też zlekceważyć w myśleniu o edukacji, jeśli mamy na uwadze dobro człowieka i jego
rozwój w poczuciu miłości, bezpieczeństwa, godności i tożsamości. Jak więc
przyjąć dążenie do transcendencji, które nadaje człowiekowi, jego myślom
i czynom, wymiar wieczności? Dlaczego ważne jest, aby dążyć ku Dobru
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i Prawdzie, które łącznie tylko pozwalają odkryć Piękno Nieskazitelne tworzone
przez Prawdę Absolutną i Dobro Wszechogarniające?22
Bogactwo przemian i wielkich możliwości pedagogicznej refleksji odsłania
jednia transcendentaliów i uniwersaliów, tego, co jest i co się staje, bytu i nie-bytu.
U podstaw leży koncepcja zrównoważonego i spójnego ujęcia czterech uniwersaliów (Logosu, Agosu, Etosu i Biosu), trzech transcendentaliów (Prawdy, Dobra
i Piękna). Tworzą one razem kwadrat uniwersalistyczny i trójkąt transcendentalny
opisany kołem symbolizującym spójność, jedność i harmonię Rzeczywistości
Transcendentalno-Uniwersalistycznej. Transcendentalia: Prawda, Dobro, Piękno,
tworzą układ stały i niezmienny. Z kolei uniwersalia: Bios, Etos, Agos, Los – są
we wzajemnej opozycji i tworzą układ dynamiczny i niezmienny23. Chodzi więc
o taką edukację, która będzie umożliwiała otwarcie się na transcendentalia stanowiące podstawę działania i możliwości kształtowania odmiany ludzkiego Agosu,
Etosu, Losu i Biosu, bez zaburzeń i przewagi któregoś z nich, lecz przy pełnym
ich zróżnicowaniu na wielu płaszczyznach i w różnych zakresach.
W przedstawione poniżej tło ambiwalencji wpisuje się rozwój młodego
człowieka, określony dysharmonią adolescencjalną przebiegającą co najmniej na
trzech płaszczyznach: biologicznej, rodzinnej i społecznej.
1. W pierwszej kolejności pojawia się u młodego człowieka biologiczna zdolność do powołania nowego życia. Rozwój fizjologiczny organizmu powoduje konieczność podjęcia nowej roli mężczyzny lub kobiety, samookreślenia
się w obrębie własnej płci (już nie dziewczyna czy chłopiec, ale młoda kobieta, mężczyzna).
2. W relacjach z rodzicami dochodzi do rozdźwięku, konfliktu pomiędzy oczekiwaniami rodziców a oczekiwaniami nastolatka – pomiędzy bronionym
przez osobę statusem dziecka a wymaganiami otoczenia chcącego widzieć
w jednostce coraz bardziej samodzielnego dorosłego, pomiędzy dążeniem
nastolatka do niezależności a blokowaniem przez najbliższe otoczenie tej
tendencji. W relacjach z rodzicami zauważyć można zmniejszenie roli rodziny, jako głównego wsparcia nastolatka, na rzecz grupy rówieśniczej.
3. Na płaszczyźnie społecznej młody człowiek zmuszony jest do zaistnienia,
zaadaptowania się w szerszym otoczeniu społecznym: przechodzi do nowej
szkoły ponadgimnazjalnej, nowej grupy rówieśniczej; staje przed perspektywą określenia w przyszłości siebie, swojej roli zawodowej.
Konsekwencją tych zmian jest kryzys tożsamości, który zmusza młodą osobę do odpowiedzi na pytania: „Kim jestem?”, „Kim są inni ludzie?”, „Czym jest
świat, który mnie otacza?”24. Poszukiwaniu tożsamości towarzyszy niepokój,
poczucie zagubienia.
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„Młody człowiek musi scalić całą dotychczasową wiedzę o sobie zawartą
w pełnionych przez niego rolach (syna, córki, ucznia, kolegi, sportowca itp.)
i uzyskać integrację swojej przeszłości z teraźniejszością i koncepcją przyszłości”25. Pozytywnie rozwiązany kryzys tożsamości umożliwia młodej osobie
skrystalizowanie i utrwalenie realistycznej postawy wobec samego siebie i własnej samooceny, co pozwala wejść w dorosłe życie z siłą i poczuciem autonomii.
Sposób, w jaki młody człowiek poradzi sobie z kryzysem tożsamości, zależy
od tego, czego dotychczas nauczył się w swoim życiu, czyli od tzw. wyposażenia
socjalizacyjnego. W zdecydowanej większości wyznaczony przez rodzinę charakter „wyposażenia socjalizacyjnego” wyraża się w stosunku uczuciowym rodziców
do siebie, stosunku emocjonalnym rodziców do dziecka, strukturze rodziny, stylu
wychowawczym, obowiązującym systemie wartości. Ten pierwszy związek ze
światem społecznym staje się matrycą dla formowania dalszych już związków.
Bycie rodzicem jest trudnym i bardzo odpowiedzialnym zadaniem. Zdecydowana większość rodziców kocha swoje dzieci i wychowuje je najlepiej, jak
potrafi. Porażki wychowawcze rodziców wynikają najczęściej z braku umiejętności wychowawczych, a nie ze złej woli. Do niedawna nie przywiązywano
uwagi do edukacji rodziców i młodzieży w zakresie dobrego, odpowiedzialnego
rodzicielstwa.
Ponadto, istniejący rozdźwięk pomiędzy wolnością a koniecznością czy
przymusem często jest przyczyną dramatów ludzkiego życia. Zdaje się pozostawać tylko kompromis, ale i on nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. Wolność bywa utożsamiana z brakiem odpowiedzialności, z beztroską, i wówczas
dla osoby, która patrzy z boku na daną sytuację, może się wydawać czymś negatywnym. Konieczność jest utożsamiana z odpowiedzialnością jako stanem pewnej powinności. Nie jest możliwe opisanie tej powinności, gdy nie można odwołać się do określonych wartości oraz do realiów rzeczywistości, w obrębie której
należy być odpowiedzialnym. Oba wykluczające się na pierwszy rzut oka zagadnienia mogą stać się przyczyną ludzkich dramatów, jak i okazją do spotkań
dialogowych w duchu współpracy i lepszego rozeznania rzeczywistości.

Dialog egzystencjalny. Dramat ludzkiego życia a obraz człowieka
Po co ja właściwie żyję? Jaki jest cel mojej egzystencji na świecie, a zarazem – jak powinienem żyć? Aby odpowiedzieć na te pytania, należy zapytać:
„Czym jest życie?”, „Co to za rzecz, którą otrzymuje się bez podziękowania,
której używa się, nie wiedząc jak, którą daje się innym, bez świadomości o tym,
którą traci się, nie spostrzegając kiedy?”26.
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Taką niewesołą zagadkę wymyślił Wolter na określenie życia ludzkiego,
które stanowi byt dany i zadany do wypełnienia jako powinność i odpowiedzialność. „Życie” pojmowane bywa jako wędrówka, w czasie której człowiek spotyka innych ludzi i wchodzi w relacje z nimi. Z ludźmi i światem wiążą nas
uczucia pozytywne, jak i negatywne. Splot pozytywnych i negatywnych więzi
przesądza o dramacie ludzkiego życia. Przezwyciężanie ograniczeń, pokonywanie przeszkód i niepowodzeń mówi nam, że życie to swego rodzaju walka, która
pozwala je coraz bardziej cenić. Pozwala zdać sobie sprawę, iż najważniejszą
wartością dla człowieka jest drugi człowiek.
Kochanowski we fraszkach przedstawia życie jako żart, zabawę. Mickiewicz
w Pieśni filaretów nawołuje: „Hej, użyjmy żywota! Wszak żyjem tylko raz”27.
Judym, bohater Ludzi bezdomnych (Żeromskiego), szukając celu w życiu, chce
walczyć ze złem na świecie, ludzką krzywdą, niesprawiedliwością, o szczęście
dla innych, rezygnując ze szczęścia osobistego. Albert Camus w Dżumie przekazuje myśl, że sens życia można znaleźć w konsekwencji działania, pomocy innym.
Człowiek jest istotą, która chce i potrafi żyć na własne ryzyko, stworzeniem,
które na wszelkie: „dlaczego” – odpowiada dumnie: „bo takie są moje obyczaje”. Warto przypomnieć, że sens stanowi aksjologiczne uzasadnienie życia – liczą się tylko cele wartościowe28.
Niektórzy mniemają: dość na tym, że żyjemy, pracujemy i jemy, że wykonujemy zawód, zarabiamy pieniądze, albo że się dokształcamy, że służymy postępowi i społeczeństwu, że współpracujemy przy tworzeniu „lepszego jutra”. Koniec zaś tego wszystkiego należy możliwie najdalej odsunąć, aby potem pewnego dnia tak czy owak ustąpić.
Samo zaś życie człowieka jest rozpostarte pomiędzy sobą aktualnym a możliwym, między wiedzą a zachowaniem, a jednak to od nas zależy jego kształt.
Co więcej, naszym moralnym obowiązkiem jest wciąż na nowo odnajdywać
i realizować w nim swoje człowieczeństwo29 jako byt dany i zadany, czyli to, co
fakultatywne, jest sensem tego, co faktyczne30. Ukierunkowanie życiowe osoby
musi się wiązać z wzorcem przywoływanej egzystencjalnej pełni. Ma ona swój
wyraz w ideale człowieczeństwa podnoszącego nieustannie każdy podmiot na
coraz wyższy poziom egzystencji. W obliczu tego ideału człowiek przeobraża
i upodabnia się do niego, „odkrywa obiektywny paradygmat własnej doskonałości”31, ewentualnie doskonałości innych ludzi. Stąd konkretne postępowanie, postrzegane jako moralnie dobre, pozwala człowiekowi zrealizować się. Potrzeba
więc ciągłego wzrostu człowieka w tym, co najbardziej ludzkie, co kieruje jego
27
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wysiłki w stronę nowych rzeczywistości32. Ciągle więc staje przed nami pytanie:
Czym jest życie? Może jest ono skarbem skarbów, drogą do innej krainy, darem
tworzenia siebie, dzieła, realności trwalszej niż ja.
Każdy z nas pragnie swoje życie – to jedyne, które mu jest dane – zorganizować w określony sposób. Wielu zapytanych: Jakiego życia pragnie? – odpowiada, że udanego i że realizacji takich zamierzeń poświęcić chce wszystkie
swoje siły. Ale co to znaczy udane życie?
Udane życie może być wtedy, gdy człowiek zdobywa duży majątek, gdy
osiąga wysokie stanowisko zawodowe, a także wtedy, gdy zyskuje władzę nad
innymi ludźmi. Można je oceniać z punktu widzenia szczęścia, które towarzyszy
ludziom na drogach, po których idą od sukcesu do sukcesu. Ale częściej drogi
szczęścia prowadzą ku radościom z osobistych przeżyć, doświadczanych dzięki
miłości i przyjaźni, przeżyć powstałych w toku zajęć, które lubimy, pogłębiających się przez kontakt z przyrodą czy sztuką.
Życie dla sukcesu i życie dla szczęścia wzajemnie sobie zagrażają, niekiedy
w pewien sposób się dopełniają, a nieraz – właśnie dzięki przeciwieństwom –
stanowią kompensatę w sytuacjach niepowodzeń.
Autentyczne, sensowne życie ludzkie rozgrywa się między faktycznością
a powinnością. Rodzące się w tym polu napięcie należy do rzędu twórczych, do
normy bycia człowiekiem, i nie należy go mieszać z napięciem obserwowanym
w sytuacji patologii. Dlatego sens życia polega na spełnianiu swojej istoty33.
Stajemy się lepsi wówczas, gdy wykraczamy poza granice własnych, często
egoistycznych interesów, gdy oddajemy się czemuś większemu, ważniejszemu
niż my sami. Osobowość nasza nie tylko ulega zatraceniu, ale wręcz przeciwnie
– rozwija się, dojrzewa, doskonali.
Obrońcy autentycznego człowieczeństwa głoszą, że człowiek jest przede
wszystkim tym, który tworzy. Twórczość jest podstawowym wyrazem podmiotowości, manifestuje się w działaniu, postawie, sposobie przeżywania świata, we
wrażliwości34. Twórczość to aktywność przynosząca wytwory dotąd nieznane,
a zarazem społecznie wartościowe35, cenne dla określonej grupy ludzi, niekoniecznie dla całej ludzkości, czy tylko dla samego twórcy. Nasze życie jest
uprawą natury, w której tkwi pragnienie dobra, ale jednocześnie jest w niej
skłonność do zła.
Dlatego ciągle uczestniczymy w spotkaniach dialogowych, gdy prawda,
uczciwość, dobra praca, nabierają cech rzeczy względnych, a zagrożenia wynikające z rozwarstwienia, polaryzacji, nieautentyczności związków i form życia
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zdają się narastać. Jak żyć, kiedy gorycz i nieufność opanowała serca ludzkie,
a nerwy są napięte do ostatnich granic i z byle powodu dochodzi do awantur?
Jak żyć tu i teraz, by nie stracić nic ze swego człowieczeństwa, jak i tysiącletniego dorobku kulturalnego Narodu? Jak żyć w tym ciężkim okresie, kiedy wydaje się, że wszelkie aspiracje społeczne są niemożliwe do spełnienia w dającej
się przewidzieć perspektywie? Czyż nie wymaga to ogromnej wytrwałości i niezłomnego przekonania, że stoi się po słusznej stronie? Jak bronić się w tych warunkach przeciw poczuciu bezsensu i bezcelowości życia?
Poszukując nieustannie w rzeczywistości jakiejś wartości wewnętrznej, mogącej odsłonić jej znaczenie, jesteśmy pewni, że to, co ukryte i nieznane, nigdy
nie okaże się absurdalne czy pozbawione sensu. Istnieje transcendentna drogocenność, która przekracza naszą moc zrozumienia, a której nasze najwyższe
wartości są zaledwie nikłym znakiem. Drogocenność ta rozświetla świat; wyczuwamy ją, gdziekolwiek pójdziemy, z sercami zbyt słabymi czy też niegodnymi tego, by ją zgłębiać.
Czy mamy potępić tę pewność jako dzikie zuchwalstwo, skoro nie potrafimy
przedstawiać nieustannie dowodów na swoją obronę? Albo czy trzeba obwiniać
nasz umysł o błędne rozumienie jego własnych oczekiwań, o to, że godzi się na
własne kaprysy i cudaczne poglądy, w ten sposób wykoślawiając to, co było początkowo autentycznym wglądem? Pogląd, że najwyższy sens musi się nam
oznajmiać jak dzwon, skłonność do rzutowania na świat naszej ulubionej koncepcji antropocentrycznej stworzyły karykaturę tajemnicy. Skandal próby dostosowania sensu do naszych umysłów, nieustannego poszukiwania, ile jest dla nas
wart wszechświat, może przypieczętować los naszego zrozumienia sensu. Mimo
to, u normalnego dorosłego człowieka jedynym kierunkiem działania, mogącym
zapewnić wyższe, dojrzałe formy zachowania, jest kierunek wyznaczony przez
potrzebę sensu życia36, choć pojawiają się pytania dotyczące życia, jak i rozwoju
oraz celowości istnienia. Oto niektóre z nich: Przez kogo zostałem powołany do
życia? Kim jestem oraz jaki jest cel i sens mojej egzystencji? Czy jestem dziełem przypadku, rezultatem jakiegoś kosmicznego, losowego zbiegu okoliczności
we wszechświecie, a moje pojawienie się jest pomyłką, niepomyślnym trafem
czy wybrykiem natury? Czy mogę stwierdzić, że moje życie nie ma sensu i celu,
nie istnieje dobro ani zło, ani żadna nadzieja poza tymi kilkudziesięcioma laty,
jakie być może przeżyję na ziemi?
Należę jednak do określonej rasy, posiadam kolor skóry, włosów, niepowtarzalne cechy, szczegóły, talenty, osobowość. Może więc nie tylko mam wpisaną
datę urodzin, ale także potrzebę poszukiwania drogi życia, jedynej, na której potrafię odnaleźć właściwy sens, cel i powołanie, zmagając się z samym sobą
o wierność, o wartości37.
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Gdybyśmy ustawicznie spieszącego w pogoni za życiem człowieka zatrzymali na chwilę i zapytali, dokąd zmierza w swych wysiłkach, jaki jest sens życia
– może zdziwiłby się i przeraził niczym zawołany po imieniu i przebudzony lunatyk. Być może odpowiedziałby nam: Po co to wszystko rozmyślać, czy warto
w ogóle trudzić się i mozolić?38
Pytanie o sens życia istnieje tak długo, jak dawno sięga historia czy też istnieje ludzkość39. Może więc trzeba przyznać, że jedną z najbardziej charakterystycznych cech człowieka jest zdolność do samowiedzy i refleksji nad sensem
swego życia, nad swym przeznaczeniem jako wgląd w przestrzeń myśli40.
W ramach „afirmacji życia codziennego” człowiek buduje swoją prywatność
poza kategorią uniwersalnych wartości i sensów. Toteż współczesny horyzont
sensotwórczy nie jest ani czymś bezpośrednio danym, ani wprost odziedziczonym z przeszłości. Świat wokół nas zmienia się tak radykalnie i w sposób tak
nieprzewidywalny, że go nie możemy zrozumieć i zaakceptować, przywołując
po prostu tradycyjne mity czy dotychczasowe wierzenia. Można jedynie mocą
wyobraźni uświadomić sobie, jak piękne i oryginalne jest życie, oparte na
wiecznej przygodzie i ryzyku. Jego konsekwencją jest postawa demaskatorska
wobec absolutnych postulatów etyki i zdolność do swobodnego tworzenia własnych, prywatnych światów41. Może jest tak, że wyobraźnia rozszerza krąg
świadomości człowieka o to, co wykracza poza ograniczoną materię poznania
intelektualnego i zmysłowego. Wkracza w świat jego egzystencji, wiąże to, co
człowiek poznał i przeżył, z fundamentalnym pytaniem o sens życia. Pytaniem,
które ze swej natury zawsze transcendentuje aktywność życiową podmiotu, wyznaczoną czasem, miejscem i okolicznościami. Łączy więc w sobie dwie perspektywy: pierwotną, skierowaną na wartości absolutne, oraz drugą, przygodną
i zmienną, opartą na aktualnym doświadczeniu podmiotu. Wyobraźnia nie tworzy własnej rzeczywistości, ale dzięki zdolności do wiązania ze sobą tych dwóch
perspektyw otwiera świadomość podmiotu na inny, wyższy poziom bycia.
Dialog egzystencjalny przyjmując odkrywczą część prawdy przez naukę –
w sposób empiryczny, przekracza jej zakres poznawczy, ponieważ nie wystarczy
nam już odpowiedź na pytanie „jak?,” chcemy wiedzieć „dlaczego?”, „przez
co?”, „po co?”, a do tego potrzebujemy refleksji wykraczającej poza nauki
scientystyczne42. Zwłaszcza że sytuacje losowe czy też krańcowe w ludzkiej eg-
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nadrzędną tezą, że kosmos jest szczegółowo zaprojektowaną całością, w której istnieje życie,
a rodzaj ludzki stanowi jej fundamentalny cel i sens. Jest całością, w której wszystkie aspekty
rzeczywistości mają swoje znaczenie i wyjaśnienie w tym podstawowym fakcie” – tegoż, The
Meaning of Life, ed. D. Friend, Boston 1991, s. 194.
J. Mariański, Postawy młodzieży polskiej wobec sensu życia, Lublin 1996, s. 239.
S. Kaczmarek, Rozważania o życiu ludzkim, Warszawa 1977, s. 9.
Por. M. Krąpiec, Człowiek, kultura, uniwersytet, Lublin 1982, s. 15.
Wyobraźnia jako jaźń twórcza. Studia z etyki, literatury i sztuki, red. E. Podrez, A. Czyż, Warszawa 2002, s. 32.
Pojęcie nauki i badań naukowych było w minionym okresie różnie rozumiane. Otóż podstawowa teza marksizmu, który mienił się światopoglądem naukowym, dotyczyła wieczności materii.
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zystencji otwierają na pytanie o sens i wartość życia. Jawią się więc pytania: Po
co żyć? Czemu służy cierpienie i skąd się bierze? Którędy prowadzi droga do
prawdziwego szczęścia? Jakaż to nieprzenikniona, ostateczna tajemnica spowija
naszą egzystencję? Jaki był nasz początek i do czego zmierzamy?43 Edukacja,
która nie zadaje pytań, czyni cywilizację stojącą w miejscu jakby sparaliżowaną
i mierną.
Wspólnym źródłem tych pytań jest potrzeba sensu, którą człowiek od początku bardzo odczuwa w swoim sercu: od odpowiedzi na te pytania zależy bowiem, jaki kierunek winien nadać własnemu życiu44.
Jeżeli życie jest zadaniem, a jego sensem jest znalezienie rozwiązania nurtujących problemów, to otwarcie człowieka wobec sytuacji egzystencjalnej kruchości istnienia i potrzeby umocnienia w bytowaniu pozwala dociekać pełnej
prawdy.
Wyjdźmy od trzech podstawowych refleksji o człowieku:
1. Jesteśmy osobami świadomymi siebie i wolnymi podmiotami (sprawcami)
działań (poznania, miłości i twórczości) ujawniających się w transcendencji
wobec siebie, rzeczy czy innych osób. Doświadczamy bowiem transcendencji własnego „ja” jako podmiotu-sprawcy swoich aktów oraz nieadekwatności ich konkretnych przedmiotów wobec własnych możliwości.
2. Jesteśmy bytami dynamicznymi, rodzimy się jako osoba i poprzez świadome
i wolne czyny potwierdzamy siebie, będąc nieustannie wychylonymi ku
rozwojowi w spełnianiu się.
3. Łączymy w sobie dwa światy: materię i ducha, żyjąc w dwóch środowiskach
– naturze i kulturze.
4. Doświadczamy kruchości swego istnienia, a równocześnie jesteśmy świadomi możliwości i dążeń nieskończonych, pragnienia trwałego istnienia,
pełnego dobra i szczęścia.
Przywołujemy w tym miejscu pierwotne tendencje, dylemat osoby do wyboru własnej podstawowej życiowej postawy względem otaczającego świata na
podstawie ambiwalencji:
— albo osoba doskonali własną zdolność do możliwie pełnej otwartości na rzeczywistość świata otaczającego, z szeroko, po dziecięcemu, otwartymi
oczami;
— albo staje wobec rzeczywistości w postawie obronnej, pozywając rzeczywistość przed trybunał własnego zdania, poszukując i dopuszczając do siebie
tylko to, co jej osobiście odpowiada45. Sposób, w jaki rzeczywistość nam się
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Tymczasem pojęcie „wieczność” jest terminem religijnym i nie ma oparcia w naukach empirycznych.
R. Balkin, N. Bakalar, Jan Paweł II naucza jak żyć, Warszawa 1996, s. 130.
Encyklika „Fides et Ratio” Ojca Świętego Jana Pawła II. Do biskupów Kościoła katolickiego
o relacjach między wiarą a rozumem, Katowice 1998, s. 4.
L. Giussani, Zmysł religijny, Poznań 2000, s. 192.
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przedstawia, jest przynagleniem, wywiera wrażenie i porusza. Rzeczywistość przynagla nas do szukania czegoś innego poza tym, co nam się bezpośrednio ukazuje46.
Natura, zderzając człowieka z rzeczywistością, rozwija w nas przeczucie lub
poszukiwanie czegoś będącego istotną cechą życia, z wymogu jako cechy charakterystycznej doświadczenia egzystencjalnego47. Świat w zderzeniu z człowiekiem spełnia rolę znaku, możemy powiedzieć, że świat „pokazuje” coś innego,
podobnie jak znak wskazuje na to, czego jest znakiem48. Rozumność człowieka
jest życiem w obliczu złożoności i wielorodności bogactw rzeczywistości49.
Pytanie właściwe brzmi: Jaki jest sens wszystkiego oraz w jaki sposób podejść do tego zjawiska, aby mieć pewność, iż zdołamy je poznać w należyty
sposób50.
Ponadto czynnikami generującymi potrzebę sensu życia są też:
a) ekspansywność, czyli chęć poznania świata i naturalna potrzeba do eliminowania niezrozumiałych zjawisk będących w polu naszej świadomości,
b) wartościowanie, tzn. pytanie o sens postrzeganych zjawisk,
c) introspektywność, która rodzi pytania: „kim jestem”, „po co żyję”, „jaki jest
sens mojego istnienia”.
Dramat ludzkiej egzystencji jawi się więc poprzez stawianie dylematów,
w których bardziej preferujemy osobę, a nie jednostkę; istnienie, a nie posiadanie; tajemnice, a nie problem; zaangażowanie, a nie opinię; niepokój, a nie ciekawość.
Uczestnictwo w bycie „ja jestem” jest z natury nastawione na „ty” ludzkie
i Absolutne, dlatego określamy je w postaci „Współistnienia”. Istotą owego
uczestnictwa i relacji jest miłość. Filozofia ludzkiego daru zawiera się w wolności osobowej jako oddanie się i zaangażowanie na rzecz kogoś lub czegoś.
Człowiek wobec rzeczywistości podejmuje sprzeciw lub zaangażowanie jako
postawę autentyczną czy też konformistyczną51.
Już samo pojęcie „egzystencja” wskazuje na sensowne, w wolności i odpowiedzialności, ukształtowane życie w łączności ze światem, z którym pozostaje
we wzajemnych relacjach.
Ktoś, kto szuka dzisiaj odpowiedzi na wpisane w ludzką naturę pytania o to,
jaki jest sens życia, o prawdę bycia z drugim człowiekiem, o naturę dobra i zła
moralnego czy o autentyczną hierarchię wartości, potyka się o stwierdzenie, że
pewnych, zobowiązujących odpowiedzi w dobie ponowoczesności znaleźć nie
może, bowiem prawdy w sensie właściwym nie ma. Łatwo więc grzęźnie „na
46
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Tamże, s. 175.
Tamże, s. 179.
Tamże, s. 184.
Tamże, s. 36.
Tamże, s. 17.
Tamże, s. 54–57.
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ruchomych piaskach powszechnego sceptycyzmu”52 i zmuszony jest żyć w cieniu beznadziei. Człowiek, który nie wie, skąd przychodzi i dokąd zdąża, co robić, by nadać wartość swojemu życiu, po co na jego drodze został postawiony
drugi człowiek, który jest mu bardziej wilkiem niż przyjacielem, kto nie rozumie
dlaczego cierpi i dlaczego ma umrzeć, skoro nikt go w tej sprawie nie pytał
o zdanie – bardzo szybko ociera się o desperację.
Odwagę, by spojrzeć w oczy takiej rzeczywistości, miał Nietzsche, który każe powiedzieć swojemu oszalałemu człowiekowi: „Cóż uczyniliśmy, odpętując
ziemię od jej słońca? Dokąd zdąża teraz? Dokąd my zdążamy? Precz od wszystkich słońc? Nie spadamyż ustawicznie? i w tył, i w bok, i w przód, we wszystkich kierunkach? Jestże jeszcze jakieś na dole i w górze? Czyż nie błądzimy
jakby w jakiejś nieskończonej nicości? Czyż nie owiewa nas pusty przestwór?
Czy nie pozimniało? Czy nie nadchodzi ciągle noc i coraz więcej nocy?”53. Kryzys sensu, rozkład prawd, norm i autorytetów to nihilistyczne konsekwencje
uprawianej w kręgach postmodernizmu antymetafizyki.
O „końcu metafizyki” mówi się w kontekście utraty zaufania do rozumu, jego zdolności do poznania „prawdziwej rzeczywistości”, która wykracza poza
zjawiskowość świata, rzeczywistość samą w sobie. Wyrazem takiej postawy jest
chociażby Baudrillardowska koncepcja symulakrów, według której człowiek jest
zamknięty w kręgu wyobrażeń, własnych obrazów o świecie niemających
związku z rzeczywistością, z bytem. W wizji życia jako spektaklu symulacji, gry
pozorów i fikcji, czy w estetyzacji i pluralizacji prawdy54, kumuluje się w istocie
wiekowy subiektywizm i sceptycyzm55. Panująca dzisiaj atmosfera luzu, bezustannego poszukiwania ekscytacji i adrenaliny pozwala uciec od przerażającego
i nieznośnego poczucia bezsensu. Wobec druzgocącej pustki w sferze wartości
i zasad moralnych szuka się ocalenia w rozrywce przynoszącej rozproszenie,
odurzenie, ukojenie w samozapomnieniu.
Nihilistyczna niewiara w obiektywną prawdę prowadzi do moralnego relatywizmu. Pisał o tym A. Camus: „Jeśli w nic się nie wierzy, jeśli nic nie ma sensu i jeśli nie możemy uznać żadnej wartości, wszystko jest możliwe i żadna
rzecz nie ma znaczenia. Nic za, nic przeciw, zabójca ani ma rację, ani jej nie ma.
Można równie dobrze podsycać ogień w krematoriach, jak i pielęgnować trędowatych. Zło i cnota są przypadkiem albo kaprysem”56.
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Jan Paweł II, Fides et ratio, Tarnów 1998, s. 5.
F. Nietzsche, Wiedza radosna, Kraków 2003, s. 110–111.
Lyotard powiada, by nie bać się sprzeczności i wejść na obszar „paralogii”, gdzie myśliciel, niczym artysta, może sobie poeksperymentować. Derrida mówi np. o rozplenieniu sensów
w każdym tekście.
Przypomnijmy tu przynajmniej dwie postacie z przeszłości: Kartezjusza, który rozgraniczył
myślące „ja” i świat, i Kanta, który oderwał intelekt od rzeczywistości. Nie można, oczywiście,
zapominać o Nietzschem z jego postulatem radosnego pomnażania interpretacji.
A. Camus, Człowiek zbuntowany, Kraków 1991, s. 61.
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Przy braku obiektywnego, pewnego ukierunkowania człowiek skazany jest
na samego siebie. Sam staje się źródłem wartości, stwarza normy ex nihilo, arbitralnie rozstrzyga, co jest dobre, a co złe57. A jeśli „reguły są dowolnymi projekcjami, […] po prostu ich nie ma, czyli naprawdę wszystko wolno”58. Człowiek
jako miara wszystkich rzeczy – homo mensura – żyje w świecie powszechnej
względności i samowoli, która obraca się przeciw samej sobie. Dlatego nierzadko „jesteśmy świadkami zastraszających przykładów postępującej autodestrukcji
osoby ludzkiej […] nieustannie narusza się podstawowe prawa osoby; niegodziwie niszczy się dobra niezbędne dla ludzkiego życia”59.
Nieodróżnianie dobra od zła, brak odpowiedzi na pytanie, co powinno się
czynić, podważanie wiążącego charakteru etyki kodeksowej wywołuje groźną
dezorientację i ostatecznie zaprzecza sensowności ludzkiego działania i bycia.
Łatwo rezygnuje się z myślenia, szukania głębszego wymiaru życia i z sensownej twórczości. Człowiek zadowala się prawdami cząstkowymi i tymczasowymi
i nie próbuje już stawiać zasadniczych pytań o sens i najgłębszy fundament
ludzkiego życia osobowego i społecznego60.
Ponowoczesna fragmentaryzacja i spłaszczenie rzeczywistości, zubożenie
i spłycenie życia, ograniczenie go do tego, co doczesne i tymczasowe, idzie
również w parze z przekonaniem o nieistnieniu absolutnego fundamentu i celu,
z którego można by zaczerpnąć świadomość najwyższych wartości i ostatecznego sensu istnienia61. Jeżeli jednak wykorzeni się człowieka z przekraczającej go
absolutnej rzeczywistości, podważona zostaje także transcendencja jego osoby,
a więc jego wolność, nienaruszalne prawa – nie ma już żadnych podstaw do
mówienia o jego godności. „Gdzie to, co jest większe niż człowiek i jego świat,
już nie istnieje, tam dochodzi się do ideologii całkowitego dopasowania się do
świata potrzeb i do społecznych stosunków, tam umiera wolność, tam człowiek
w swoim rozwoju cofa się do stanu zmyślnego zwierzęcia, tam kończy się głód
i pragnienie bezwarunkowej sprawiedliwości”62.
W świetle przeprowadzonych rozważań przywołajmy możliwe odpowiedzi
na pytania egzystencjalne. Dlaczego umieram? Ponieważ muszę zrobić miejsce
innym. Ponieważ powracam do swego źródła. Odpowiedź na to pytanie nie jest
wyjaśniająca, ale mądrościowa, inspirowania wiarą. Dlaczego cierpię? Cierpię,
aby mniej cierpieli inni. Ponieważ cierpienie jest wpisane w moją egzystencję.
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Zob. Jan Paweł II, Veritatis splendor, Poznań 1993, s. 51–52.
L. Kołakowski, Prawda i wolność, co pierwsze?, „Znak” nr 466, s. 71.
Jan Paweł II, Veritatis splendor, s. 129.
Tamże, s. 5.
Słowa Ojców Waticanum II, iż ateizm należy do znaków czasu, pozostają więc bardzo aktualne
(zob. Sobór Watykański II, Konst. duszpast. o Kościele w świecie współczesnym, Gaudium et
spes, s. 19.)
W. Kasper, Bóg Jezusa Chrystusa, Wrocław 1996, s. 20.
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Stawiane pytania mają strukturę piramidalną i prowadzą do pytania pytań.
Jest to forma pytania o sens absolutny stanowiący obszar tajemnicy, która nigdy
nie zostanie wyjaśniona, gdyż mamy do czynienia ze skończoną istotą ludzką.
Staje więc dylemat: czy życie i wszystko, co jest z nim związane, jest przypadkiem, czy też ma swój określony sens. A może przypadek jest pseudonimem,
którego Bóg używa, kiedy nie podpisuje się pod czymś we własnej osobie63.
Istotą człowieka jest, że został usytuowany64, że nie może istnieć inaczej jak
tu i teraz, właśnie dzięki swemu ciału. Dlatego nie jestem widzem, ale przez ciało zadzierzgnęły się więzy małżeńskie między mną a światem. Żaden jednak
konkretny, skończony cel, który adekwatnie zaspokoiłby nasze pragnienie naturalne, nie wystarczy ze względu na jego ograniczoność i skończoność w życiu
ziemskim. Jesteśmy sobą wtedy, gdy kierujemy się na to, co nieskończone i nieograniczone. Brak dążenia człowieka do nieskończoności jest równoważny
z utratą siebie65. Dlatego kto prawdziwie kocha ludzi i jest im wierny, uznaje
istnienie siły wyższej, choćby do tego się nie przyznawał, przeżywa bowiem
łączność z transcendencją66.
Uznanie autentyczności egzystencjalnej za kategorię pedagogiczną oznacza
więc podwójny postulat: poznawania w procesie wychowawczym autentycznej egzystencji człowieka oraz podjęcia próby dotarcia do niej w wolności oraz obudzenia
umysłu na poszukiwanie prawdy. Samo poszukiwanie prawdy jest już wielką wartością ludzkiego umysłu, ale czy to wystarcza? Czy wolno pytającego o drogę życia
zwodzić, mówiąc, że samo poszukiwanie już jest dobrem, a reszta się nie liczy?
Pomyślmy dalej: Czy ukazanie „całej posiadanej prawdy” nie rodzi nowego
niepokoju, który może być twórczy u tych, którzy nie zadowalają się połowicznymi odpowiedziami? Poszukujemy zrozumienia, a jednocześnie przejawiamy
niepokój, czy wskazana droga jest właściwa. Przenośnia drogi i jej porównanie
do życia rodzi refleksję z przeszłości a jednocześnie może być przejawem
otwarcia na świat wartości transcendentalnych.
Na tle pluralistycznej rzeczywistości społecznej rodzą się podstawowe pytania: Czy wolno nam projektowanie nauki i przyszłości świata pozostawić w rękach grupy neutralnej i obojętnej społeczno-religijnie? Wolno, ale czy nie byłoby to wycofaniem się z życia, kapitulacją innych grup społecznych? Proces poznawczy nigdy się nie kończy, ale zawsze odsyła ku czemuś, co jest ponad bezpośrednim przedmiotem badań, ku pytaniom otwierającym dostęp do tajemnicy67.
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Cyt. za C. Carretto, Szukałem i znalazłem, przeł. S.W. Gaudyn, Warszawa 1986, s. 74.
G. Marcel, Od sprzeciwu do wezwania, tłum. S. Ławicki, Warszawa 1965, s. 109–136.
Nadzieja ma swe źródło nie w posiadaniu, ale w przekraczającej miłości. W.A. Luijpen, Fenomenologia egzystencjalna, przeł. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1972, s. 415.
Por. F. Sawicki, Chrześcijańska filozofia egzystencjalna, „Przegląd Powszechny” 1948, nr 5(674),
s. 349.
Jan Paweł II w Polsce, 31 V 1997 – 10 VI 1997, cyt. za J. Życiński, Inspiracje chrześcijańskie
w powstawaniu nauki nowożytnej, Lublin 2000, s. 130.
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Może jeszcze jedna uwaga. Otóż z punktu widzenia ideałów i celów edukacyjnych przywołajmy trzy modele antropologiczne. Wzbogacają one nasze rozważania oraz wskazują na określoną filozofię osoby. Koncepcją ukazującą ludzki
wymiar istnienia, egzystencji, jest homo creator. Jego cechą charakterystyczną jest
twórcze dążenie do wartościowych form swego funkcjonowania. Oddziaływania
pedagogiczne opierają się na założeniu, że w naturze ludzkiej tkwi faktyczny potencjał możliwości przekształcania rzeczywistości społeczno-kulturowej68.
Z kolei antropologiczny model odzwierciedlony w koncepcji homo sapiens
wskazuje na człowieka jako istotę, dla której największym dobrem i właściwością jest rozumność i mądrość. Właściwości te dają człowiekowi możliwość rozróżniania tego, co dobre i złe, sprawiedliwe i niesprawiedliwe, prawdziwe i nieprawdziwe. W ujęciu tym człowiek to ktoś zdolny do obrony określonych wartości i jakości interpersonalnych racji działania, takich jak: szacunek dla życia,
życzliwość międzyludzka czy miłość bliźniego. Pedagogia odwołująca się do takiego modelu antropologicznego traktuje mądrość jako naczelną i charakterystyczną wartość dla człowieczeństwa, łączącą obszary wiedzy i doświadczenia69.
Trzeci z kolei model to homo cogitans zakładający zasadniczy trzon człowieczeństwa w postaci intelektu dającego władzę myślenia. Zdolność myślenia
stanowi o możliwości kognitywnego przenikania i ogarniania zarówno otaczającej rzeczywistości, jak i odległego kosmosu. Człowiek tworzy więc teoretyczne
konstrukty, spekulatywne systemy i paradygmaty, które pozwalają ująć w karby
myślenia świat zjawisk, jak i to, co „pozaświatowe”.
Z powyższych założeń wyłania się potrzeba kształcenia intelektualnego,
opartego na regułach logiki i myśleniu problemowym70, dopuszczającym formułowanie różnorodnych pytań i stawianie dylematów.

Uwagi końcowe
Dokonując podsumowania podjętych rozważań, wskazujemy na utratę poczucia spójności wiedzy. Ujmując to obrazowo, obserwujemy rozpadanie się
elementów naszego świata niczym kawałków szkła po rozbitym lustrze, w którym jeszcze niedawno przeglądały się ład, cel i sens. Jan Paweł II mówił: „Powstało tak wiele perspektyw poznawczych, często o charakterze naukowym,
z których można patrzeć na życie i świat, że mamy w rzeczywistości do czynienia z coraz powszechniejszym zjawiskiem fragmentaryzacji wiedzy. Właśnie to
sprawia, że tak trudne, a często daremne jest poszukiwanie sensu”71.
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L. Turos, Pedagogika ogólna, subdyscypliny i nauki pomocnicze, Warszawa 2003, s. 82–83.
Tamże, s. 84–85.
Tamże, s. 85–86.
Jan Paweł II, Fides et ratio, s. 81.
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Żyjąc w danym nam czasie, realizujemy nasze potencjalne bogactwo. Choć
życie przemija, wyciskając własne piętno, to jednak pozostajemy w swym duchowym obrazie bytu. Egzystencja ludzka jest pytająca i dlatego poszukujemy
odpowiedzi: Jak żyć i po co? Dokąd zmierzać? Komu zawierzyć?72
Stawiane pytania konstytuują podstawowy wymiar ludzkiej tożsamości, wyrażają najgłębsze potrzeby człowieka oraz rozstrzygają o stosunku do samego
siebie, do innych ludzi, do kultury i świata społecznego. W przeżywanym istnieniu pojawiają się także pozytywne stwierdzenia, w postaci: „Ja muszę”, „Ja potrafię” czy też „Ja powinienem”.
Co jest więc sensem naszego życia? „Sensem ludzkiego życia jest samorealizacja – stwierdza Coelho – a nie ocena siebie przez porównanie z innymi, ale
przez znajomość swoich możliwości, swojej osobowości”73. Odbywa się ona
poprzez tworzenie takiego klimatu aksjologicznego, w którym człowiek dąży do
pełni na miarę posiadanych predyspozycji i możliwości realistycznych74, przewyższając w swej świadomości świat natury75. Przy czym osoba ludzka tkwi
w radykalnie dramatycznym zawieszeniu między istnieniem a nicością, życiem
a śmiercią, trwaniem a przemijaniem, tematycznością a pustką, prawdą a kłamstwem, dobrem a złem, miłością a nienawiścią, tworzeniem a niszczeniem,
szczęściem a tragedią, między sensem a bezsensownością totalną. Jednocześnie
ta sama pierwotna dramatyczność tworzy najwyższy realizm osoby, najsilniejszy
zew i pęd istnienia oraz niepojęte piękno przezwyciężania nicości76.
Pojawiająca się niepewność i lęk egzystencjalny skłaniają także do wejścia
na drogę transcendencji w postaci pytania: Co z sobą zabiorę na drugą stronę?
Wszakże dziś już nie musimy trwać w paradoksalnej sytuacji tego, który głęboko wierzy w wiarę innych bez możliwości wyznania, że jest ona także jego
udziałem. Co więcej, nie jest istotne, czy tak postawione pytanie spełnia warunki
naukowości, lecz z całą natarczywością pojawia się problem: Jak powinno wyglądać moje dalsze życie? Czy i w jakim zakresie dialog egzystencjalny, naznaczony lękiem i własną marnością, zrównoważę nadzieją stanowiącą kod kulturowy w dialogu wewnętrznym?
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„Pycha posiadania absolutnej prawdy niszczy prawdę w świecie. W pewności niezbędna jest
pokora trwania w pytaniu. Albowiem wszystko może się jeszcze okazać czymś zupełnie innym”. K. Jaspers, Człowiek, [w:] Filozofia egzystencji, Warszawa 1990, s. 44.
P. Coelho, Alchemik, Warszawa 1995, s. 64.
S. Kowalczyk, Z refleksji nad człowiekiem. Człowiek – społeczność – wartość, Lublin 1995, s. 5.
P. Teilhard de Chardin, Fenomen człowieka, przeł. K. Waloszczyk, Warszawa 1993, s. 63.
Możemy powiedzieć, że tajemnicę życia rozpoznaje się po jej owocach. Owocem wzajemności
jest miejsce. Mamy cztery miejsca: dom, warsztat pracy, świątynię i cmentarz. Miejsca te znaczą główne zręby dramatu człowieka z drugim człowiekiem. Dzięki tym miejscom w świecie
człowieka istnieje podstawowy ład. Por. J. Tischner, Filozofia dramatu, Paris 1990, s. 187.
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Summary
Stop and think what you live for. Existential dialogue against man’s drama
The article discusses contemporary spiritual problems of man losing the perspective of his
life. The basic problem presented is a dialogic dimension of relations confronted with dilemmatic
existential problems.
We ask about the sense of human and the world’s existence and we try to answer the question:
Who is man in an external and internal dialogue? Furthermore, we depict the existential dialogue
against the drama of man’s life. We have a vision of man expressed in the dimensions of homo
creator, homo sapiens and homo cogitans.One discovers the sense of life in one’s self-fulfilment as
far as he can.
Writing one’s own “book of life” in existential dialogue, marked with fear and misery, one is
trying to balance them with hope which is a cultural code characterized by the sense and values.
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Relacja nauczyciel–uczeń w dobie postmodernizmu
– wyzwania i zagrożenia
„Co z etyką nauczycieli? Szkoła mogłaby być oceniana po wyrazie twarzy jej uczniów, a nie po wynikach egzaminów”.
A.S. Niell1

Wstęp
Często zadajemy sobie pytanie o to, jaki ma być model edukacji przyszłości
– i formułujemy wiele abstrakcyjnych tez, które mają tę cechę, że nigdy nie są
realizowane w sytuacji codziennej, czyli nie znajdują odzwierciedlenia w szkolnym funkcjonowaniu podmiotów dlań najważniejszych – ucznia i nauczyciela.
Nie mogąc – ze względu na ograniczenia formą tekstu – dokonać analizy
wszystkich, a nawet wybranych, koncepcji „dobrej szkoły” i „prawidłowych relacji nauczyciel–uczeń”, przywołam jedynie koncepcję Tadeusza Pilcha, który
wskazał triadę wzajemnie ze sobą powiązanych wyznaczników dobrej szkoły:
cele wychowania (indywidualne i społeczne), wyznaczające aksjologię szkoły,
kondycja nauczyciela i model funkcjonowania szkoły, stanowiące o możliwości
realizacji określonej aksjologii. Cele wychowania – niezależnie od wyznawanej
ideologii, zawsze odnoszą się do swoistej formacji osobowej człowieka, którą
wyznacza zdolność do prawidłowego funkcjonowania we wspólnocie i prawidłowy stosunek do samego siebie2 (z różnym akcentowaniem celów indywidualnych i wspólnotowych w odmiennych ideologicznie koncepcjach wychowania).
1

2

Za: B. Śliwerski Jak zmieniać szkołę? Studia z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej,
Kraków 1998, s. 191.
T. Pilch, Spory o szkołę. Pomiędzy tradycją a wyzwaniami współczesności, Warszawa 1999, s. 207.
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Profesjonalizm nauczyciela wyznaczają: przygotowanie i cechy osobowe, składające się na autorytet nauczyciela, ale ważniejsze są tu jego właściwości ekspresyjne, a nie instrumentalne3. Model szkoły wyznacza ogólna zasada jej zorganizowania wedle reguł zapewniających autonomię, z poszanowaniem idei porządku demokratycznego, oraz ukierunkowanie działania na dobro ucznia w kierunku jego wszechstronnego rozwoju4.
Założenia oczywiste, ale nieprzekładające się – lub zbyt rzadko – realnie na
rzeczywistość szkolną. Tym bardziej, iż stawia się też tezę, że szkoła powinna
stanowić dla ucznia „małą ojczyznę”, co determinuje konieczność aktywnego
współtworzenia modelu jej funkcjonowania w obszarze wszystkich powyżej
opisanych wyznaczników, przez oba podstawowe podmioty sytuacji edukacyjnej
– ucznia i nauczyciela. Zwykle jednak tak się nie dzieje, choć słusznie zakładamy, że uczeń musi współtworzyć codzienność życia szkoły, gdyż tylko wówczas
może być ona przez niego afirmowana. Nie ogranicza to z pewnością, ale zmienia jakość funkcji i wyznaczniki roli nauczyciela, który angażuje się w jej
współtworzenie, wyklucza jednakże narzucanie własnej wizji szkoły i relacji nauczyciel–uczeń. Jedynie w sytuacji, w której można mówić o wspólnocie tworzonej – nie odrębnie i nierzadko opozycyjnie przez oba podmioty relacji, ale
wspólnie przez nauczycieli i uczniów, możliwe jest realizowanie podstawowego
celu edukacji, jakim jest wychowanie człowieka sprawczego i twórczego5, mającego
szansę poradzić sobie ze złożonością życia i świata, w którym przyszło mu żyć.
Życie człowieka stanowi ciąg kryzysów, wyznaczanych przez różne problemy i dylematy o charakterze rozwojowym, ale wzmacniane przez cechy współczesnego (ponowoczesnego) świata, które to kryzysy młode pokolenie (i nie tylko ono) musi umieć pokonywać. W zasadzie nadrzędnym celem edukacji można
uczynić kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, nieprzewidywalnych, co wymaga przyjęcia postawy transgresyjnej, zarówno wobec
siebie (transgresje osobiste), jak i świata (transgresje publiczne)6. Autokreacja to
zadanie trudne, gdyż dokonywanie niełatwych wyborów związanych z określeniem wizji własnej osoby i wizji własnego funkcjonowania w świecie wymaga
odwagi przyjęcia postawy refleksyjnej, chroniącej niejako przed nieuzasadnionym samozadowoleniem. Postawa refleksyjnego i ciągłego niezadowolenia motywuje bowiem jednostkę do samodoskonalenia i dokonywania transgresji.
W formowaniu tego rodzaju postaw musi jednak wspierać ucznia szkoła i głównie nauczyciel, który podobną postawę wobec siebie przyjmuje.

3
4
5
6

Tamże, s. 208–209.
Tamże, s. 209–211.
J. Kozielecki, Koniec wieku nieodpowiedzialności, Warszawa 1995, s. 158–162.
Tenże, Koncepcja transgresyjna człowieka: analiza psychologiczna, Warszawa 1987; tegoż,
O człowieku wielowymiarowym: eseje psychologiczne, Warszawa 1988; tegoż, Transgresja i
kultura, Warszawa 1997.
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Jeśli zatem zadamy sobie pytanie o sens edukacji, musimy je w perspektywie ponowoczesnej postawić inaczej, choćby ze względu na swoisty dlań brak
trwałych odniesień i znaczeń, możliwych do wykorzystania w trudnym procesie
autokreacji. Musimy zatem zastanowić się nad tym, czy pozostał jakiś sens wychowania w świecie pozbawionym zależności „zaplanowanej”, której celem jest
budowanie wspólnot. Odwróceniu bowiem uległy współcześnie tradycyjne modele wychowania i socjalizacji, a tym samym rola nauczyciela i wyznaczniki jej
jakości. Wiązać to można z solipsystyczną wolnością człowieka, charakterystyczną dla ponowoczesności, czyniącą człowieka samotnym w radzeniu sobie
ze złożonością świata, w którym żyje. Jednostka pozbawiona została zakorzeniania w rodzinie, w środowisku życia, w kulturze, w religii, w autorytecie, czyli
w spotkaniu z innymi ludźmi. A człowiek, by mógł się prawidłowo rozwijać, takie zakorzenienie mieć musi, co nie oznacza uzależnienia, a jedynie gwarantuje
poczucie bezpieczeństwa i stałości, na bazie których można oprzeć kształtowanie siebie (budowanie własnej indywidualności).
Jiddu Krishnamurti7, zadając pytanie o sens edukacji we współczesnym
świecie, stawia je następująco: „Co więc znaczy tak zwana edukacja i czego dotyczy? Czy więc funkcją wykształcenia ma być przygotowanie nas do zawodu,
do znalezienia najlepszej możliwej pracy, czy też pomoc w zrozumieniu całego
procesu życia?”. Odpowiedź można znaleźć w słowach Kahlila Gibrana8, który
mówi: „Żaden człowiek nie zdoła nam odkryć niczego ponad to, co już w nas
żyje, na wpół uśpione w brzasku naszego poznania”. Sens edukacji polega zatem
na torowaniu drogi rozwoju jednostki wedle jej osobistych preferencji, zdolności
i zasobów, które trzeba jedynie odkryć, nie zaś na ustalaniu jej kierunku wedle
własnej wizji formowanej przez edukatora (na jakim poziomie byśmy go nie lokalizowali), co stanowi proces zakrywania indywidualności jednostki. Nie doprowadzi jej zatem do zrozumienia i znalezienia wizji siebie, własnego życia
i określenia własnego miejsca w świecie.
Trzeba także zdać sobie sprawę z prostej, ale najważniejszej kwestii, wiążącej się z tym, że edukacja zawsze i na każdym poziomie stanowi swoistą relację
międzygeneracyjną, co jest źródłem utrudnionego dialogu między pokoleniami,
gdyż pokolenie edukatorów i edukowanych dzieli znaczna odmienność, rozwarstwienie i coraz większa przepaść9, pogłębiana przez specyficzne cechy ponowoczesnego świata i niezdolność sprostania wyzwaniom społeczeństwa demokratycznego, napędzana dodatkowo trudnymi warunkami ekonomicznymi,
w których instytucje edukacyjne tracą z oczu prawdziwą istotę wychowania
i kształcenia, skupiając się głównie na wartościach materialno-ekonomicznych.

7
8
9

J. Krishnamurti, Szkoła zrozumienia, tłum. M. Fostowicz-Zahorski, Wrocław 1992, s. 7.
K. Gibran, Prorok, tłum. T. Truszkowska, Kraków 1981, s. 40.
K. Denek, Ku dobrej edukacji, Toruń – Leszno 2005, s. 29.
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Relacje międzygeneracyjne a rola nauczyciela –
wyzwalanie czy hamowanie rozwoju?
Andreas Salcher10 wskazuje, iż każda reforma szkolnictwa powinna koncentrować się na trzech niezbywalnych filarach określających jakość edukacji, a odnoszących się do nauczyciela, ucznia i relacji między nimi. Tak więc, nauczycielami mogą zostawać tylko najlepsi – jakość systemu edukacji nigdy bowiem nie
przewyższy jakości swoich nauczycieli. Stanowi to podstawę konieczności opracowania standardów selekcji do zawodu i ich konsekwentnego stosowania, następnie wskazania, egzekwowania oraz ciągłego doskonalenia takich właściwości i kompetencji nauczyciela, które wpisują się w jego rzeczywisty profesjonalizm. Ponadto, jego zdaniem, o jakości edukacji decydują indywidualne relacje
nauczyciel – uczeń, gdyż decydujące znaczenie dla procesu kształcenia i wychowania mają zajęcia w klasie, a nie sposób organizacji szkoły. Nie jest bowiem możliwe stworzenie uniwersalnych wymiarów kształcenia dla wszystkich
uczniów, którzy wszak są zróżnicowani pod względem potencjałów, zdolności
i preferencji. Można powiedzieć, że wszystko, co jest znaczące dla rozwoju
ucznia, zawsze odbywa się w indywidualnej relacji między nim a nauczycielem.
Wynika stąd oczywista, choć nieprzestrzegana w polskiej rzeczywistości, zasada, iż wszelkie dostępne środki należy kierować na rozwój i doskonalenie kadry
nauczycielskiej oraz tworzenie dla niej systemu wsparcia, albowiem musi ona
nierzadko rozwiązywać niebywale skomplikowane problemy uczniów. O wiele
mniejsze znaczenie ma tworzenie zunifikowanych standardów, programów i zadań, które nauczyciele mają realizować, i co więcej, za realizację których nauczyciela się rozlicza (bo jest to łatwiejszy sposób ewaluacji jego działań). Wynika stąd oczywistość trzeciego filaru odnoszącego się do ucznia, gdyż indywidualny talent, zdolności i preferencje każdego ucznia mają zawsze pierwszeństwo. W dobrej szkole, przygotowującej do przyszłości (życia), w centrum zainteresowania znajdować musi się uczeń ze swoimi długofalowymi zainteresowaniami, a wszystko inne musi być temu podporządkowane.
Szkoła, co stanowi prawdę oczywistą, stanowi złożone środowisko, określoną rzeczywistość społeczną, w której dzieci i młodzież zdobywają wielorakie
doświadczenia: o charakterze intelektualno-poznawczym, emocjonalno-motywacyjnym, wolicjonalnym i społecznym, stąd charakter jej oddziaływania na
ucznia daleko wykracza poza proste nauczanie. Podmiotami uczestniczącymi
i zarazem twórcami tej rzeczywistości są dwie główne osoby: nauczyciel
i uczeń, zaś efektywność działań przebiegających w owej rzeczywistości
w większym stopniu wyznacza charakter relacji między obu podmiotami (sposób traktowania ucznia przez nauczyciela i zwrotna postawa ucznia wobec na-

10

A. Salcher, Utalentowany uczeń i jego wrogowie, tłum. A. Rylska-Juruś, Rzeszów 2009.
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uczyciela) niż treści nauczania11. W tym kontekście musimy przyjąć, że jakość
kształcenia i wychowania wyznaczana jest przez wiele czynników, które można
jednak sprowadzić do kilku najważniejszych: merytorycznych, dydaktycznometodycznych, organizacyjnych i osobowo-relacyjnych, które przekładają się na
realizowanie funkcji nie tylko kształcących, ale i wychowawczych. Wyniki dociekań naukowych, ale także myślenie potoczne o jakości i funkcjach szkoły,
wskazują, iż system edukacyjny nie realizuje tej złożonej funkcji. Dzieci i młodzież bowiem – jak dowodzi Kazimierz Denek12 – posiadają duży zasób wiedzy
encyklopedyczno-teoretycznej, której jednak nie potrafią w praktyce wykorzystać, czy nawet selekcjonować, weryfikować, poddawać refleksji, osądzać
i wreszcie stosować w życiu codziennym.
Roman Leppert13 w swoich badaniach konceptualizuje rolę nauczyciela metaforycznie, z odniesieniem do dwu podstawowych jej wersji: towarzysza vs.
przewodnika14, według kryterium pewności profesjonalnej wiedzy i sposobu jej
przekazywania (relacja podmiotowa – towarzysz; relacja przedmiotowa – przewodnik), różniących się pod względem jakości relacji nauczyciel–uczeń15.
W badaniach własnych nad rolą nauczyciela16 – w wyobrażeniach studentów pedagogiki – rolę nauczyciela konstytuuje pewność i powiązana z nią gotowa postać dostarczanej wiedzy, lokująca ją w perspektywie nauczyciela – wyrobnika,
posługującego się gotowymi standardami i metodami, bez uwzględnienia kreatywności w ich indywidualnym tworzeniu i dostosowaniu do potrzeb indywidualnego ucznia.
Dokonując pogłębionej analizy sformułowanych przez Kennetha M. Zeichnera metafor roli nauczyciela – towarzysza i przewodnika, można odnieść się do
typologii nauczycieli – pedagogów Gary’ego D. Fenstermachera i Jonasa F. Soltisa17. Autorzy ci scharakteryzowali cztery podstawowe role, które jednak odnieść można (i trzeba) do wieku rozwojowego ucznia: ogrodnika, garncarza, po11

R. Meighan, Socjologia edukacji, tłum. E. Kiszkurno-Koziej, Z. Knutsen, P. Kwieciński, Toruń
1993.
12
K. Denek, dz. cyt., s. 39.
13
R. Leppert, Pedagogika. Poszukiwanie pewności. Studenckie wyobrażenia o pedagogice jako
dyscyplinie naukowej i kierunku studiów, Kraków 1997, s. 36–78.
14
Badania odnosiły się do studentów pedagogiki, ale wydaje się, iż można je uogólnić. Wynika
z nich, iż preferowana rola nauczyciela odnosi się do przewodnika, decydującego o kształcie
relacji i wiedzy między obu podmiotami sytuacji szkolnej (akademickiej).
15
 K.M. Zeichner, Preparing reflective teachers: an overview of instructional strategies which
hale been employed in preservice teacher education, „International Journal of Educational Research” 1987, nr 11(5), s. 565–575; K.M. Zeichner, D.P. Liston, Teaching student teachers to
reflect, „Harvard Educational Review” 1987, nr 57(1), s. 23–48.
16
 E. Wysocka, Potoczne teorie edukacyjne. Deskryptywno-ewaluacyjny model profesjonalizmu
i kształcenia pedagoga w wyobrażeniach studentów pedagogiki, [w:] Wychowanie – aktualne
problemy i zagrożenia, red. B. Piątkowska, Wałbrzych 2006, s. 49–62.
17
G.D. Fenstermacher, J.F. Soltis, Podejścia do nauczania, tłum. K. Kruszewski, „Kształcenie
Nauczycieli” 1993, nr 1, s. 30–31.
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łożnika i zaopatrzeniowca. Ogrodnik dba o rozwój i pielęgnowanie młodych,
wzrastających istot, garncarz nadaje bezkształtnej masie postać użytecznego
przedmiotu, położnik asystuje przy narodzinach pomysłów i wiedzy, zaś zaopatrzeniowiec dostarcza zapasu wiedzy i umiejętności potrzebnych w podróży życia. Role garncarza i zaopatrzeniowca charakteryzuje dyrektywny styl wychowania, związany z kierowaniem autokratycznym, odgórnym, z pozycji dominującej, właściwym dla relacji niepartnerskiej. A choć teoretycznie oparte są na
różnych mechanizmach wpływu, to jednak stosowane do nieodpowiedniej grupy
wiekowej, zbyt długo i sztywno – ograniczają możliwość rozwoju zgodnie
z własnymi predyspozycjami i preferencjami ucznia. W roli garncarza mechanizm wpływu nauczyciela na ucznia wiąże się ze stosowaniem ścisłych nakazów
i zakazów, co cechuje moralizatorski model oddziaływania (wpływu). W roli
zaopatrzeniowca mechanizm wpływu bazuje na procesach poznawczych, związanych z przekazem gotowej do recepcji przez ucznia wiedzy, co można wpisać
w oddziaływanie właściwe dla modelu intelektualizującego. Można powiedzieć,
iż obie krótko scharakteryzowane role nauczyciela odnoszą się do metafory
przewodnika, mogą mieć zastosowanie wobec młodszych kategorii wiekowych,
pod warunkiem jednak ich refleksyjnego i elastycznego wykorzystywania. Kolejne metafory roli nauczycielskiej – ogrodnika i położnika – znajdują zastosowanie w odniesieniu do starszych kategorii wiekowych, a więc młodzieży, promują bowiem niedyrektywny styl oddziaływania, wspierająco-kontrolujący, co
jednak odnosi się jedynie do tworzenia warunków właściwego rozwoju i motywowania ucznia do poszukiwania własnych rozwiązań. Wiąże się to też z pozwalaniem na gromadzenie osobistych doświadczeń i eksperymentowanie z własnymi wyborami, stanowiąc pośrednio podstawę uczenia się podejmowania samodzielnych i odpowiedzialnych decyzji. Role te można wpisać w model osoby
towarzyszącej w rozwoju (metafora nauczyciela – towarzysza). Towarzyszenie
uczniowi w rozwoju jest z pewnością działaniem trudniejszym, wymagającym
indywidualizacji w podejściu do jego potrzeb i diagnozowania jego potencjałów
oraz elastycznego reagowania i zmiany charakteru działań. Twórcze kreowanie
relacji obu podmiotów, oparte na partnerstwie i współpracy, wymaga swoistej
postawy zaangażowania nauczyciela, a zarazem swoistego „wycofania się”,
związanego z ograniczeniem roli do wspierania rozwoju, a więc przyjęcia postawy „przyzwalającej” na samodzielność i niezależność ucznia.
Wskazując wagę interakcji nauczyciel–uczeń dla efektywności procesu
kształcenia, analizuje się jej wyznacznik, jaki stanowi osobowość nauczyciela,
konstruując jej typologie. Maria Grzegorzewska18 wyróżniła np. typ nauczyciela
wyzwalającego, który oddziałuje na ucznia, wykorzystując specyficzne „środki”,
głównie o charakterze emocjonalnym: miłość, sympatię, chęć pomocy, tworzenie klimatu życzliwości oraz typ nauczyciela hamującego, który wykorzystuje
18

M. Grzegorzewska, Listy do młodego nauczyciela, Warszawa 1958.
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w swych działaniach głównie „środki behawioralne”, takie jak: przymus, rozkaz,
stosowanie sankcji, składające się na tworzenie formalnego dystansu i klimatu
obcości w relacjach z uczniem. Zbigniew Zaborowski tworzy podobną typologię
nauczycielskich ról, które wyznaczane są przez jego osobowość, a więc wskazuje na dwie, alternatywne role konstytuowane przez osobowość podnoszącą
i osobowość obniżającą19. Ich charakterystykę można kolejno wpisać w typ nauczyciela wyzwalającego i hamującego.
We wcześniejszych badaniach autorki dotyczących nastawień uczniów szkół
ponadgimnazjalnych do instytucji edukacyjnej, jaką jest szkoła, stwierdzono, iż
w percepcji uczniów nauczyciele przyjmują najczęściej sposób oddziaływania
przez przymus, rozkaz, stosowanie sankcji, tworzenie dystansu i klimatu obcości, co odzwierciedla cechy charakterystyczne dla nauczyciela hamującego
o osobowości obniżającej20. Może to wynikać z nastawienia lękowego nauczycieli, związanego z brakiem umiejętności radzenia sobie z naturalnie pojawiającą się w okresie adolescencji postawą buntowniczo-krytyczną, kwestionującą ich
autorytet. Paradoksalną reakcję na tę sytuację stanowi sformalizowanie relacji
i „zaostrzenie” wymagań, wyznaczające preferencję sposobu działania ograniczającego możliwość konstruowania relacji osobistej o charakterze partnerskim,
która jest trudniejsza, bardziej ryzykowna i wymaga rozumiejącego wejścia
w sposób doświadczania życia przez młode pokolenie, czyli przyjęcia perspektywy ucznia w widzeniu jego problemów.
Ponadto uczniowie opisują szkołę głównie w kategoriach jej formalnych
funkcji – przekaz wiedzy, realizacja zadań, rzadko zaś wskazują tu rozwój czy
samorealizację ucznia; szkoła kojarzy im się także z organizacją zajęć i ich konsekwencjami, które sprowadzane są do ograniczania, dyscyplinowania (cechy
instytucji totalnej), rzadko natomiast wskazywana jest atrakcyjność lekcji szkolnych i życia w szkole. Jakość relacji interpersonalnych jest także ważnym dla
młodego pokolenia elementem życia szkolnego, ale pozytywnie waloryzowane
są głównie relacje rówieśnicze, zaś negatywnie waloryzowane są relacje z nauczycielem. Codzienność życia w szkole jest postrzegana przez uczniów jako
dokuczliwa, trudna i niesatysfakcjonująca, stąd wycofują się z życia szkolnego,
nie traktując szkoły jako środowiska „wyboru” i małej ojczyzny, ale jako środowisko „przymusu”. Dominują zatem negatywne nastawienia zarówno poznawcze, jak i emocjonalne wobec szkoły i kojarzonego z nią nauczyciela (lub
też odwrotnie – bo to nauczyciel jest tu najważniejszy dla kształtowania atmosfery szkolnej)21. Znajduje to odzwierciedlenie w atmosferze życia codziennego
szkoły, jednocześnie determinując możliwość pełnienia przez nią rozbudowanych i złożonych funkcji kształcących i wychowawczo-socjalizacyjnych. Jak
19
20

21

Z. Zaborowski, Osobowość podnosząca – co to znaczy?, „Głos Nauczycielski” 1975, nr 44, s. 7.
E. Wysocka, Miłość jako kategoria psychopedagogiczna – analiza teoretyczna i empiryczne egzemplifikacje, „Pedagogika Społeczna” 2010, nr 3–4, s. 39.
Tamże, s. 40–41.
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wynika z innych badań autorki, klimat instytucji szkolnej w ocenie uczniów stanowi egzemplifikację takich jego cech, które nie sprzyjają ich realizacji. Zdecydowanie bowiem przeważa negatywna waloryzacja szkoły, mogąca stanowić
przesłankę postaw ucieczkowych. Ponadto większość skojarzeń, jakie budzi
szkoła, ma charakter stricte formalny, co świadczy o tym, iż dla uczniów stanowi ona „zło konieczne”. Przy czym organizację szkoły uznają za „niemożliwą do
zmiany”, co naturalnie sprzyja kształtowaniu się postaw biernych, odzwierciedlających pozorne przystosowanie, będących efektem poczucia bezradności (nic
nie da się zmienić) i jednocześnie tzw. „wyższej konieczności” związanej z koniecznością zdobywania formalnego wykształcenia. Bardzo rzadkie jest wśród
uczniów pozytywne waloryzowanie szkoły, będące przesłanką przyjmowania
postaw akceptujących organizację życia szkolnego, a tym samym potencjalnie
pozytywnego wpływu wychowawczego szkoły. Przekłada się to bezpośrednio na
postrzegany subiektywnie przez uczniów klimat społeczny instytucjonalnego
środowiska wychowawczego. W ujęciu Rudolfa H. Moosa22, klimat wychowawczy w instytucji tworzą trzy czynniki opisujące jego jakość w zakresie: stosunków interpersonalnych, możliwości rozwoju osobistego uczniów oraz systemu
organizacyjnego instytucji, co pozwala ocenić jakość oddziaływań dydaktycznowychowawczych w kierunku promowania rozwoju osobowego uczniów, samowychowania i samorealizacji. Pozytywny klimat społeczny wyznaczają wysokie
wyniki w dwu pierwszych czynnikach (stosunki interpersonalne, rozwój osobisty), niskie zaś w trzecim (system organizacyjny). Uzyskane w badaniach wyniki świadczą o zdecydowanej przewadze koncentracji na formalnej organizacji
szkolnej, natomiast najmniej istotne są tu stosunki interpersonalne23. Świadczy
to o nieprawidłowym klimacie społecznym szkoły w aspekcie oddziaływania na
rozwój osobowy uczniów, samowychowanie i samorealizację. Klimat ten zdominowany jest formalizmem, bezosobowością, ubóstwem w zakresie działań
podtrzymujących emocjonalnie, ograniczaniem swobody ekspresji siebie i własnych odczuć. Nie sprzyja to z pewnością zbliżeniu emocjonalnemu nauczyciela
i ucznia, zdecydowanie zaś wyznacza ich opozycyjność, pierwotnie wynikającą
z poczucia uprzedmiotowienia ucznia24. Dominują więc w odczuciach uczniów
dotyczących szkoły stany emocjonalne o charakterze negatywno-pasywizującym25. A to jest efekt niepożądany w kontekście budowania relacji wychowawczej, świadczący jednocześnie o nieprawidłowych relacjach interpersonalnych
22

23

24
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R.H. Moos, Evaluating correctional and community settings, John Wiley & Sons, New York –
London – Sydney – Toronto 1975.
E. Wysocka, Przejawy, mechanizmy i skutki marginalizacji społecznej – w perspektywie doświadczania własnego życia przez młodzież, [w:] Praca socjalna i polityka społeczna – obszary
współdziałania wobec wykluczenia społecznego, red. K. Marzec-Holka, A. Rutkowska, M. Joachimowska, Bydgoszcz 2008, s. 313–314.
E. Wysocka, Miłość…, s. 41.
Tamże, s. 42.
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między nauczycielami i uczniami, w których brak jest stymulującego ludzkie
działania pozytywnego nasycenia emocjonalnego.

Relacja nauczyciel–uczeń a cechy ponowoczesnego świata
Fenomen ponowoczesności wiąże się – jak sądzą niektórzy – z całkowitą
dezintegracją tradycyjnego świata26; dyskutuje się o nim często jako o swoistej
ideologii, co jest tezą fałszywą, gdyż nie mówimy tu o zbiorze potencjalnych
propozycji, pomysłów, idei, które chce się promować lub wyhamować, ale dokonujemy jedynie prostej diagnozy istniejącego stanu rzeczy, którego „zawrócić” się nie da, ale trzeba się z nim „zmierzyć”.
Nie da się opisać szczegółowo – ani też nawet wymienić – wszystkich wymiarów ponowoczesności, nazywanej dosyć powszechnie nową cywilizacją, czy
też cywilizacją jutra, jest ona bowiem bardzo złożona, wielowymiarowa, owe
wymiary wzajemnie zaś się przenikają, bądź wzajemnie znoszą, tworząc swoisty
hologram czy amalgamat różnorodnych elementów.
Zygmunt Bauman wskazuje, iż ponowoczesność najpełniej egzemplifikuje
metafora chaosu, stanowiącego rezultat chwilowych i przypadkowych interakcji
oraz niekontrolowanego pluralizmu27. Ponowoczesny świat charakteryzuje zatem ciągły ruch, nieuporządkowany i nieukierunkowany na jakkolwiek określony cel; jest on zatem przypadkowy i nieokreślony (hiperzmienność). W świecie
tak skonstruowanym trudno jest poszukiwać trwałych odniesień aksjologicznych
do własnej autokreacji, a tym bardziej konstytuowania jakości relacji międzyludzkich. Człowiek w świecie ponowoczesnym uzyskał rzeczywistą autonomię,
która wyznacza obowiązek dokonywania indywidualnych wyborów i podejmowania decyzji w kwestiach własnej autokreacji i powiązanych z nią kwestiach
etycznych. Bauman stawia tezę o tzw. samodeterminacji (samostanowieniu),
która jest niemożliwa bez dokonywania samoanalizy, samorefleksji i samooceny, wyznaczającej konieczność sprawowania wewnętrznej kontroli nad własnym
postępowaniem. Ponowoczesność wiąże się zatem z destrukcją zewnętrznej, instytucjonalnej – czyli społecznej kontroli – co zmienia także kształt relacji wychowawczych (nauczyciel–uczeń).
Domeną człowieka w świecie postmodernistycznym jest wolność, co czyni
go aktorem działającym i mającym do tego działania prawo. Jednocześnie musiał zostać mu przypisany status osoby kompetentnej, która potrafi tę wolność
wykorzystać, a więc potrafi dokonywać wyborów i samodzielnie działać. Ogólnie ujmując tę kwestię, zmiana polega zatem na tym, iż w świecie tradycyjnym
zasady działania i wzory autokreacji były określone odgórnie i niejako jednora26
27

A. Giddens, Social theory and modern sociology, Cambridge 1987, s. 28.
Z. Bauman, Chaos nasz powszedni, „Gazeta Wyborcza” 1994, 29–30 października.
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zowo, przez instytucje społeczne (także edukacyjne), zaś w świecie ponowoczesnym zawsze stanowione są oddolnie i zmieniają się w sposób ciągły, co determinuje konieczność ich ciągłego ustanawiania przez jednostkę. Posługując się
słowami Zygmunta Baumana28: nadrzędnego modernistycznego legislatora i prawodawcę zastępuje praktyka postmodernistycznego interpretatora i tłumacza.
Sytuuje to rolę nauczyciela w świecie ponowoczesnym specyficznie, może on
bowiem jedynie wspomagać ucznia w interpretowaniu i tłumaczeniu świata, dokonywanym indywidualnie przez niego, nie może zaś nauczyciel stanowić źródła niepodważalnych prawd i praw organizujących świat, które uczeń ma przejąć.
W koncepcję ponowoczesności i wynikającego z jej cech kształtu relacji
edukacyjnych dobrze wpisuje się analiza typów kultur dokonana przez Margaret
Mead29. Dokonując porównania zachowań ludzi w różnych kulturach i jednocześnie poszukując przyczyn ich zróżnicowań, Mead sformułowała koncepcję
trzech typów kultur o odmiennych warunkach procesu socjalizacji młodego pokolenia, co przekłada się na analizę różnic w charakterze relacji międzypokoleniowych, w tym także edukacyjnych.
W kulturze postfiguratywnej mamy tradycyjny obraz relacji międzygeneracyjnych, bowiem młodzi ludzie uczą się wzorów zachowania i przejmują wiedzę
głównie od starszego pokolenia, zaś zasady postępowania wyznacza przyjęty
system ideologiczny (religijny). Zatem różnice międzypokoleniowe są tu niewielkie, co wyznacza bezkonfliktowo przebiegający proces identyfikacji młodego pokolenia z propozycjami kreacyjnymi formułowanymi przez pokolenie starsze. Determinuje to bezpośrednio ciągłość kulturową i transmisję wartości
„w przyszłość” reprezentowaną przez młode pokolenie. Model socjalizacji jest
zatem bezkonfliktowy, wiąże się z harmonijnym rozwojem, wyznaczanym przez
przejmowanie systemu aksjonormatywnego, religii, obyczajów, wzorów zachowań i wiedzy od pokolenia starszego, ograniczając jednak autokreację refleksyjną, dokonywaną na bazie identyfikacji własnych potencjałów. Osobowość społeczna (i tożsamość społeczna) jest nadana odgórnie i określona jednoznacznie,
stając się jednocześnie wzorem utożsamianym indywidualnie (indywidualna
osobowość i tożsamość). Występuje tu wyraźna przewaga ciągłości tradycji kulturowej nad zmianą, młode pokolenie żyje bowiem w świecie tożsamym ze
światem dorosłych wychowawców, gdyż dokonujące się zmiany kulturowe są
niedostrzegalne. Kształt relacji międzygeneracyjnych, a tym samym relacji nauczyciel–uczeń, łatwo jest wpisać w model dyrektywny, egzemplifikowany
przez rolę przewodnika, prawodawcy, czy garncarza i zaopatrzeniowca.
W kulturze kofiguratywnej dominującym wzorem identyfikacyjnym jest zachowanie rówieśników, a więc młode pokolenie uczy się od swych równolat28
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Z. Bauman, Modernity and ambivalence, New York 1991; por. Z. Bauman, Prawodawcy i tłumacze, Warszawa 1998.
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ków, a wzory zachowań i przekonania ustanawiane są w perspektywie „tu i teraz”. Młode pokolenie uzyskuje w niej nowy status – staje się podmiotem
w świecie społecznym. Pokolenie wychowawców zachowuje jednak dominującą
pozycję, ale decyduje jedynie o zakresie zmian (ustala ich granice). Oba pokolenia różnią uznawane wzory zachowań i przekonania, co powoduje zerwanie ciągłości tradycji – część przekazu kulturowego jest przez młode pokolenie kwestionowana, bowiem przeszłość traci swe znaczenie dla autokreacji. Tworzy się
luka – dystans między pokoleniami (generation gap), której źródłem jest inna
perspektywa życia – młode pokolenie nastawione jest na zmianę i poszukiwanie
nowych wzorów zachowań, adekwatnych do zmieniającej się rzeczywistości;
pokolenie wychowawców tkwi natomiast w przeszłości i próbuje zachować status quo. Dystans międzypokoleniowy i brak wzajemnego zrozumienia powoduje
pojawienie się konfliktu pokoleń, przejawiającego się w buncie, który pełni
funkcję eliminacji starego systemu i tworzenia nowych wzorów kulturowych
(zmiana stylu życia). Młode pokolenie orientuje się na rówieśników, dewaluując
świat dorosłych wychowawców (spycha go w niebyt przeszłości). W takim
układzie, relacje nauczyciel–uczeń zmieniają swoje uporządkowanie, stają się
bardziej równorzędne (styl demokratyczny), co sytuuje je w pozycji wyznaczanej przez metaforę tłumacza, towarzysza, ewentualnie ogrodnika i położnika.
W kulturach prefiguratywnych następuje odwrócenie tradycyjnych zasad
wychowania i socjalizacji, gdyż dorośli uczą się tu także od własnych dzieci,
które stają się w świecie ponowoczesnym bardziej kompetentne niż pokolenie
wychowawców. Przyszłość należy do młodego pokolenia i stanowi centralną
wartość. Wynika to stąd, że rzeczywistość, dzięki zdobyczom cywilizacyjnym
i nowym technologiom, zmienia się bardzo dynamicznie, czemu pokolenie wychowawców nie potrafi sprostać, a młodzi ludzie są rozwojowo i cywilizacyjnie
bardziej przygotowani (kompetentni), by sobie z ową zmiennością radzić i do
niej adaptować. Problem pokolenia wychowawców polega na tym, iż bazuje na
doświadczeniach z przeszłości, co przestaje być funkcjonalne w hiperlabilnym
świecie, stąd traci swój status wychowawców, mających prawo narzucać własne
wzory zachowań ludziom młodym. Sytuacja taka powoduje, iż konieczna jest
zmiana w formule komunikacji międzypokoleniowej i zmiana zachowania wychowawców, co jest zadaniem trudnym, także psychologicznie. Odwrócenie tradycyjnych zasad socjalizacji (wektora czasu), koncentracja na teraźniejszości
tworzonej ze słabo określonej orientacji przyszłościowej, powoduje wykreowanie kultu młodości, które Mead nazywa „kulturą terroru młodości”. Sytuacja taka nie jest łatwa rozwojowo i psychologicznie także dla młodego pokolenia,
bowiem niewątpliwie potrzebuje ono wsparcia płynącego ze wspólnoty (potrzeby: bezpieczeństwa, zakorzeniania, zależności i wsparcia są nieredukowalne),
także od pokolenia wychowującego. Kształt relacji nauczyciel–uczeń musi dalej
ewoluować, szczególna zaś odpowiedzialność za to spoczywa na pokoleniu wychowawców, którzy muszą pokonać własny opór przed podziałem kompetencji
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i opór przed zmianą, która te kompetencje ogranicza i wyznacza jednocześnie
ich specyfikę. Status nauczyciela w „układzie liberalnym” zmienia się w kierunku bycia jedynie towarzyszem i położnikiem, zaś tłumaczem jedynie w pewnych
sferach, ze względu na specyficzny podział kompetencji między pokoleniami,
wynikający ze zmian cywilizacyjnych. Styl liberalny musi być jednak „nasycony” życzliwością (nie obojętnością), bowiem człowiek staje się jedynie w relacji
„Ja–Ty”.
Dochodzimy w ten sposób do filozoficznej koncepcji człowieka, sformułowanej przez Martina Bubera, która określa znaczenie relacji społecznych (a więc
i edukacyjnych) w stawaniu się człowiekiem. Zgodnie z tą koncepcją, istotą myślenia o człowieku jest analiza jego egzystencji w relacji „Ja–Ty”30, czyli jako
kategorii „Pomiędzy”31. Kategoria ta opisuje specyficzny stosunek między osobami ludzkimi, którego istotą jest to, iż „ja” nie można oddzielić od „Ty”, czyli
egzystencji człowieka nie można sytuować ani w „wewnętrznych światach”, ani
też w ogarniającym je „świecie ogólnym”, a jedynie w relacji pomiędzy nimi.
Wszystko, co znaczące dla rozwoju i co się wydarza w życiu jednostki – wydarza się między osobą a osobą – i jest rezultatem niemożliwych do rozdzielenia
kategorii: świata i duszy, zewnętrznego zdarzenia i wewnętrznego odczucia:
„Królestwo Pomiędzy jest po tamtej stronie subiektywności i po tej stronie
obiektywności, na wąskiej grani, na której spotykają się Ja i Ty”32. Można powiedzieć, że człowiek („odzyskanie prawdziwej osoby”) staje się dzięki wspólnocie („założenie prawdziwej wspólnoty”). Wiąże się to jednak zarówno ze
zmianą rozumienia osoby ludzkiej (indywiduum), jak i ze zmianą rozumienia
wspólnoty. Określając wyznaczniki ludzkiej egzystencji (stawanie się człowiekiem), przedmiotem/podmiotem zainteresowania nauk o wychowaniu nie może
być zatem ani jednostka, ani kolektyw, ale „człowiek z człowiekiem” i ich „żywy” związek (zaangażowana relacja Ja–Ty). Jedynie w owej relacji przejawia
się istotowość człowieka, czyli to, co – zdaniem Bubera – określa tylko jego:
„I goryl jest jednostką, a państwo termitów kolektywem, lecz Ja i Ty są tylko
w naszym świecie, a są dlatego, że jest człowiek, ze stosunku do Ty bierze się
Ja”33. Nauka o człowieku, a tym bardziej nauka o jego rozwoju i wychowaniu,
zmienia przedmiot swego zainteresowania, gdyż nie może nim być jednostka
sama w sobie (indywiduum), ani świat jako ogół (społeczeństwo, kolektyw).
Staje się nim relacja Ja–Ty, czy może szerzej: relacja Ja–Ty–Świat. Martin Buber określa to tak: „Jeśli rozważasz pojedynczego człowieka samego w sobie, to
widzisz w człowieku nie więcej niż udaje nam się zobaczyć na Księżycu; całościowy obraz daje dopiero człowiek z człowiekiem. Jeśli rozpatrujesz ogół sam
w sobie, widzisz w człowieku nie więcej niż udaje nam się zobaczyć na Drodze
30
31
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M. Buber, Ja i Ty: wybór pism filozoficznych, tłum. J. Doktór, Warszawa 1992.
Tenże, Problem człowieka, tłum. J. Doktór, Warszawa 1993, s. 91.
Tamże, s. 92.
Tamże, s. 93.
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Mlecznej; dopiero człowiek z człowiekiem jest zarysowaną formą”34. Kategoria
„Pomiędzy” powiązana jest z pojęciem „Spotkania”, które dokonuje się pomiędzy „Ja” i „Ty”. Ale osobiście sądzę, że spotkanie to może mieć dwie formy:
bezpośrednią („Ja–Ty”) i pośrednią („Ja–Świat”), choćby z tego powodu, że
świat tworzony jest zarówno przez jednostkę – indywiduum („Ja”), jak i przez
innych – wspólnotę („Ty”), której elementem jest „Ja”. Pozwala to mówić o relacji, która dokonuje się w bezpośrednim spotkaniu dwóch osób (co ma znaczenie wiodące), jak i w spotkaniu ze światem, traktowanym jako symboliczne spotkanie z dziełem innego człowieka (co jest nieco mniej istotne). Wskazuje to
jednocześnie, iż bezpośrednie spotkanie i dialog między nauczycielem i uczniem,
traktowanymi jako „Ja” i „Ty”, ma największe znaczenie dla procesu stawania
się człowiekiem (rozwoju, wychowania), czyniąc aspekt relacyjny (nauczyciel–
uczeń) najważniejszym elementem sytuacji edukacyjnej. Przy czym, trzeba mieć
na uwadze, że spotkanie to odbywa się zawsze między „podmiotami”, a pomiędzy nimi dokonuje się wzajemna wymiana tego, co mogą sobie dać (w relacji tej
rozwija się zarówno „Ja” – hipotetyczny uczeń, jak i „Ty” – hipotetyczny nauczyciel).
Odnosząc tę refleksję do wcześniej omawianej koncepcji kultur Margaret
Mead, można powiedzieć, iż w świecie ponowoczesnym, dla którego właściwy
jest porządek prefiguratywny, zmianie musi ulec myślenie o relacji wychowawczej (międzypokoleniowej). Mead twierdzi, że „na naszych oczach rodzi się nowa kultura” (prefiguratywna), stanowiąca rezultat zmian cywilizacyjnych powodujących, iż: „przyszłość żyjących obecnie dzieci jest czymś tak zupełnie nieprzewidywalnym, że nie potrafimy się z nią uporać w sposób, który uparcie stosujemy – oczekując międzypokoleniowej zmiany typu kofiguratywnego zachodzącej w statycznym modelu kultury, opartym zasadniczo na władzy starszego
pokolenia i wzorach dawanych przez rodziców”35. Można skonstatować, że
w kulturze kofiguratywnej pokolenie wychowawców mogło powiedzieć młodemu: „Posłuchaj, ja też byłem młody, a ty przecież nigdy nie byłeś stary”. Jednak
w kulturze prefiguratywnej pokolenie wychowujące, ze względu na charakter
zmian cywilizacyjnych, traci część swoich kompetencji, stąd pokolenie wychowywane może i ma prawo skonstatować: „Nigdy nie byłeś młody w takim świecie, w którym ja jestem młody, i nigdy już nie będziesz”36. Dorośli wychowawcy
w świecie ponowoczesnym (w kulturze prefiguratywnej) mają bowiem status
„emigrantów w czasie”. Nie mają więc prawa oczekiwać i wymagać od młodego
pokolenia, które uzyskało w nim status „kolonizatorów teraźniejszości i potencjalnej przyszłości”, kreowania siebie „na obraz i podobieństwo” pokolenia dorosłych wychowawców. Luka międzygeneracyjna musi być jednak – dla dobra
wspólnego i tworzenia prawdziwej wspólnoty – eliminowana, tym bardziej, że
34
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Tamże, s. 93.
M. Mead, dz. cyt., s. 93.
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taka potrzeba istnieje, choć jest w świecie ponowoczesnym deprecjonowana.
Mead wskazuje, że: „Rozłam między dwoma zasadniczo różnymi, choć blisko
spokrewnionymi ze sobą grupami powoduje, że oba pokolenia czują się bardzo
samotne i że uczuciu temu nie można zaradzić. Patrzymy na siebie, wiedząc, że
nie doznamy tego, czego doświadczyło drugie pokolenie i że ono nigdy nie pozna naszych doświadczeń”37. Odwołując się do tez sformułowanych przez Maxa
Lernera i Davida Reismana38, można wykazać konieczność budowania relacji
międzypokoleniowych na nowych zasadach. Max Lerner twierdzi, że w toku
rozwoju jednostka przyjmuje i tworzy kolejno dwa odmienne statusy tożsamościowe. W początkowych fazach rozwoju (dzieciństwo) silnie identyfikuje się
z pewnym wzorem (rodzicem, nauczycielem), później zaś równie gwałtownie go
zwalcza, by umocnić własną, indywidualnie określoną tożsamość (młodzież),
poszukując usilnie wsparcia w grupie rówieśników. Wskazuje to jednocześnie,
że relacja nauczyciel–uczeń musi uwzględniać także owo znaczenie grupy rówieśniczej, co w pewnym sensie wiąże się z koniecznością wejścia (rozumienia
i uczestniczenia) pokolenia wychowawców w świat pokolenia wychowywanego,
czyniąc wychowawców odpowiedzialnych za eliminowanie luki międzypokoleniowej (co nie oznacza „zamiany ról”, ale wyznacza porozumienie). David Reisman formułując ideę człowieka autonomicznego, który „wyłania się z historii,
nie paląc za sobą mostów”, potwierdza tę konieczność i jednocześnie zadanie
nauczyciela – wychowawcy w świecie ponowoczesnym, w kulturze prefiguratywnej, związane z budowaniem relacji międzypokoleniowej, w której oba pokolenia odnoszą korzyści. W procesie tym – refleksyjnie, na równych prawach
i dla obopólnego dobra – muszą być zaangażowane oba pokolenia, by eliminować powiększającą się ciągle lukę cywilizacyjną.
Jeśli chcemy utrzymać jedyną możliwą dzisiaj wizję wychowania rozumianego jako wspieranie rozwoju młodego pokolenia, konieczne jest przyjęcie modelu dialogu, który umożliwia wzajemne porozumienie, co wymaga wymiany
doświadczeń i zrozumienia przypisywanych światu znaczeń, ograniczających
lukę międzypokoleniową. Luka ta bowiem powoduje, iż oba pokolenia nie mogą
się spotkać i podjąć dialogu, gdyż w porządku edukacyjnym, który jest wciąż
hierarchiczny i dyrektywny, młode pokolenie tego nie chce, bo jest rozczarowane ekskluzywną postawą starszego, natomiast pokolenie starsze nie potrafi przyjąć trudnej postawy „rozumiejącej” i dlatego nie chce przyjąć odpowiedzialności
za kształt tej relacji. Potwierdza to także Margaret Mead, wskazując, że porozumienie między pokoleniami zbudować należy od nowa. Postrzega jednak ograniczenia tego procesu wynikające stąd, że ludzie dojrzali (nauczyciele, wychowawcy, rodzice) są przekonani: „że podobnie jak ich rodzice i nauczyciele sami
też mogą poprzestać na introspekcji i odwołać się do własnej młodości po to, by
37
38

Tamże, s. 111.
Za: M. Mead, tamże, s. 97.

Relacja nauczyciel–uczeń w dobie posmodernizmu…

53

zrozumieć młode pokolenie”39. Doświadczenia obu pokoleń są, bo muszą być,
odmienne i wzajemnie dla siebie niedostępne. Wychowawcy nie mogą zrozumieć młodego pokolenia, wykorzystując doświadczenia z własnej młodości. Pokolenie wychowywane, żyjąc w „nowym świecie”, nie może wejść rozumiejąco
w świat młodości pokolenia starszego, ze względu na obcość doświadczeń ludzi
starszych, nieprzystających do przeżywanej „tu i teraz” codzienności (nie da się
ich bezpośrednio replikować w „nowym świecie”). Tym niemniej, oba pokolenia
mogą i muszą się spotkać, bo są sobie wzajemnie potrzebne, ale do tego konieczna jest redefinicja kompetencji i wzajemne zrozumienie, dla budowania
wspólnoty obu pokoleń, współistniejących i współorganizujących świat, w którym żyją – „w tu i teraz”, i który mają tworzyć – „dla przyszłości”, w której
młode pokolenie będzie musiało sobie radzić.
Obecny kształt relacji międzypokoleniowych nie daje takich możliwości.
Wydaje się bowiem, że pokolenie wychowawców usztywnia się w swym „patrzeniu w przeszłość”, żyjąc według postfiguratywnego systemu wartości, niepodważalnych, stałych i niewymagających racjonalnego uzasadnienia, a jedynie
wynikającego z tradycji. Ma zatem poczucie uprawnionej ich transmisji w przyszłość (narzucania pokoleniu młodemu), dla zachowania status quo, organizowanego wedle „starego” porządku. Młode pokolenie zaś – pozbawione wsparcia
we wspólnocie40 – samotnie musi radzić sobie ze zmienną teraźniejszością i nieprzewidywalną przyszłością, cechującą kulturę prefiguratywną (ponowoczesną),
jest rozczarowane propozycją pokolenia wychowawców. Jak wskazuje Margaret
Mead, młode pokolenie nie wierzy: „że istnieją gdzieś na świecie dorośli, od
których mogliby się dowiedzieć, co powinni dalej robić w życiu”41, bowiem nie
potrafią zrozumieć świata i potrzeb młodego pokolenia, wynikających z jego
„nowego kształtu”. Młode pokolenie musi uzyskać wsparcie rozwojowe ze strony pokolenia dorosłych wychowawców, którzy mają niezbywalny obowiązek
„patrzenia razem z młodymi w przyszłość” i wspólnie z młodymi powinni próbować ją tworzyć. Jednak, by to było możliwe, konieczna jest istotna przemiana
„mentalności wychowawczej”, zmiana perspektywy widzenia relacji wychowawczej w kierunku jej upodmiotowienia i dialogu, co daje szansę na to, co konieczne w świecie ponowoczesnym, w porządku prefiguratywnym – tworzenie
relacji, w której oba pokolenia „uczą się razem i od siebie nawzajem”.
39
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Tamże, s. 114.
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Refleksja końcowa
Teresa Hejnicka-Bezwińska stwierdziła, że współczesna polska pedagogika
ma za sobą pierwszą fazę kryzysu, który określiła jako kryzys-załamanie, jednak
czeka ją przejście przez fazę kolejną, czyli kryzys-przełom42, prowadzący do
zintegrowanych rozwiązań. Ta faza jest niewątpliwie procesem trudniejszym,
bowiem zakłada kreowanie nowego porządku, który jednak trzeba określić. Kryzys pedagogiki jest efektem powszechnego załamania się idei postępu charakterystycznego dla epoki nowoczesnej, co przejawia się w przełomie postmodernistycznym, czy ponowoczesnym, opisującym nowy kształt kondycji ludzkiej
i społecznej. Ponowoczesność kwestionuje bowiem wszystko, co dotąd obowiązywało w myśleniu o człowieku i społeczeństwie i traktowane było jako niepodważalne. Współcześnie zaś bywa coraz częściej traktowane jako zbiór zabobonów43, tracących swe znaczenie w zainscenizowanym przez nas samych świecie niepewności, w którym zawodzą wszelkie uniwersalia w patrzeniu na człowieka i jego świat oraz zależności między nimi. Człowiek, który w świecie ponowoczesnym skazany został na konieczną kulturowo, ale psychologicznie niewygodną wolność44 i autonomiczność dokonywanych wyborów, staje w obliczu
rzeczywistości i własnych wobec niej powinności samotnie, bez odgórnych uzasadnień. Skazany jest zatem na samotność, która rozciąga się także na konieczność bycia odpowiedzialnym za skutki dokonywanych wyborów. Pedagog
współczesny – nauczyciel – staje się pedagogiem-wędrowcem wielu dróg45, co
niewątpliwie jest rolą trudniejszą i bardziej dyskomfortową, niż miało to miejsce
w świecie modernistycznym, gdzie funkcjonował jako „wędrowiec jednej drogi
poznawczej” lub ewentualnie „wędrowiec dokonujący wyboru z dwóch, alternatywnych dróg poznawczych”. Co więcej – kompetencje pokolenia wychowawców – nauczycieli w świecie ponowoczesnym stają się wobec świata przyszłości, skolonizowanego przez młode pokolenie, ograniczone, co nie oznacza, że
nieistotne. Konieczne jest jednak ich przeformułowanie i opisanie na nowo roli
nauczyciela-wychowawcy, który potrafił będzie podążać za potrzebami młodego
pokolenia, żyjącego w innym świecie niż on sam.
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T. Hejnicka-Bezwińska, Edukacja – kształcenie – pedagogika. Fenomen pewnego stereotypu,
Kraków 1995, s. 89.
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Summary
Teacher–student relationship in the era of postmodernism –
challenges and threats
The school constitutes an environment characterised by the complexity, it is the specific social
reality, in the frames of which the pupils acquire the intelectually-cognitive and social experiences.
The participants and creators of this reality are two main subjects – the teacher and the pupil
(student); and the effectiveness of the didactic-pedagogical activities in greater scope are determined by the relation between them (where important are the specificity of teacher’s reacts, personal attributes and competencies) than by the didactic contents.
In the paper there are realised the analysis related to the ways of school teacher perception –
his personal features, competencies, role and character of the relations that take place between
teacher and student, in the context of the challenges arising from the nature of the postmodern era.
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Rola nauczyciela
w świetle założeń edukacji postmodernistycznej
Wprowadzenie w postmodernizm, główni przedstawiciele
i założenia
Postmodernizm odbierany jako ruch kulturowo-społeczny wyraźnie zaznacza się w humanistyce i pedagogice. Różni autorzy w odmienny sposób wykazują te powiązania, jednak rola nauczyciela w edukacji doby ponowoczesności jest
zawsze brana pod uwagę. Osoba nauczyciela rozpatrywana jest nie tylko w kontekście instytucji szkoły, ale na planie szerszym, jego roli do odegrania we
współczesnym społeczeństwie demokratycznym i kulturze.
Postmodernizm wyłonił się jako nurt kulturowy na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku. Sam termin upowszechnił1 w 1964 roku Frederic Jameson (ur. w 1934 r.), amerykański socjolog oraz teoretyk literatury
i kultury symbolicznej, nawiązujący do opracowań szkoły frankfurckiej2. Jest on
uważany za marksistowskiego krytyka społecznego skupiającego się na analizach współczesnych trendów kulturowych. Jameson potraktował kulturę postmodernistyczną jako objaw najnowszej fazy kapitalizmu, w którym punkt ciężkości przeniesiono z produkcji na konsumpcję. Ma to być „czystszy” kapitalizm,
1

2

Wprowadzenie terminu „postmodernizm” przypisuje się różnym twórcom i autorom, np. malarzowi Johnowi Watkinsowi Chapmanowi, który użył go ok. 1870 r. na oznaczenie dzieła bardziej nowoczesnego niż impresjonistyczne czy modernistyczne; Rudolfowi Panwitzowi, który
w 1917 r. opisał dość negatywnie współczesnego mu człowieka jako postmodernistycznego;
Federicowi de Onisowi, który użył go w 1934 r. w kontekście analiz literackich; Arnoldowi
Toynbee’emu, który w 1947 r. pisał o wymieszaniu wartości i końcu dominacji kultury europejskiej na świecie, czy samemu Jean François Lyotardowi.
S. Wołoszyn, Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. Próba syntetycznego zarysu na tle
powszechnym, wyd. 2 poszerzone, Kielce 1998, s. 136.
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jak prognozował Karol Marks, kapitał trafia teraz do wszystkich dziedzin życia,
również do kultury, która zatraca swą autonomię i rozlewa się na inne dziedziny
i aspekty życia społecznego. Nowy, wielonarodowy kapitalizm wytwarza powierzchowność jako produkt, niszczy wszelką autonomię, w tym kultury, która
rozciąga się teraz na całość życia w postaci „symulaków-reproduktów”, które
udostępnia się masom. Rezultatem jest powierzchowność bez żadnej głębi,
a sam postmodernizm staje się „kulturalną logiką późnego kapitalizmu”3. Jameson pisał: „Jestem przekonany, że wyłonienie się postmodernizmu jest ściśle
związane z pojawieniem się omawianego momentu w późnym, konsumpcyjnym
czy też wielonarodowościowym kapitalizmie. Jestem także przekonany, że jego
formalne cechy na wiele sposobów wyrażają głębszą logikę tego szczególnego
systemu społecznego”4. Wydaje się, że te głębsze cechy to „przekształcanie rzeczywistości w obrazy”, a także „rozdrobnienie czasu na serie wiecznych «teraz»”, czy też zatracanie umiejętności przechowywania przeszłości, nawet tej
najnowszej, wymazywanie tradycji, z próbą przeniesienia ludzi do „wiecznej teraźniejszości” i „wiecznej zmiany”. Jakkolwiek uwagi te dotyczą głównie sztuki
i literatury, wiążą się także z oddziaływaniem współczesnych mass mediów
i w ogóle z nową technologią zapisu i oddziaływania elektronicznego5. Wnioski te
umiejscawiają naukową działalność Jamesona jako bliską poglądom Herberta Marshalla McLuhana, który w latach sześćdziesiątych pisał o rewolucyjnych zmianach
postrzegania świata dzięki upowszechnianiu się nowego medium. Masowe media
elektroniczne zaczęły przekraczać granice czasu i przestrzeni, umożliwiając komunikację na ogólnoświatową skalę i tworząc ze świata „globalną wioskę” (ang. global
village)6. Poglądy te są widoczne również w nowszej pracy pt.: Kultury globalizacji,
której Jameson jest współredaktorem, roztrząsającej kwestie transformacji zachodzących we współczesnej ekonomii i kulturze, będących w relacjach zwrotnych,
wzrostu kultury konsumpcyjnej na całym świecie, tworzenia się i zanikania form indywidualizmu i subiektywności oraz powiązanych z tym wyzwań dla tożsamości
narodowej, kultury lokalnej oraz tradycyjnych form życia codziennego7.
Jakkolwiek obraz postmodernizmu w ujęciu Jamesona jest negatywny, jego
późniejsi reprezentanci przedstawili go już w innym świetle. Jednym z najbardziej znanych jest Jean François Lyotard (1924–1998), francuski filozof i postmarksista, autor pracy: Kondycja ponowoczesna8. Zaprezentował w niej swe
3
4

5
6

7
8

B. Baran. Postmodernizm, Kraków 1992, s. 198–199, S. Wołoszyn, dz. cyt.
F. Jameson, Postmodernizm i społeczeństwo konsumpcyjne, przeł. P. Czapliński, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków 1997, s. 212.
Tamże, s. 212–213 oraz B. Baran, dz. cyt., s. 198.
Zob.: P. Zieliński, Główne dylematy i problemy edukacji globalnej, „Prace Naukowe Akademii
im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria: Pedagogika”, t. 20, red. K. Rędziński, Częstochowa
2011, s. 55–56.
The Cultures of Globalization, red. F. Jameson, M. Miyoshi, Durham 1998.
Tytuł oryginalny: J.F. Lyotard, La Condition Postmoderne: Rapport sur le Savoir, Paris 1979,
wydanie polskie: tegoż, Kondycja ponowoczesna: raport o stanie wiedzy, Warszawa 1997.
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opinie dotyczące współczesnych zmian związanych ze zdobywaniem wiedzy
i jej aktualnym stanem. W nawiązaniu do tzw. teorii gier języka autor przedstawił współczesną naukę jako otwartą na nowe idee oraz reguły użycia gier językowych, mimo podważania przez te nowe teorie jej obecnego statusu. Zarysował
też ewolucję poglądów dotyczących reguł funkcjonowania wiedzy naukowej,
kwestionując zwłaszcza dorobek filozofii, roszczącej sobie prawo do czynienia
metarefleksji, a posługującej się zaledwie dyskursem narracyjnym, jednocześnie
domagającej się od innych dziedzin naukowych stosowania ściśle określonych
kryteriów i zasad naukowości. Zanikanie pod koniec lat pięćdziesiątych idei porządkujących ludzkie poznawanie, nazywanych przez Lyotarda „wielkimi opowieściami” czy „metaopowieściami”, oznacza rozpad świata dotychczas uporządkowanego przez ściśle określone reguły. W postmodernizmie wiedza nie
kształci już ducha, ale staje się „luźnymi” informacjami, niczego nie wyjaśniającymi. W rzeczywistości społecznej coraz wyraźniej w miejsce ściśle określonych zasad życia społecznego pojawia się pluralizm. Filozofia doby postmodernizmu – zdaniem Lyotarda – ma wskazać, jak można rozwiązywać konflikty
wynikłe z różnorodności. Jednak już sama różnorodność czy pluralizm idei we
wszystkich dziedzinach ludzkiego życia i światopoglądów może być efektywny,
przeciwstawia się represjom i strukturom totalitarnym, panowaniu jednych nad
drugimi i przymusowi. Postmodernizm podważa sens podejmowania prób dotarcia do prawdy obiektywnej, która zapewnia jej posiadaczom sprawowanie władzy nad innymi, jest więc narzędziem przemocy i przejawem totalitaryzmu9.
W dziele Le differend10, pierwotnie napisanym przed Kondycją ponowoczesną,
a wydanym w 1983 roku, Lyotard chciał pokazać postmodernizm jako kierunek
wartościowy dla współczesnego świata i jego problemów. Jak pisał B. Baran,
„poróżnienie” czy „spór” stał się dla filozofa terminem decydującym. Ścieranie
się różnic czy też spór (lub poróżnienie) dyskursów ma wartość twórczą i prowadzi do idei sprawiedliwości. Poróżnienie jako dzieło z filozofii języka, trudne
w odbiorze, wskazuje na naturę „niesprawiedliwości” języka. Ponieważ nie ma
kryterium wyboru dyskursu i nie istnieje metadyskurs, to każdy wybór dyskursu
jest aktem przemocy, a zwłaszcza aktami przemocy i „niesprawiedliwe” były
modernistyczne superdyskursy „wielkich opowieści” czy też nauki modernistycznej, chociażby dlatego, że zrezygnowano z rozpatrywania innych wariantów czy możliwości. Naturą dyskursu jest poróżnienie czy rozbieżność, jednak
istnieją takie jego odmiany, jak opowiadanie czy opowieść, które, obejmując
swym zakresem inne odmiany, łagodzą poróżnienie. Ich funkcja narracji przynosi pewnego rodzaju wyjście z sytuacji. Innym, specjalnym dyskursem jest filozofia, szukająca własnych reguł. Te specjalne dyskursy umożliwiają wiązanie dotychczas poróżnionych dyskursów w zestawy zneutralizowane. Dyskursy te stają
9
10

Tamże, s. 131, 169.
Tenże, Poróżnienie, Kraków 2010.
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się zneutralizowane, choć nie rozwiązane. Ich rozwiązanie byłoby pojednaniem,
czyli ustaleniem jakiejś prawdy, jakiegoś konsensusu, a więc działanie takie
prowadziłoby do totalitaryzmu. Lepiej uznać pierwotne dyskursy za niesprawiedliwe i krzywdzące, co oddaje postmodernistyczną sprawiedliwość, gdyż pierwotne jest właśnie postmodernistyczne „poróżnienie”11.
Lyotard godził się na określanie go mianem postmodernisty, przeciwnie do
Jacquesa Derridy (1930–2004), filozofa francuskiego, uważanego za jedną
z wybitniejszych postaci postmodernizmu, jednocześnie też jednego z przedstawicieli poststrukturalizmu. Uczony w swej krytyce tradycyjnej filozofii odwoływał się do jej nowszych trendów, jak egzystencjalizm Martina Heideggera czy
filozofia Emmanuela Levinasa, a także do literatury, lingwistyki, antropologii
i psychoanalizy. Jego prace z lat sześćdziesiątych dały początki dekonstrukcjonizmowi. W 1960 roku Derrida wprowadził pojęcie „dekonstrukcja” i miał to
być sposób odbioru tekstu, jednak jego zwolennicy z czasem utworzyli z dekonstrukcjonizmu nowy nurt w filozofii. Dekonstrukcja stała się też jednym z kluczowych pojęć postmodernizmu. „Nie ma nic poza tekstem” twierdził Derrida,
w analizie i interpretacji tekstów należy pominąć każdy komentarz na jego temat, również odautorski, a także kontekst socjohistoryczny, a skupić się na samym tekście pisanym. Pewne rozumienie tekstu można osiągnąć przez odwołanie się do semiologii, czyli można próbować interpretować ukryte znaczenia tekstu wyrażane za pomocą znaków12. Tak więc dany tekst posiada znaczenie oraz
– po dekonstrukcji – zawiera znaczenie przeciwne, gdyż znaczenie jest połączone z danym znakiem w kontekście innych znaków, które mogą go zastąpić. Tym
samym tekst nie wskazuje na jedną prawdę, gdyż rodzi się ich wiele, w istocie
nie istnieją żadne prawdy, są tylko metafory, które należy dekodować, a tym
samym wskazywać na dyskurs. Metoda dekonstrukcji z literaturoznawstwa trafiła do innych nauk humanistycznych i społecznych (a nawet polityki), w których
może posłużyć ujawnianiu ukrywanych znaczeń, pierwotnie nie dopuszczanych
do dyskursu.
W Stanach Zjednoczonych Ameryki za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli postmodernizmu uważa się Richarda Rorty’ego (1931–2007), neopragmatystę, literaturoznawcę, nazwanego przez Zygmunta Baumana filozofem
wolności, demokracji, tolerancji i solidarności13. Dzieła tego filozofa zawierają
tezy o odrzuceniu kartezjańskiej wiedzy pewnej, równoprawności wszelkich
dyskursów, podstawowym znaczeniu tolerancji i różnorodności poglądów
w społeczeństwie demokratycznym, potrzebie tworzenia w procesie edukacji
11
12
13

B. Baran, dz. cyt., s. 171–173.
S. Wołoszyn, dz. cyt., s. 137.
Tamże. Przeciwnego zdania jest Noam Chomsky, postrzegający Rorty’ego jako de facto zwolennika nielicznych elit uzurpujących sobie władzę w kraju pod fasadą demokracji. Co interesujące, zarówno Rorty, jak i Chomsky wskazali na Johna Deweya jako wybitnego inspiratora
swoich poglądów.
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„samorealizujących się jednostek”, rangi dyskutowania na uniwersytetach
wszelkich idei i prądów, łącznie z marksizmem, katolicyzmem i dekonstrukcjonizmem14. Rorty używa terminu „przygodność” w odniesieniu do społeczeństwa,
języka, jaźni i innych powszechnie stosowanych pojęć, co jest zgodne z wykładnią filozofii pragmatycznej o „rzeczywistości kontekstualnej”. Przygodność
przeciwstawia się próbom stworzenia jednego obrazu świata, a podkreśla indywidualność i różnorodność. Rorty wskazuje na postawę „ironisty”, który powątpiewa w jednoznaczne prawdy i odpowiedzi oraz kwestionuje i odrzuca autorytety, za którymi stoją jedynie nagromadzone doświadczenia przodków i poprzedników, a nie jakieś wyższe źródła czy siły. Taka „kultura ironii” ma stać
się ważną ideą w edukacji demokratycznej, mającej stwarzać atmosferę wolności potrzebnej do „autokreacji jednostki”15.
Dążąc do pewnej konkluzji dotyczącej rozstrzygnięcia kwestii: czym jest
postmodernizm (postnowoczesność, ponowoczesność), w oparciu o analizę zaprezentowanych poglądów wybitnych jego przedstawicieli, trzeba zgodzić się ze
Stefanem Wołoszynem i przyjąć dwa wyszczególnione przez niego zasadnicze
rozumienia:
„— w wąskim znaczeniu jest reakcją na modernizm pierwszej połowy naszego
stulecia (chodzi o XX wiek – przyp. aut.);
— w szerokim znaczeniu jest reakcją na „nowożytność”, na europejską tradycję oświeceniowego racjonalizmu i na współistniejące z nią systemy przekonań kulturowych, naukowych, politycznych i ekonomicznych”16.

Polska jako społeczeństwo doby ponowoczesnej
Otwartym pozostaje pytanie, czy w Polsce mamy do czynienia z postmodernizmem jako nurtem ogarniającym znaczną ilość dziedzin życia społecznokulturowego kraju?
Jeśli mielibyśmy go potraktować jako „trzeci wielki etap późnego kapitalizmu”17, to wydaje się, że nie znaleźliśmy się jeszcze w tej fazie rozwoju kapitalizmu po upadku poprzedniej formacji społeczno-ekonomiczno-politycznej,
a demokracja wciąż nie jest w wystarczającym stopniu rozwinięta. W Polsce, jak
i w innych krajach postkomunistycznych, pojawiła się tendencja do zastąpienia
jednej siły społecznej inną. Wspomniany „wystarczający poziom rozwoju de14

15
16
17

Tamże oraz Z. Melosik, Pedagogika pragmatyzmu, [w:] Pedagogika, t. 1, red. Z. Kwieciński,
B. Śliwerski, Warszawa 2004, s. 320.
Tamże, dz. cyt., s. 320–321.
S. Wołoszyn, dz. cyt., s. 136.
H. Zielińska, Recenzja książki: Stanley Aronowitz, Henry A. Giroux, Postmodern Education.
Politics, Culture and Social Criticism, [w:] Nieobecne dyskursy, cz. 2, red. Z. Kwieciński, Toruń 1992, s. 144.
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mokracji” miałby zapewnić opiekę i ochronę państwa wszelkim mniejszościom
i wyraźną swobodę dla różnorodności, również w sferze edukacji, może warto
dodać „odpowiedzialną swobodę”, gdybyśmy mieli szukać granic dla wolności
i tolerancji. W tym kontekście interesujące są wypowiedzi R. Rorty’ego dotyczące naszego kraju. Stwierdził on: „Uważam, że sukces demokracji w Ameryce
opierał się na rozdziale kościoła i państwa i na świadomym dążeniu założycieli
kraju do tworzenia społeczeństwa świeckiego, czyli do prywatyzacji religii.
Wolność religijna w Ameryce zawsze oznaczała, że wspólnoty religijne powinny być wolne w praktykowaniu wiary i w edukacji ich dzieci, ale nie powinny
mieć roli w społeczeństwie poza własnym kręgiem. […] Sądzę, że Amerykanie
są bardzo zaniepokojeni rolą, jaką Kościół katolicki zaczął odgrywać w postkomunistycznej Polsce. Uznajemy heroizm Kościoła we wspieraniu oporu Polaków przeciw komunistom, ale dla nas czynienie Kościoła i katolicyzmu ośrodkiem tożsamości narodowej zakrawa na coś strasznego. Anglo-amerykańska tradycja polityczna zawsze uznawała, że roszczenia Kościoła są nie do pogodzenia
z demokratycznym sposobem życia […], jak długo Kościół rości sobie miano
autorytetu moralnego, mówiącego rządowi jak postępować, nie jest możliwy
rząd demokratyczny”18.
Jednak postmodernizm wiąże się również z rewizją i reformą kultury społeczeństwa, które znalazło się w stadium rozwoju informatycznego. W takim wypadku polskie społeczeństwo może być traktowane jako społeczeństwo postmodernistyczne, zwłaszcza że jest ono wyraźnie „konsumpcyjne”, czy też w dużej
mierze przesiąknięte filozofią czy kulturą konsumpcjonizmu. Rozwój elektronicznych środków przetwarzania informacji doprowadza do unifikacji kultury
masowej, zaniku podziału na kulturę: „wysoką” i „niską”, a pojawienie się
postmodernizmu jest „koincydentalne z rozwojem postindustrializmu i planetaryzmu, przez co ma on zasięg intrakulturowy i interkulturowy”19.

Edukacja postmodernistyczna
Postmodernistyczne założenia dotyczące edukacji i pedagogiczne myślenie
postmodernistyczne znalazły swe pełniejsze odbicie zwłaszcza w pracy Tomasza
Szkudlarka pt.: Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu. Według tego autora postmodernizm to „kultura rozproszenia, nieciągłości,
powierzchowności i różnic […] kwestionująca fundamenty naszej tożsamości”20
i jest wyzwaniem dla samych pedagogów, i w ogóle dla myślenia edukacyjnego.
18

19
20

Liberalizm, lewica i mądrość powieści. Rozmawiają: Richard Rorty i Lech Witkowski, [w:]
Nieobecne dyskursy, cz. 3, red. Z. Kwieciński, Toruń 1993, s. 107–108.
B. Śliwerski, Współczesne kierunki i nurty wychowania, Kraków 1998, s. 358.
T. Szkudlarek, Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu, Kraków
1993, s. 90.
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T. Szkudlarek traktuje politykę jako nierozerwalną od postmodernizmu oraz od
pedagogiki. Polityka jest dla niego pedagogią, która wytwarza ludzkie podmiotowości, wytwarza też wiedzę transmitującą w różnych relacjach międzyludzkich
mechanizmy kontroli. Zachodzące zmiany kulturowe i cywilizacyjne stanowią
podłoże do dyskusji edukacyjnych, sama zaś pedagogika postmodernizmu szuka
dla siebie szans i korzyści w zachodzącym przesileniu kulturowym. Poprzez pedagogikę krytyczną sięga do dorobku postmodernizmu i osadza ją w dorobku ogólnopedagogicznym. Autor rozpatruję też wiedzę powiązaną z treściami nauczania.
Lokuje to omawianą monografię wśród dzieł z dydaktyki ogólnej. W postmodernizmie wiedza ma charakter potoczny, wynikający z kultury popularnej i mass
mediów, jest cząstkowa, lokalna, powiązana z rozproszonymi mechanizmami
sprawowania władzy, społecznej kontroli i nadzoru, stanowi swoistą kulturę, która
jako „permanentna pedagogia” w największym stopniu kształtuje ludzką podmiotowość i dlatego wymaga analiz w myśl założeń pedagogiki krytycznej. A w tym
kontekście najważniejszymi pojęciami stają się wiedza i wolność. Pedagogika –
a raczej pedagogia – staje się dyskursem albo całkowicie zanurzonym w postmodernizmie i wiąże się głównie z krytyką amerykańskiej teorii programów nauczania, co odpowiada europejskiej dydaktyce, albo zdążającym do osadzenia pedagogii w rzeczywistości społeczno-politycznej, w zgodzie z założeniami amerykańskiej pedagogiki krytycznej, reprezentowanej głównie przez Henry’ego Armanda
Girouxa oraz Petera McLarena. Zwłaszcza tezy postawione przez H.A. Girouxa
zawierają pedagogiczne odwołania i rozwinięcia założeń postmodernizmu, co zostało zaprezentowane dokładniej przez T. Szkudlarka21.

Rola nauczyciela w edukacji postmodernistycznej
Nawiązując już bezpośrednio do tematu roli nauczyciela w myśl założeń
edukacji postmodernizmu, należałoby choć skrótowo odwołać się do wiedzy pedeutologicznej w tym zakresie. Za nauczyciela uważa się osobę, która uczy innych, przekazując wiadomości czy treści, wprowadza w świat wartości oraz
kształtuje kompetencje i umiejętności, również te związane z uczeniem się przez
całe życie. Współcześnie uważa się go za profesjonalistę przygotowanego merytorycznie, pedagogicznie, psychologicznie, a także metodycznie. Ma być źródłem wiedzy oraz wartości etycznych, ponadto ma posiadać doświadczenie społeczne i życiowe przydatne we wciąż zmieniającej się rzeczywistości. Powinien
wyzwalać aktywność i wspomagać rozwój uczniów, co stanowi zaledwie pewien
wycinek z listy jego kompetencji, praw i powinności wykazywanych w źródłach
pedeutologicznych22. Od tego, jakim jest człowiekiem, jakie wykazuje cechy
21
22

S. Wołoszyn, dz. cyt., s. 138–139.
Cz. Banach, Nauczyciel, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 3: M–O, red. T. Pilch,
Warszawa 2004, s. 548–549.

64

Paweł ZIELIŃSKI

osobowościowe oraz jak dalece potrafi realizować swoje zadania w zmiennych
warunkach współczesnej rzeczywistości społecznej i przyrodniczej, jako że jest
„wartością, celem i narzędziem polityki edukacyjnej”23, zależą w dużym stopniu
zmiany we współczesnej szkole i edukacji, a także kulturze i życiu społecznym
oraz – w pewnej mierze – losy jego wychowanków.
Przede wszystkim nauczyciela można rozpatrywać jako jednostkę w ujęciu
postmodernistycznym. Jak pisał Robert Geisler, w świecie nowoczesnym (modernizmie) „jednostki żyły w cieniu potęgi norm prawnych/etycznych, powszechnie obowiązujących, ale precyzowanych i egzekwowanych przez państwa narodowe”24, gdy w ujęciu postmodernistów transgresja i transwersalność
stanowią ważne cechy pluralistycznych wzorów osobowych. Według Józefa Kozieleckiego działania transgresyjne człowieka są przeciwne działaniom ochronnym, służącym zachowaniu status quo jednostki i są działaniami celowymi, mającymi doprowadzić do przekroczenia dotychczasowych osiągnięć jednostki,
umożliwić jej zmianę poprzez czynności ekspansywne i twórcze, innowacyjne.
Jednostka w koncepcji transgresyjnej dąży do „potwierdzenia wartości własnej
osoby, która to dokonuje się dzięki potrzebie wzrostu ja oraz poczucia własnej
wartości”25. Z kolei transwersalność, a właściwie rozum transwersalny w ujęciu
Wolfganga Welscha, oznacza jego jednoczesną ograniczoność i otwartość, gdy
jednostka, podejmując swe działania, jest pod wpływem zarówno nowoczesnych, jak i ponowoczesnych idei, nie ujmuje świata syntetycznie, całościowo,
lecz partykularnie, różnicując go. Wartością naczelną staje się pluralizm. Bezpośrednie odniesienia Welscha do postmodernizmu tutaj się kończą, ale autor ten
wymienia jeszcze rozum kooperacyjny, gdy jednostka analizuje rzeczywistość
dla własnych celów i realizacji własnych interesów, starając się przy tym odwoływać do pomocy i doradztwa innych jednostek26.
Z. Bauman w Dwóch szkicach o tożsamości ponowoczesnej, dziele wydanym
w 1994 roku, dokonał charakterystyki ponowoczesnych wzorów osobowych.
W ogóle wymienił ich cztery, a poza nimi dodatkowo jeszcze jeden, określony
jako pielgrzym, związany z epoką nowoczesną. Pielgrzym dąży do urzeczywistnienia swojego potencjału, wrodzonych możliwości, skonstruowania tożsamości,
którą można odkryć w sobie, na co wskazywali Kartezjusz i Immanuel Kant,
bądź budować w ciągu całego życia, jak podpowiadali Friedrich Nietzsche, Heidegger oraz Jean-Paul Sartre27. Cztery wzory związane z postmodernizmem kiedyś występowały pojedynczo, ale w ponowoczesności występują naraz w życiu
tych samych ludzi, a nawet w poszczególnych okolicznościach tego życia. Są to
23
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dystynktywne określenia metaforyczne: spacerowicz, włóczęga, turysta i gracz.
W metaforycznym ujęciu spacerowicz to jednostka bez historii czy przyszłości,
co wskazuje na epizodyczność kontaktów międzyludzkich. Włóczęga z kolei
znajduje się jakby w „stanie przejściowym”, nie tyle interesuje go cel, co dochodzenie do niego, a więc poszczególne etapy życiowej wędrówki, a także nieustanna pogoń za odmianą. Również turysta jest w ciągłym ruchu, szuka innych
wrażeń, odmiennych kultur i przeżyć z nimi związanych, jednak jego działanie
jest celowe, gdyż, w przeciwieństwie do włóczęgi, posiada dom, do którego wraca, ponadto traktuje innych, obcych, z wyniosłością, gdy włóczęga robi to z szacunkiem. Turysta czuje się też bezpiecznie w swojej podróży, gdy włóczęga nieustannie odczuwa presję niebezpieczeństwa czy zagrożenia. To gracz wprowadza ryzyko w kontekst codziennych relacji i musi wykazywać się sprytem, aby
przetrwać w zmieniającej się rzeczywistości. Jest to metafora braku trwałych
fundamentów w życiu oraz niespodziewanego pojawiania się często niepożądanych skutków czy okoliczności. Ponadto wzór ten każe postrzegać inne jednostki
jako wrogie, z którymi prowadzi się grę, zmagania i walkę, a tę należy wygrać28.
Gdy wymienione wzory odniesiemy do roli nauczyciela w edukacji, wydaje
się, że staje się on postacią niewyrazistą, „migotliwą”, wieloznaczną w świetle
swych obowiązków i powinności, toczącą walkę o własne przetrwanie, co może
być priorytetem istotniejszym niż dbanie o swoich wychowanków.
Inni autorzy, zajmując się wzorami osobowymi oraz funkcjonowaniem jednostek we współczesności, nie tyle odwoływali się do postmodernizmu, co analizowali miejsce i funkcjonowanie jednostki w dobie postindustrialnej. Daniel
Bell29 zwrócił uwagę na kapitał ludzki jako najważniejszy zasób takiego społeczeństwa oraz na prowadzenie tzw. gry między ludźmi, ścieranie się ich interesów, czasem zbieżnych, kiedy indziej sprzecznych. Zachowaniami międzyludzkimi zdaje się kierować psychika, składająca się z trzech części: zautomatyzowanego w reakcjach Rodzica, Dorosłego i Dziecka30. Z kolei John D. Bolter31
starał się połączyć koncepcję humanizmu z ideą rozwoju techniki mikroprocesorów. Jego „człowiek Turinga” funkcjonuje jak program komputerowy, nie bierze
pod uwagę emocji własnych i innych ludzi, stara się działać wyłącznie racjonalnie, gubiąc swą sferę duchową32. Margaret Mead33 pisała o kulturze prefiguratywnej, w której jednostka znalazła się w dobie ponowoczesności, gdy na skutek
postępu technologicznego nastąpiło spiętrzenie się dla niej problemów w szybko
zmieniającej się teraźniejszości34.
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Wydaje się, że wszystkie te zmiany i przewartościowania społeczno-kulturowe i ekonomiczne wymagają również odmiennego potraktowania roli nauczyciela w dobie funkcjonowania społeczeństwa postindustrialnego i ponowoczesnego. Z jednej strony wskazuje się na potrzebę wprowadzenia nowych kompetencji i zachowań nauczycielskich, a z drugiej próbuje się sprowadzić nauczyciela do funkcji robota, który bezrefleksyjnie realizuje narzucone z góry wytyczne,
często przytłoczony ich ilością i biurokratycznym charakterem. Odhumanizowanie roli nauczyciela wydaje się wielkim zagrożeniem dla współczesnej edukacji,
prowadzącym do upadku wychowania i ludzkiej moralności w dobie ponowoczesności. Należy pamiętać, że z praktyki edukacyjnej wciąż nie wyeliminowano przyczyn wychowawczych leżących u genezy ludobójstwa35.
Bogusław Śliwerski dostrzegł w postmodernizmie metateoretyczną perspektywę dla teorii wychowania i edukacji36. Jak pisał Zbyszko Melosik: „Dyskurs
postmodernistyczny – rezygnując z totalności w opisie świata – kryje w sobie
tezę optymistyczną i pozytywną […], każda teoria może pozwolić dotrzeć nam
do jakiegoś zakątka rzeczywistości społecznej lub spojrzeć na dany zakątek
z innej perspektywy”37. B. Śliwerski przytoczył poglądy Heinricha Kupffera38,
który porównując modernizm z postmodernizmem, wskazał, że w pedagogice
modernistycznej, opartej na liberalno-obywatelskiej pedagogice reform, domagano się zmiany stosunków międzypokoleniowych w stronę nadania im nowej
jakości i intensywności. „Interakcje pedagogiczne miały bazować na wzajemnym zaufaniu i przyjaźni między dorosłymi a dziećmi i na rezygnacji z nieuzasadnionej uległości autorytetom”39. Jednak w postmodernizmie „zrywa się z poszukiwaniem optymalnego wychowania, przy czym podaje się w wątpliwość
każdy rodzaj międzyludzkich interakcji w ich całości. Nie obowiązuje już
w postmodernistycznej pedagogice autorytet, nie ma tu też apelowania do posłuszeństwa, przestrzegania norm czy postępowania według wzorów, żadnego
zobowiązywania do umów, żadnej wspólnoty między kontrahentami. Dominującą kategorią jest w społeczeństwie postmodernistycznym dobrowolność”40.
Dla pedagoga pociąga to za sobą istotne konsekwencje, nie może on już polegać na przeświadczeniu, że pewne działania, decyzje, a nawet style wychowania umożliwią mu osiągnięcie określonych celów, a emocjonalne i rzeczowe stosunki międzyludzkie mogą okazać się iluzoryczne, nie dające mu oparcia, ponadto jego aktualne działania mogą szybko okazać się przestarzałe. Nie należy
35
36
37
38

39
40

Zob. T.W. Adorno, Wychowanie po Oświęcimiu, „Znak” 1978, nr 285, s. 358–361.
B. Śliwerski, dz. cyt., s. 358.
Z. Melosik, Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji, Toruń – Poznań 1995, s. 20–21.
Wprowadził on pojęcie „antypedagogiki” w artykule z 1974 r. pt.: Antypsychiatria i antypedagogika. Domagał się w nim rezygnacji z intencjonalnego wychowania dzieci przez starsze pokolenie w celu uniknięcia konfliktów międzypokoleniowych.
B. Śliwerski, dz. cyt., s. 362.
Tamże.

Rola nauczyciela w świetle założeń edukacji postmodernistycznej

67

więc już stawiać pedagogicznych pytań w stylu: do jakich celów wychowania
i przy pomocy jakich metod wychowania należy wychowywać, ale – które struktury w stosunkach międzyludzkich należy zmienić, aby np. wyeliminować
przemoc. Ponadto należy zapewnić pedagogice pluralizm ekspertów, umożliwić
myślenie i działanie polityczne, de facto jako krytyczne decydowanie, a nie
utożsamianie się z państwem lub daną partią, każda jednostka powinna się maksymalnie samorealizować, a wartości i normy mają stanowić dla niej tylko ramy
orientacyjne41.
Rola nauczyciela w postmodernizmie, zdaniem przedstawicieli nurtu postmodernistycznego w pedagogice oraz dopełniającej go pedagogiki krytycznej,
staje się bardzo konkretna i pozytywna. Nauczyciel postmodernistyczny musi
zerwać z apriorycznym modernistycznym założeniem dotyczącym zawłaszczania sobie prawa o decydowaniu za wychowanka o jego losie, oferowania mu
własnych, jedynie słusznych interpretacji, w konsekwencji wyłączających dzieci
i młodzież ze zbioru podmiotów moralnych, różnicowania ludzi, wprowadzania
kategorii niesprawiedliwości do edukacji. Nauczyciele w postmodernizmie mają
uznać prawo do wolności zarówno swoich wychowanków, jak i własne. Tylko
wolne jednostki utożsamiają się ze swoimi myślami i czynami, stają się odpowiedzialne i czują się zobowiązane do realizacji deklarowanych działań. Ta
podmiotowość wychowawców i wychowanków w żaden sposób nie godzi w interesy publiczne. Państwo powinno być gwarantem praw i wolności, a jeśli takim nie jest, należy je takim uczynić. Dyskurs postmodernistyczny ujawnia
również walkę o prymat w świecie nauki, o to, który paradygmat ma obowiązywać, choć to wyostrzenie dyskursu nie oznacza zajęcia w nim pozycji strony.
Chodzi raczej o to, aby dostrzec i uwzględnić pluralizm paradygmatów edukacyjnych, z którymi m.in. musi się zmierzyć współczesny nauczyciel postmodernistyczny, a więc z obecnością dyskursów poststrukturalistycznych, dylematów
edukacji globalnej, problemów edukacji wielokulturowej i międzykulturowej,
tez ekologii głębokiej itd. Sama pedagogika postmodernizmu staje się formą pedagogiki krytycznej42.
Najpełniej wyraził to H.A. Giroux. Skupiając się na problemie roli nauczyciela w społeczeństwie postmodernistycznym w kontekście tez tego amerykańskiego pedagoga i socjologa, nauczyciel musi ustosunkować się do kilku podstawowych kwestii i odpowiedzieć sobie na kilka zasadniczych pytań.
Ponieważ edukacja ma być „produkcją podmiotów politycznych”, nauczyciel-wychowawca powinien jasno zdawać sobie sprawę, jakich obywateli ma
wychowywać, jakie społeczeństwo ma tworzyć, jak pogodzić z ideami wolności
i sprawiedliwości kategorie różnic i równości w edukacji. Kwestie etyczne nabierają tu zasadniczego znaczenia. Giroux uznał etykę za dyskurs społeczny,
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w którym również nauczyciel nie powinien godzić się na „niekonieczne ludzkie
cierpienie i eksploatację”. Analizując „doświadczenie uczniów”, ich „osobiste
historie” w kontekście pozycji społecznej, płci, rasy i innych uwarunkowań, nauczyciel będzie, zgodnie z założeniami postmodernizmu, koncentrował się na
kwestii różnicy. Może też dostrzec i brać pod uwagę różnice międzygrupowe,
odmienne interesy poszczególnych grup oraz ich wzajemne relacje, co jest pomocne w zrozumieniu funkcjonowania całego społeczeństwa demokratycznego.
Jeśli chodzi o treści nauczania, nauczyciel powinien podchodzić do nich z dystansem, krytycznie, bez godzenia się na przyjęcie jakichkolwiek za obowiązujący kanon. Powinien raczej umożliwiać wymianę idei, dialog oraz przejawianie
się indywidualnej i społecznej wolności na zajęciach i w szkole. Wypracowywana wspólnie z uczniami wiedza powinna odwoływać się do codziennych i konkretnych doświadczeń, przekraczać ograniczenia dyscyplinarne i tradycyjne metody nauczania, m.in. przez sięganie do intuicji, pracy z ciałem i emocjami. Myślenie utopijne, przeciwstawianie się dominującemu przekazowi kulturowemu,
wychodzenie poza niemożność i niemoc, chociażby przez odwołanie się do cech
pedagogiki pragmatycznej, decentracja pedagogiczna jako ogólna zasada pedagogiczna, to wskazywane nauczycielowi sposoby postępowania pedagogicznego, dzięki którym edukacja i społeczeństwo mogą zmienić swoje oblicze. Nauczyciel jako „transformatywny intelektualista” jest nie tylko erudytą, ale potrafi
porównywać i czynnie przekładać wartości z jednej kultury do drugiej, bezpośrednio powiązany ze środowiskiem i konkretnymi sytuacjami społecznymi,
w których przyszło mu funkcjonować. Umożliwiając prowadzenie „polityki głosu” swoim uczniom i środowiskom zmarginalizowanym, będzie angażował się
w spory klasowe, rasowe i inne, ponieważ jako ukonstytuowany podmiot dostrzega zasadniczą kwestię angażowania się społecznego i politycznego w celu
zmiany niechcianej wersji rzeczywistości43.
Dążąc do pewnego podsumowania analizowanego tematu, należy stwierdzić,
że rola nauczyciela w świetle założeń postmodernizmu jest niejednoznaczna.
Niejednoznaczność ta wynika z różnicy podejść do kwestii jednostki, jej celów
i zadań życiowych, w tym również zawodowych, a także do samej roli nauczyciela i całej edukacji. W świetle niektórych stanowisk, zwłaszcza niepedagogicznych, nauczyciel może jawić się jako postać zagubiona i zagrożona, chociażby utratą pracy czy rosnącym poziomem agresji w szkole, nienadążająca za
coraz szybszymi zmianami rzeczywistości społecznej i nie radząca sobie ze
współczesnymi problemami wychowawczymi, podporządkowana centralnym
ośrodkom władzy, w tym władzy edukacyjnej, która jest skierowana jedynie
„w dół”. Jednak w świetle analiz i ustaleń pedagogów widzących w postmodernizmie okazję do zmiany rzeczywistości społecznej i edukacyjnej, rola nauczyciela jest wyraźnie określona i jednoznaczna, ma on być ośrodkiem propagacji
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wolności w edukacji i rzeczywistych przemian demokratycznych w społeczeństwie. Można wręcz zastanowić się, czy to drugie podejście w istocie nie jest
choć częściowo zgodne z wyłaniającym się obecnie tzw. neomodernizmem44,
który już nie tak silnie odwołuje się do treści modernistycznych, choć je wyraźnie uwzględnia, jak również aprobuje wartości ekologiczne, wielokulturowe
i stawia nowe cele społeczne, m.in. życia zgodnego z naturą oraz wykorzystania
nowoczesnej technologii i programów gospodarczych do realizacji idei sprawiedliwszego świata.

Summary
The role of a teacher in the light of the principles
of postmodernist education
In the article an author attempts to answer several questions: what are the main principles of
postmodernism from perspective of its most important representatives: F. Jameson, J.F. Lyotard,
J. Derrida, R. Rorty, Z. Bauman and others, is Polish society postmodernist, what are the principles of postmodern education and last but not least, what is the role of a teacher according to these
principles? Referring only to the last issue, the author analyses a teacher as an individual and
a professional, quoting a number of various sources and positions. The research shows that from
perspective of scientists, especially those representing different from pedagogy fields of science,
a teacher of postmodernist era cannot keep up with rapid changes of social reality, is lost and feels
insecure, is subordinated to directives of central centres of power and struggles for survival in the
postindustrial world. However, from perspective of scientists-educationalists, either Polish ones
and those from Germany or the USA, whose positions were quoted in the article, postmodernism
creates an opportunity to redefinition of education and to changes of the role of a teacher towards
the principles of critical pedagogy. A teacher is supposed to be the centre of social and political
changes aiming at the realization of real democratic society and education, is supposed to put into
practice the principles of pedagogic decentralization, demands for freedom, tolerance, respecting
cultural and other differences, ethics understood as a social discourse and disagreement with any
social injustice. The question arises here: is that role still postmodernist or perhaps, at least partially in keeping with principles of neomodernism?
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Źródłowe podstawy tożsamości –
Inny źródłem tożsamości nauczyciela
Pojęciem, które coraz częściej pojawia się w licznych rozważaniach nad
funkcjonowaniem jednostki i jej usytuowaniem społeczno-kulturowym, jest tożsamość. Jest to pojęcie szczególnie trudne do określenia, a trudność w jego precyzowaniu związana jest z uwikłaniem w liczne koncepcje i orientacje definicyjne.
W niniejszym tekście nie zamierzam zagłębiać się w zawiłości definicyjne
pojęcia i przyjmuję, że tożsamość oznacza to, co w człowieku stałe, niezmienne,
a zarazem to, co w nim unikatowe, niepowtarzalne, zmienne. Tożsamość człowieka w przyjętym przeze mnie rozumieniu „wskazuje na to, co tożsame, i na to,
co w nim różne, co zaświadcza, że jest inny od innych”1. Obejmuje ona potrzebę
świadomości siebie, autorefleksję, która otwiera możliwości łączenia w człowieku tego, co podobne i co różne, co wyjątkowe i niepowtarzalne, z tym, co
grupowe i wspólne2. Podstawą kształtowania się tożsamości osobowej jest świadomość poznawczej odrębności Ja–Inni. Człowiek w postrzeganiu siebie kieruje
się indywidualnym systemem znaczeń, ale koniecznym warunkiem percepcji
siebie jest drugi człowiek. Dlatego też można założyć, że tożsamość indywidualna jest w pewnym sensie dziełem Innego3, to Inny i otaczający nas świat sprawiają, że dowiadujemy się, kim jesteśmy, gdyż inność Innego rodzi opór, który
staje się źródłem rozumienia siebie i Innego. Jeśli uznać, że we współczesnym
świecie jedynie pewną cechą jest zmiana, to obecność człowieka w nim wymusza czujność poznawczą oraz refleksyjność, które stają się instrumentem budowania jego tożsamości. Ciężar kreowania własnej tożsamości przenosi się z uregulowań zewnętrznych na świat wewnętrzny, a człowiek zmuszony jest do in1
2
3

H. Kwiatkowska, Tożsamość nauczycieli. Między anomią a autonomią, Gdańsk 2005, s. 63.
Taż, Pedeutologia, Warszawa 2008, s. 230.
Taż, Tożsamość…, s. 67.
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dywidualnego mierzenia się z trudem poszukiwania odpowiedzi na pytanie
„Kim jestem?”.
E. Wolicka, w swoich rozważaniach na temat skomplikowanej natury ludzkiej
tożsamości, szczególną uwagę zwraca na: miejsce życia, pamięć, płaszczyznę porównań i odniesień oraz osobowe relacje z innymi4 jako źródłowe jej podstawy.
Utożsamienie na płaszczyźnie miejsca wiąże się z poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie: Jakie są moje korzenie, skąd się wywodzę? Udzielenie odpowiedzi na to pytanie pozwala człowiekowi poszerzyć obszar samoświadomości
i kreować egzystencjalne poczucie bezpieczeństwa. Należy jednak pamiętać
o tym, że znaczenie miejsca podlega istotnym zmianom. W kulturach tradycyjnych egzystencja człowieka była ściśle związana z miejscem (pomimo wędrowności ludzi). W późnej nowoczesności miejsce przestało być dla człowieka
punktem znaczącym w przestrzeni, głównie ze względu na fakt penetracji miejsca przez mechanizmy wykorzeniające, które powiązały lokalne działania w relacje czasowo-przestrzenne5. Pojęcie miejsca ulega zmianie również pod wpływem przemian dokonujących się w rodzinie. Dawniej zewnętrzne wyznaczniki
miejsca związane były bardzo mocno z pokrewieństwem, kiedy to rodzina
w istotny sposób wyznaczała przestrzeń życia człowieka. Dzisiaj te funkcje rodziny wyraźnie słabną, a jednostka ma indywidualne pomysły na rodzinność,
w rezultacie których inni ludzie zaczynają mieć większe znaczenie w tworzeniu
miejsca życia aniżeli najbliżsi6. Wobec powyższego można wnioskować, że
współczesny człowiek doświadcza kryzysu miejsca, jest bowiem zmuszony do
otwarcia się na szeroką przestrzeń (doświadczenie anonimowości), z drugiej
jednak strony broni się przed jej bezkresem, co wywołuje w nim stan ambiwalencji. Ambiwalencja miejsca staje się faktem egzystencji człowieka. Reakcją
człowieka na łatwo i szeroko otwierającą się przestrzeń jest prawdopodobnie coraz silniejsza potrzeba stałego miejsca, w którym można ukryć się przed światem, które pozwala nawiązać bliskie relacje, intymne związki, które jest podstawą prawdziwego porozumienia z drugim człowiekiem. „Najdroższym miejscem
dla każdego człowieka jest dom”7.
Pamięć i jej zasoby to kolejne źródło tożsamości człowieka. To, co przez nas
przeżyte, doświadczone, ma wpływ na to, kim jesteśmy bądź kim możemy być.
Problemem jest jednak to, iż pamięć współczesnego człowieka ulega znacznej
dewiacji. Co jest tego przyczyną? Otóż szalone tempo zdarzeń eliminuje czas na
refleksję, namysł. Dominująca strategia życia chwilą utrudnia, a wręcz uniemoż4

5

6
7

E. Wolicka, Osobowa tożsamość i odrębność w perspektywie hermeneutyki dialogicznej, [w:]
Tożsamość, odmienność, tolerancja a kultura pokoju, red. J. Kłoczkowski, S. Łukasiewicz, Lublin 1998, s. 46–48.
A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w procesie późnej nowoczesności, Warszawa 2001, s. 201.
H. Kwiatkowska, Tożsamość…, s. 90–91.
Tamże, s. 93.
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liwia, zatrzymanie się nad tym, co przeżyte, co zostało doświadczone. Wydarzenia wczorajsze są natychmiast przesłaniane kolejnymi wydarzeniami dnia dzisiejszego. Destrukcja ludzkiej pamięci jest współcześnie procesem tak istotnym
i o tak dużej dynamice wzrostu, że ustalona została nawet typologia pamięci fałszywej, wyróżniająca pamięć: sentymentalną (wybielającą), urazową (zaczerniającą) oraz amnezję (celową niepamięć)8. Aby przywrócić zdegradowanej pamięci jej
prawdziwy kształt, człowiek musi zdobyć się na indywidualną uczciwość, która
pozwoli mu przyznać się przed samym sobą do tego, co do tej pory skrywał, wybielał, zaczerniał czy też uznawał za niebyłe. To przyznanie się jest początkiem
drogi w walce z degradacją człowieka, początkiem drogi do bycia w dialogu.
Do źródłowych podstaw ludzkiej tożsamości zaliczyć należy także utożsamienie na płaszczyźnie porównań i odniesień. Wymaga ono kompetencji porównywania obrazu własnej osoby z przeszłości (przebytej już drogi) z aktualnym wizerunkiem, a także odniesienia się do wizji siebie w przyszłości. Zatem
najistotniejsze jest tu uchwycenie różnicy między doświadczeniem już zgromadzonym a naszymi oczekiwaniami („horyzont oczekiwań”)9, wobec tego, kim
zamierzamy być. Porównania i odniesienia pozwalają na rekonstrukcję różnych
wizerunków siebie, ale warunkiem niezbędnym owej rekonstrukcji jest umiejętność dokonania oglądu siebie z pewnego dystansu, postrzegania siebie jako Innego, co niewątpliwie wymaga od nas oglądu krytycznego. Mechanizm porównań i odniesień byłby niemożliwy bez intencji jednostki i świadomości tego, co
pragnie w sobie zmienić, a co chce urzeczywistnić.
Rozważając o tożsamości osobowej, nie można zapomnieć o więzi z Innym.
Ze względu na podjęty przeze mnie temat, to właśnie utożsamieniu na płaszczyźnie więzi z Innym chciałabym poświęcić nieco więcej uwagi.
Dla nauczyciela więź jest/powinna być istotą pracy, a Innym jest przede wszystkim uczeń. Można mówić o różnych związkach (więziach, relacjach) Ja–Inny np.
o związku zawłaszczania, związku wywłaszczania, związku konwergencji, czy
też związku, w którym Inny/uczeń stanowi źródło tożsamości nauczyciela.
Związek zawłaszczania występuje wówczas, gdy mamy tendencję do przezwyciężania tego, co obce, odmienne. Staramy się za wszelką cenę udowodnić
własne racje i uznać je za jedynie słuszne. Zawłaszczanie, wg L. Witkowskiego,
to przekształcanie tego, co obce, w to, co własne, gdyż wszelka inność może być
obarczona „błędem” i narzuca potrzebę nawracania na „słuszną drogę”10. Zatem
to, co nauczyciel uzna za odmienne, inne, obce, wymaga zmiany, przekształcenia, zniwelowania, często na drodze przemocy, za którą B. Skarga uznaje „każdy
czyn, jeżeli się go dokonuje tak, jakby się było samemu na świecie, jakby reszta
8

9
10

J. Mizińska, Sztuka zapominania, [w:] Pamięć. Miejsce. Obecność, red. J.P. Hudzik, J. Mizińska, Lublin 1997, s. 62.
H. Kwiatkowska, Tożsamość…, s. 104.
L. Witkowski, Edukacja i humanistyka. Nowe konteksty humanistyczne dla nowoczesnych nauczycieli, Warszawa 2000, s. 44.
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tego świata istniała tylko po to, by się temu czynowi poddać”11. Poprzez hierarchiczny układ ról związek zawłaszczania uniemożliwia porozumienie, prowadzenie dialogu i unicestwia odmienność Innego/ucznia.
Związek wywłaszczania jest konsekwencją bezgranicznego zawłaszczania.
Otóż osoba zawłaszczająca (nauczyciel) zaczyna panować nad samym sobą
i zawłaszcza samego siebie. „Zawłaszczanie Innego przekształca się w wywłaszczanie Ja, czyli zawłaszczającego”12. Taki związek sprzyja pogłębieniu
przepaści między Ja a Inny (zawłaszczającym nauczycielem i zawłaszczanym uczniem) i sprawia, że coraz trudniej oddzielić to, co własne, od tego, co obce. Im
bardziej nauczyciel zawłaszcza Innego/ucznia, tym bardziej umniejsza szanse na
realizację potrzeb własnych, co z czasem prowadzi do depersonalizacji.
Związek konwergencji ma miejsce wówczas, gdy nie dochodzi do przenikania się myśli, jak i czynności między Ja/nauczycielem a Innym/uczniem. Rodzący się dystans i jego podtrzymywanie jest najczęściej wynikiem pełnienia skrajnych ról (np. z jednej strony nauczyciel występujący w roli wiedzącego i mającego przekazać uczniowi to, czego sam wcześniej się nauczył, oraz – z drugiej –
uczeń, który występuje w roli niewiedzącego, a jego podstawowym zadaniem
jest przyswojenie tego, co mówi nauczyciel)13. Można przywołać tu hierarchiczność pozycji (pozycję wyższości i niższości), która może grozić zniewoleniem.
Osoba zajmująca pozycję „wyższą” w interakcji z osobami „uzależnionymi” posiada bowiem „moc do uwodzenia czy oczarowania”14.
Inny jako źródło tożsamości Ja to związek, który ma niwelować dystans
między rolami, o których wcześniej wspomniałam. Jest to relacja zakładająca
prawo do odmiennego istnienia, odrębności. W żaden sposób Inność nie może
być redukowana i sprowadzana do tego, co moje, co własne. Inny, uczeń jest
szansą dla Ja, nauczyciel, dzięki któremu lepiej rozumiem siebie, odkrywam
siebie. Jak pisze H. Kwiatkowska: „Dzięki Innemu zdobywam język do nazywania tego, co wcześniej było we mnie milczące, utajone, a nade wszystko niewyrażalne, niewysłowione. Inny umożliwia mi własną ekspresję”15. Można zatem powiedzieć, że Inny pozwala budować to, co własne, za pośrednictwem języka otwierającego się na to, co odmienne, obce. Otwarcie się na Inność przynosi korzyści obu stronom związku Ja–Inny, gdzie Inny/uczeń zachowuje własną
integralność i poszerza o swoją inność, doznania Ja/nauczyciel. Tożsamość jednostki staje się w wyniku rozumienia Innego. „Człowiek więc jest/egzystuje,
współ-bytując z «Drugim», z «Innym», z tym, co go otacza, rozumiejąc to, co go
otacza”16. Można zatem uznać, że tożsamość nauczyciela staje się między innymi dzięki relacji z uczniem/Innym.
11
12
13
14
15
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Aby Inny/uczeń miał szansę stać się źródłem tożsamości nauczyciela, niezbędna jest akceptacja, która pozwala widzieć ucznia w sposób autentyczny
wraz z jego ograniczeniami, wadami, zaletami, emocjami i przeżyciami. Takie
postrzeganie ucznia staje się pretekstem do prawdziwego spotkania, umożliwiającego wzajemne przenikanie osobowości, odkrywanie własnej tożsamości dzięki osobie Innego. „Spotkanie jest czymś więcej niż zwyczajnym zetknięciem się
z drugim. Widzeniem czy słyszeniem drugiego. Spotkanie to wydarzenie”17, które zmierza do doświadczenia wartości nadających sens ludzkiemu życiu, pozwala człowiekowi stać się człowiekiem (zarówno nauczycielowi, jak i uczniowi).
Spotkanie z Innym/uczniem umożliwia nauczycielowi traktowanie ucznia jako
osoby różniącej się, ale zarazem równej sobie, co z kolei prowokuje wzajemne
czerpanie ze swoich osobowości/odmienności, ponadto pozwala na ujrzenie tego, co skrywa nauczycielska natura, a dzięki czemu pedagog może stać się osobą świadomie zdobywającą wiedzę o sobie i pogłębiającą własną dojrzałość.
Poza wspomnianą akceptacją, w spotkaniu z Innym/uczniem niezbędna jest
szczerość, która poprzedza jakąkolwiek wymianę słów. Sytuacja szczerości
oznacza „otwarcie się”, tj. sprawienie, by uczeń/Inny czuł się bezpieczny i nie
widział potrzeby zakładania maski. Atmosfera ta daje uczniowi szansę mówienia
„od siebie”, we własnym imieniu, a możliwa do wykreowania jest tylko wtedy,
gdy nauczyciel powstrzyma się od natychmiastowego wyrokowania i ferowania
sądów. Aby lepiej poznać Innego, a tym samym i siebie, należy „pozwolić drugiemu być […] uznać, że wartością jest już samo istnienie drugiego, jakikolwiek
by był”18. Niezwykłą osobowościowotwórczą siłę spotkania opisywał ks. Józef
Tischner: „Spotkanie człowieka z człowiekiem niesie ze sobą taką siłę perswazji, że zdolne jest zmienić radykalnie stosunek człowieka do otaczającego świata, ukształtować na nowo sposób bycia człowieka w tym świecie, zakwestionować uznawaną dotychczas hierarchię wartości. Spotkanie wprowadza człowieka
w głąb wielkich tajemnic istnienia, gdzie rodzą się pytania o sens i bezsens
wszystkiego, co jest”19. Obecność ucznia/Innego jako osoby, chęć zrozumienia,
akceptacja, całkowita szczerość wobec niego, umożliwiają nauczycielowi obserwowanie siebie, by nie doprowadzić do sytuacji, kiedy zatraca on własną
twarz i rezygnuje z bycia sobą.
Inny/uczeń/student jest we mnie, a jednak owa inność nie niszczy mojej tożsamości, przeciwnie, jest dla niej konstytutywna. Dlaczego? Otóż wydaje się, że
nie szukalibyśmy siebie, własnej tożsamości, gdyby nie tkwiło w nas coś, co jest
odmienne, co należy do Innego/ucznia. Znane w tym względzie jest stanowisko
Lévinasa, który uważa, że doświadczeniem pierwotnym – w procesie stawania
się człowieka – nie jest świadomość „Ja”, lecz receptywny odbiór, doznanie „In17
18
19

J. Tischner, O człowieku – wybór pism filozoficznych, opracował A. Bobko, Wrocław 2003, s. 4.
Tenże, Myślenie według wartości, Kraków 1993, s. 421.
Tenże, Bezdroża spotkań, „Analecta Cracoviensa”, t. 12, Kraków 1980, s. 142.
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nego”20. To właśnie relacja z uczniem jako Innym dostarcza nam wiedzy o naszej odrębności, jest podstawą uświadomienia sobie tego, kim jesteśmy. Tym też
Lévinas tłumaczy potrzebę istnienia „twarzy drugiego” w kreowaniu własnej
„twarzy”, własnej tożsamości. Świadomość siebie, tego, kim jestem jako człowiek/nauczyciel/profesjonalista, rodzi się w przestrzeni osobistych kontaktów
z Innym/uczniem, w osobowym ruchu, w jakim pozostaję z Innym. Odczytywanie siebie poprzez kontakt z Innym wymaga otworzenia oczu i duszy na to, co
odmienne, na inność Innego, przez co odkrywamy własną nieredukowalność.
To, co we mnie inne, pomaga w konkretyzacji tego, co moje, co własne.
A zatem, kiedy zadam sobie pytanie kim jestem?, nie potrafię znaleźć konkretnej
odpowiedzi, poza jedną: jestem zmiennością, kimś, kto wciąż jest w drodze, staje się dzięki relacji z Innym, a w przypadku nauczyciela (którym jestem), dzięki
mojemu uczniowi/studentowi, który zmusza mnie do poszukiwania, tworzenia,
kreowania własnej tożsamości, do refleksji nad tym, co różni mnie od Innego.
Inny/uczeń/student jest dla mnie lustrem, w którym moje „Ja się przegląda, znajdując w nim zaprzeczenie lub potwierdzenie tego, co własne […]. To ten drugi
mówi do mnie, uczy mówić i poucza, to on staje się punktem odniesienia mojej
refleksji. Na każdym kroku konfrontuję z nim siebie samą, śledzę, czym jest, jak
mówi do mnie lub o mnie, szukam w nim wzoru lub, przeciwnie, widzę, że mi
grozi czymś, czego nie chcę, czemu się sprzeciwiam, co moją drogę może skierować w niepożądaną stronę”21.
Otwarcie się na dialog z Innością niesie korzyści zarówno nauczycielowi,
jak i uczniowi. Rezygnując z bycia źródłem wiedzy, profesjonalistą przekazującym jedynie wiadomości i egzekwującym ich zaliczenie, nauczyciel ma szansę
stać się mistrzem pomagającym w otwieraniu się Innego/ucznia/studenta na aksjologiczne przeżycia związane z doświadczaniem tego, co inne, odmienne,
z poznawaniem różnych treści, z kreowaniem siebie. Nauczyciel nie powinien
przy tym zapomnieć, że bycie mistrzem dla ucznia polega często na byciu
uczniem swojego ucznia, dzięki czemu możliwe jest poszukiwanie własnej tożsamości we wszystkim, co przydarza się w relacji nauczyciel–uczeń/Inny. Można w tym miejscu przywołać koncepcje Heideggera (nie wdając się w ich szczegółowy opis), w których sens bycia w świecie został określony jako bycie
z Drugim/Innym, nieoznaczające wzajemnego stosunku uznania lub walki. Bycie
z Innym to raczej rodzaj solidarności ontologicznej w eksploatacji tego świata.
Ponieważ współczesny świat – utożsamiany z niecierpliwością, pędzący do
przodu – nie pozostawia czasu na namysł, to fundamentalne dla ludzkiej egzystencji pytanie: Kim jestem?, często pozostaje bez odpowiedzi. Nie mam możności poszukiwania na nie odpowiedzi, moim zamiarem nie było także przeprowadzenie systematycznego wykładu zagadnienia, chodziło mi raczej o zasygnali20

21

E. Lévinas, Filozoficzne określenie idei kultury. Dane etnograficzne, „Studia Filozoficzne”
1984, nr 9, s. 33.
B. Skarga, dz. cyt., s. 275.
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zowanie tego, iż nauczycielom potrzebna jest dziś czujność poznawcza, refleksyjność i szczególne wyczulenie na różnice, by bez pokusy ich odrzucania, niwelowania „nie stracili szansy na dialog z obcością, odmiennością”22, nie tracili
szansy na budowanie własnej tożsamości, której źródłową podstawą może
być/jest relacja z Innym/uczniem. I choć mam świadomość także innych treści
mających swój udział w dziele tworzenia tożsamości, to czuję, że właśnie relacja
z Innym/moim uczniem/studentem, jego odmienność, inność, skłaniają mnie do
namysłu, refleksji, interpretacji, a jednocześnie wymuszają odrzucenie roszczeń
uniwersalizujących moją słuszność. To uczeń/student jako Inny jest dla mnie
jednym ze źródeł konstytuowania tożsamości.

Summary
Source basis of identity – Someone Else source of a teacher’s identity
In reflections on the complex nature of human identity special attention is paid to: place of
living, memory, comparisons’ and references’ abundance and personal relations with others being
the source of its basis. To the last ones, because of the subject that has been taken on, I paid most
attention. For a teacher a bond with Someone Else, whose role is played by a student, should be the
essence of work. It is the relation with a student as Someone Else gives the teacher knowledge
about his separateness, is the basis of realizing whom he is. In order to let Someone Else/Student
become the source of the teachers identity acceptation, honesty, will of comprehension are crucial
and which create the space of real “meeting” allowing interpenetration of identities, discovering of
own identity thanks to the individual of Someone Else.

22

B. Śliwerski, Współczesna myśl pedagogiczna, Kraków 2011, s. 72.
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Style aktywności edukacyjnej kandydatów
do zawodu nauczyciela
Wstęp
Pojęcie edukacji jest obecnie rozumiane bardzo szeroko, wykracza daleko
poza obszar tradycyjnie ograniczony ramami instytucjonalnymi. Z początkiem
lat 90., w badaniach nad edukacją przesunął się akcent z nauczania (z instytucji
edukacyjnych) na uczenie się jednostek, społeczności lokalnych1. Inaczej jest też
rozumiane pojęcie wiedzy. Tradycyjnie była ona określana jako obiektywna,
podręcznikowa. Obecnie przyjmuje się, że ma ścisły związek z doświadczeniem,
jest częścią tożsamości osób uczących się. Nie istnieje na zewnątrz podmiotu.
Nie jest przez podmiot odkrywana. Podmiot konstruuje wiedzę w oparciu o własne doświadczenia życiowe. Konsekwencją tych zmian jest usytuowanie pojęcia
uczenie się głównie w obszarze edukacji nieformalnej. Uczenie się cechuje dowolność, dobrowolność, odbywa się w wybranych przez osoby uczące się zakresach, kierunkach, sposobach, w wybranym czasie i tempie. Jest często rezultatem namysłu jednostki nad wydarzeniami, które zachodzą w jej życiu. Jest to
proces złożony, na który składa się nie tylko komponent poznawczy, ale też
emocjonalny. Uczenie się w instytucjach jest jedną z wielu (wcale nie najważniejszą) możliwości uczenia się2.
Począwszy od lat 60. XX wieku sformułowano wiele różnorodnych definicji
pojęcia uczenia się3. Tradycyjnie było ono definiowane jako zmiana w zachowaniu, jako proces, w którego toku, na podstawie doświadczenia, powstają nowe
1

2
3

M. Malewski, Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice,
Wrocław 2010.
Tamże.
K. Illeris, Trzy wymiary uczenia się, Wrocław 2006.
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formy zachowania się i działania lub ulegają zmianie formy wcześniej nabyte.
Stopniowo definicja ta zaczęła ulegać modyfikacji; uczenie się zaczęto rozumieć
raczej jako przekształcanie wiedzy i zmianę w sposobie jej pojmowania niż
zmianę w zachowaniu4. Przykładowo, z punktu widzenia konstruktywizmu społecznego człowiek nie tylko przystosowuje się do warunków czy sytuacji, ale
jednocześnie tworzy i przetwarza świat społeczny, w jakim żyje5. Dorośli, kiedy
uczą się nowej wiedzy, kreują rzeczywistość, interpretując nowe doświadczenia
i sytuacje. „Uczenie się uważane jest za zachowanie aktywne, w którym tworzą
się znaczenia w celu lepszego zrozumienia rzeczywistości”6.

Znaczenie kontekstu w procesie uczenia się
Niektóre teorie stworzone przez badaczy zajmujących się tym zagadnieniem
podkreślają znaczenie kontekstu, w jakim uczenie się zachodzi. Jedną z takich
teorii jest teoria uczenia się w kontekście społecznym Petera Jarvisa. Jarvis
w swoich rozważaniach wykorzystuje dorobek naukowy D. Kolba i jego teorię
uczenia się przez doświadczenie7 (experiental based learning), a Kolb, z kolei,
czerpie z dorobku m.in. J. Deweya, J. Piageta, K. Lewina, P. Freirea. Według
Jarvisa „badanie społecznego wymiaru uczenia się jest równie ważne jak rozumienie psychicznych mechanizmów samego procesu uczenia się. […] Wszystkie
aspekty związane z jednostką są do pewnego stopnia odbiciem struktury społecznej. Ale nie jest to receptywny proces, w którym «ja» społeczne wpływa na
sposób, w jaki jednostki postrzegają i interpretują swoje doświadczenia z życia
społecznego… faktycznie jednostki modyfikują to, co jest przejmowane, a ta
zmieniona wersja jest transmitowana do innych ludzi w interakcji społecznej”8.
Zgodnie z omawianą koncepcją uczenie się ludzi dorosłych może występować w wielu odmianach. Każda z odmian ma charakter sytuacyjny; uczenie się
pojawia się w obrębie pola napięć pomiędzy tym, co jednostkowe, a tym, co
społeczne9. Oznacza to, że aby mogło wystąpić uczenie się, konieczne jest „bycie w sytuacji”, ważne jest także indywidualne doświadczenie życiowe jednostki. Doświadczenie życiowe decyduje o tym, jaki sens jednostka nadaje danej sytuacji. Biografia jednostki może być zarówno czynnikiem, który ułatwia uczenie
4

5
6
7

8

9

A. Bron, Rozumienie uczenia się w teoriach andragogicznych, „Teraźniejszość. Człowiek.
Edukacja” 2006, nr 4(36), s. 8.
Tamże.
P.C. Candy, cyt. za: A. Bron, Rozumienie uczenia się…, s. 8.
P. Jarvis, Meaningful and Meaningless Experience: Towards an Analysis of Learning From
Life, „Adult Education Quarterly” 1987, nr 3, s. 164–172
Cyt. za: M. Malewski, W poszukiwaniu teorii uczenia się ludzi dorosłych, „Teraźniejszość.
Człowiek. Edukacja” 2006, nr 2(34), s. 36; zob. P. Jarvis, Adult Learning in the Social Context,
London 1987.
K. Illeris, Trzy wymiary…, s. 131.
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się, ale może ona też stanowić blokadę dla uczenia się. Według Jarvisa uczenie
się ma charakter egzystencjalny. Jest „kombinacją procesów, w trakcie których
osoby konstruują doświadczenie sytuacyjne oraz przekształcają je w wiedzę,
umiejętności, postawy, przekonania, wartości, emocje, sensy i znaczenia oraz integrują je w obrębie własnej biografii”10. Na podstawie przeprowadzonych przez
siebie badań Jarvis stworzył model uczenia się, w którym uwzględnił znaczenie
doświadczenia jednostki. Model procesów uczenia się skonstruowany przez tego
autora przedstawia rysunek 1.

Rysunek 1. Model procesu uczenia się
Źródło: P. Jarvis, Human Learning as Existential: Behaviourism Revisited, „Adult Education Colloquium” 2003, nr 7, red. M. Radovan, Ljubljana, s. 35, http://arhiv.si/publikacje/Current_Issues_
in_Adult_Learning_and_Motivation.pdf, stan z: 07.2012.

Możliwe odmiany uczenia się są reprezentowane przez połączenia przedstawione na schemacie11. Uczenie się może mieć charakter: incydentalny
(1→2→3→8→10); może mieć postać podświadomego, bezrefleksyjnego przyswajania wiedzy (1→2→3→7→4) albo zachowań (1→2→3→5→4). Może też
wzbogacać repertuar podstawowych umiejętności poprzez praktykowanie jednostki w określonej sytuacji społecznej (1→2→3→5→7→10) albo być bezrefleksyjnym zapamiętywaniem informacji w wyniku doświadczeń jednostki
związanych z tą sytuacją (1→2→3→7→10). Uczenie się może też być wynikiem namysłu nad doświadczeniem zdobytym przez jednostkę w określonej sytuacji (1→2→3→5→6→8→9→7→10), może przyjmować postać uczenia się
przez działanie (1→2→3→8→6→5→9→7→10) albo być wynikiem refleksyj10

11

Cyt. za M. Malewski, Od nauczania…, s. 104; zob. P. Jarvis, Paradoxes of Learning: on Becoming an Individual in Society, San Francisco 1992.
M. Malewski, Od nauczania…, s. 102–104.
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nej kontemplacji na podstawie treści indywidualnego doświadczenia (1→2→3→
8→9→7→10) lub myślenia pozasytuacyjnego (1→3→8→9→7→10). W przypadku uczenia się refleksyjnego jednostka może poruszać się po pętli poznawczej (5→6→8→9 lub 9→8→6→5) tak długo, jak uzna to za konieczne.
W omawianym schemacie można odnaleźć także przypadki, w których nie zachodzi zjawisko uczenia się. Zjawisko „nie-uczenia się” Jarvis dzieli na trzy kategorie12: pierwszą z nich jest domniemanie, które zakłada, że świat jest oczywisty i zrozumiały, w związku z tym jednostka nie dostrzega nowych możliwości
uczenia się (1→2→4); drugą jest brak namysłu, brak refleksji nad doświadczeniami z powodu braku czasu albo lęku przed perspektywą konsekwencji tego
odniesienia się (1→2→3→4). Trzecią kategorią jest odrzucenie polegające na
tym, że na poziomie świadomości jednostka nie chce się uczyć nowych rzeczy
w danym kontekście. Powodem tego może być sprzeczność z uprzednimi doświadczeniami jednostki (1→2→3→8→4).

Aktywność edukacyjna.
Samokształcenie jako jedna z form aktywności edukacyjnej
W literaturze naukowej aktywność jest definiowana jako wysiłek zorientowany na cel. Mówimy o niej wtedy, gdy jednostka postrzega stawiane cele poprzez pryzmat własnych wysiłków podejmowanych w kontekście rozmaitych
działań13. Aktywność edukacyjna dotyczy realizacji celów edukacyjnych, jest to
świadome, celowo podjęte uczenie się jednostki. Biorąc pod uwagę koncepcję
Jarvisa, aktywność edukacyjna może mieć wiele odmian i jest zawsze związana
z byciem w określonych sytuacjach. W przypadku aktywności edukacyjnej podejmowanej autonomicznie przez jednostkę (cel aktywności wyznacza ucząca
się jednostka), której towarzyszy świadomość własnego rozwoju i odpowiedzialność za rezultaty procesu, mówimy często o samokształceniu albo autoedukacji14. Samokształcenie jest więc szczególnym przypadkiem aktywności edukacyjnej. W przypadku samokształcenia jednostka sama, świadomie, celowo
stawia siebie w pewnych sytuacjach – po to, żeby wystąpiło jej uczenie się.
Świadomość jednostki, że może ona regulować swoje interakcje z otoczeniem,
przydawać mu walory edukacyjne przez dokonywane wybory, jest miarą dojrzałości człowieka dorosłego15. Człowiek może odgrywać istotną rolę w procesie
formowania swojego środowiska (edukacyjnego), poprzez własną aktywność
(lub jej brak) może wpływać na to, w jakich sytuacjach życiowych się znajduje,
12
13
14
15

Tamże.
K. Illeris, Trzy wymiary…, s. 58.
D. Jankowski, Autoedukacja wyzwaniem współczesności, Toruń 1999.
Tenże, Środowisko edukacyjne człowieka dorosłego jako problem pedagogiki społecznej i andragogiki, „Rocznik Andragogiczny” 2006.
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a to z kolei ma wpływ na to, jak bogate są jego doświadczenia życiowe. Bogactwo życiowych doświadczeń implikuje z kolei sposób interpretacji kolejnych życiowych doświadczeń i wpływa na uczenie się jednostki i jej dalszą aktywność
edukacyjną. Na społeczny charakter samokształcenia zwracał już uwagę w latach 30. XX wieku Władysław Okiński16. Zdaniem Okińskiego, społeczny charakter tego procesu polega na tym, że wybory edukacyjne, cele, jakie stawia sobie jednostka, mogą być wynikiem przyjęcia przez nią pewnych wartości grupowych jako własne, mogą też wiązać się z pewnymi dążeniami społecznymi
jednostki; jest to proces społeczny także w tym sensie, że poprzedza go proces
wychowania17. Przy czym warto w tym miejscu zaznaczyć, że człowiek jest
„wytworem” środowiska, w jakim żyje, ale też poprzez swoją aktywność może
odegrać istotną rolę w procesie kształtowania tego środowiska, wyrażając swoje
potrzeby i oczekiwania, a także biorąc aktywny udział we współpracy edukacyjnej z innymi18.
Człowiek kształtuje swoje środowisko edukacyjne przez podejmowane działania, ale także – przez zaniechania. Zaniechania są tak samo znaczące dla rozwoju człowieka, jak podejmowane działania19. Jak zauważa Jankowski, „każdy
słabo realizowany rozwój człowieka jest nie tyle funkcją braku możliwości sytuacyjnych działania, ale bardziej funkcją zaniechań w tych wszystkich sytuacjach,
które umożliwiają różne pożyteczne działania”20. Zatem samo „bycie w sytuacji”
nie jest warunkiem wystarczającym, aby pojawiło się uczenie się, jest tylko warunkiem koniecznym.
Samokształcenie może być elementem stylu życia jednostki, dotyczyć codziennych sytuacji, może być wynikiem poszukiwania możliwości uczenia się
w naturalnych warunkach społecznych.

Społeczne oczekiwania wobec współczesnych nauczycieli
W przeprowadzonych badaniach skoncentrowałam się na aktywności edukacyjnej kandydatów do zawodu nauczyciela. Obecnie, wraz ze zmianami sposobu
rozumienia edukacji, zmieniają się także oczekiwania wobec nauczycieli. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że współczesny nauczyciel musi być zdolny do
wykraczania poza granice świata, który zna, i „szukania różnych sposobów porządkowania doświadczenia, a wreszcie interpretowania i nadawania własnych
znaczeń”21. Od nauczycieli oczekuje się, że będą nieustannie aktualizować wie16
17
18
19
20
21

W. Okiński, Procesy samokształceniowe, Poznań 1935.
Tamże.
D. Jankowski, Środowisko edukacyjne…, s. 64.
Tamże, s. 60.
Tamże.
B. Zamorska, Konstruktywistyczne implikacje do odczytania złożoności roli nauczyciela, [w:]
Społeczno-kulturowe konteksty edukacji nauczycieli i pedagogów, red. H. Kwiatkowska, Warszawa 2003, s. 133.
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dzę zdobytą w trakcie studiów. Oczekuje się od nich otwartości poznawczej,
otwartości zarówno „na mikroświat szkoły, jak i przemiany dokonujące się
w szerokim środowisku społecznym, w sferze publicznej”22. Jak zauważa
H. Kwiatkowska, „rozważając swoistości zawodu nauczyciela, nie można pominąć tego, że w profesji nauczycielskiej nie wystarczy dużo wiedzieć i robić użytek z tej wiedzy. W pracy nauczycielskiej niedobre są sytuacje status quo, stabilizacji, które w działaniu o tak dużej dynamice świadczą nie tylko o braku rozwoju, lecz wręcz o stagnacji. Mogą oznaczać brak zapotrzebowania na nową
wiedzę, ponadto sprawiać, że myślenie wydaje się zbędne”23. Rozwój nauczyciela nie odbywa się samoczynnie, ale wymaga stymulacji zarówno zewnętrznej,
jak i wewnętrznej24. W literaturze podkreśla się wagę rozwijania świadomości
refleksyjnej nauczycieli. „Rozwijanie świadomości refleksyjnej wymaga wysokiej wiedzy ogólnej, aktywności intelektualnej, orientacji w wydarzeniach nauki,
sztuki oraz innych przejawach humanistyki i życia społecznego”25.

Cel badań i metoda
Przeprowadzone badanie ma na celu wyróżnienie i opisanie rodzajów sytuacji społecznych, w jakich ma miejsce aktywność edukacyjna studentów – kandydatów do zawodu nauczyciela. Szczególnie interesują mnie sytuacje, które
studenci sami wybierają z zamiarem podjęcia szeroko rozumianego uczenia się.
Kolejnym celem jest wyróżnienie grup studentów podobnych pod względem
preferowanych przez nich sytuacji edukacyjnych. Każda z wyróżnionych sytuacji wiąże się z innym rodzajem aktywności edukacyjnej, można więc powiedzieć, że każda z wyodrębnionych grup studentów będzie charakteryzowała się
innym rodzajem preferowanej aktywności, każda będzie miała charakterystyczny dla siebie styl. Użyty w tym sformułowaniu termin „styl” wskazuje na stałość preferencji danej osoby, wskazuje na charakterystyczny dla tej osoby
wzór wyborów sytuacji społecznych, które mają związek z kreowaniem
przez jednostkę własnego rozwoju.
W części empirycznej zostaną zaprezentowane wyniki badania przeprowadzonego wśród 401 studentów AJD w Częstochowie, w latach 2010 i 201126.
Studenci reprezentowali siedem kierunków studiów, każdy – o specjalności nauczycielskiej. Były to kierunki: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, mate22
23
24
25

26

H. Kwiatkowska, Pedeutologia, Warszawa 2008, s. 182.
Taż, Tożsamość nauczycieli. Między anomią a autonomią, Gdańsk 2005, s. 149.
Tamże, s. 150.
D. Klus-Stańska, Nauczyciel wobec utraty jednoznaczności kultury. Podjęcie wyzwania czy
ucieczka, [w:] Społeczno-kulturowe konteksty edukacji nauczycieli i pedagogów, red. H. Kwiatkowska, T. Lewowicki, Warszawa 2003, s. 52.
W procesie zbierania danych uczestniczyły studentki: A. Maciąg, K. Lech, M. Tomalik, N. Kiepura, A. Pawlik.
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matyka, informatyka, fizyka, chemia, filologia angielska, filologia germańska.
Uczestnictwo w badaniach było dobrowolne i anonimowe.
Narzędzie badawcze: w badaniach wykorzystany został kwestionariusz Samokształcenie jako element stylu życia27, składający się z 30 stwierdzeń. Zadaniem osób badanych było określenie – na skali od 1 do 5 – stopnia, w jakim dane
stwierdzenie opisuje daną osobę.

Rodzaje aktywności edukacyjnej
podejmowanej przez badane osoby
W wyniku przeprowadzonej analizy składowych głównych, wyodrębnionych
zostało 7 czynników – rodzajów aktywności edukacyjnej studentów. Z każdym
z czynników związane są innego rodzaju sytuacje, w których osoby objęte badaniem przebywają na co dzień i w których świadomie stawiają siebie po to, żeby
wystąpiło uczenie się.
Pierwszy czynnik: Samokształcenie w dziedzinie związanej ze studiowanym
kierunkiem (sytuacje, które implikują uczenie się związane ze studiowanym
kierunkiem). W skład tego czynnika wchodzą stwierdzenia: P23 – „W ciągu
ostatniego roku podejmowałem/am systematyczne samokształcenie w dziedzinie
związanej ze studiowanym kierunkiem”, P29 – „Uczę się systematycznie tego,
co omawiamy na zajęciach”, P16 – „Poświęcam dużo czasu na studiowanie
książek związanych z kierunkiem studiów”, P13 – „Poświęcam dużo czasu na
przygotowywanie się do zajęć na uczelni”, P8 – „Przygotowując się do zajęć na
uczelni, korzystam z wielu źródeł informacji”.
Drugi czynnik: Samokształcenie związane z dziedziną artystycznoestetyczną (sytuacje, które implikują uczenie się w dziedzinie artystycznoestetycznej). W skład czynnika 2 wchodzą stwierdzenia: P25 – „Odwiedzam galerie sztuki, wystawy artystyczne”, P24 – „Poświęcam swój wolny czas na pisanie wierszy, opowiadań lub powieści, albo na malowanie obrazów, śpiewanie
w zespole, chórze”, P5 – „Chodzę do teatru, na wystawy artystyczne, do filharmonii”, P15 – „Często dyskutuję z przyjaciółmi na , tematy społeczne, związane
z kulturą, etyką, sztuką itp.”, P21 – „W czasie wolnym systematycznie czytam
literaturę piękną”, P22 – „Piszę pamiętnik”.
Czynnik 3. Samokształcenie dotyczące bieżących wydarzeń naukowych,
społecznych i kulturalnych (sytuacje, w których studenci zdobywają wiedzę
związaną z bieżącymi wydarzeniami naukowymi, kulturalnymi i społecz27

Wyniki analiz z wykorzystaniem tego kwestionariusza w grupie studentek edukacji wczesnoszkolnej zostały opisane w publikacji: A. Kozerska, The Areas of Self-Education of Students –
Candidates for Teacher of Early Education, [w:] Education of Tomorrow. From Nursery
School to the Professional Activity, red. K. Denek, K. Kamińska, W. Łuszczuk, P. Oleśniewicz,
Sosnowiec 2012, s. 67–81.
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nymi). P1 – „Czytam systematycznie czasopisma naukowe i popularnonaukowe”, P12 – „Regularnie czytam czasopisma publicystyczno-informacyjne”, P10
– „W telewizji regularnie oglądam programy popularnonaukowe lub naukowe”,
P11 – „Jestem koneserem filmu”, P4 – „Jestem uczestnikiem tematycznych forów internetowych”, P27 – „Interesuję się problemami politycznymi w kraju i na
świecie”, P17 – „Poświęcam dużo czasu na studiowanie książek niezwiązanych
ze studiowanym kierunkiem”.
Czynnik 4. Samokształcenie związane z pracą nad sobą (samowychowanie)
(Sytuacje, które wiążą się z pracą nad sobą, samowychowaniem). P2 – „Regularnie uprawiam sport”, P9 – „Podejmuję systematycznie jakieś drobne ćwiczenia wzmacniające moją siłę woli”, P14 – „Mam zainteresowania, których realizacja wymaga ciągłego pogłębiania wiedzy”, P18 – „W ciągu ostatniego roku
podejmowałem/am nad sobą pracę w celu poprawienia jakiejś wady mojego charakteru”, P20 – „W ciągu ostatniego roku pracowałem/am nad własnym rozwojem duchowym”, P26 – „W ciągu ostatniego roku podejmowałem pracę nad doskonaleniem w sobie jakiejś cechy”.
Czynnik 5. Sytuacje związane z poznawaniem świata w ramach aktywności turystycznej. P28 – „Biorę udział w imprezach krajoznawczoturystycznych (organizowanych np. przez PTTK)”, P3 – „Podróżuję w celach
krajoznawczych lub turystycznych”.
Czynnik 6. Sytuacje związane z aktywnością społeczną. P19 – „Poświęcam swój wolny czas na pracę w wolontariacie”, P30 – „Jestem zaangażowany/a
w uczestnictwo w stowarzyszeniu, organizacji społecznej, politycznej, religijnej itp.”.
Czynnik 7. Sytuacje współpracy z innymi. P7 – „W ciągu ostatniego roku
poświęcałem/am czas na udział w zorganizowanych kursach dokształcających,
szkoleniach organizowanych przez firmy edukacyjne”, P6 – „Często przygotowuję się do ćwiczeń i egzaminów w grupie osób, z którymi studiuję”.
Uzyskane wyniki pokazują małe zaangażowanie kandydatów do zawodu nauczyciela w działania związane z kreowaniem własnego rozwoju. Najwięcej
uwagi poświęcają badani uczeniu się związanemu ze studiowanym kierunkiem
(m = 2,8, s = 0,8). Względnie wysoko oceniona została aktywność w zakresie
pracy nad sobą – samowychowanie (m = 2,6, s = 0,8) oraz orientowanie się
w bieżących wydarzeniach kulturalnych, społecznych i politycznych (m = 2,5,
s = 0,7). Najmniej aktywni są studenci w dziedzinie społecznej (m = 1,6, s = 0,9).
Podobnie wyglądają wyniki dla aktywności w dziedzinie artystyczno-estetycznej
(m = 1,8, s = 0,7). Oto przykładowe wyniki szczegółowe:
— 25% badanych nie czyta systematycznie czasopism naukowych ani popularnonaukowych (wybrali wartość 1 na podanej skali); 9% czyta systematycznie (wybrali 4 lub 5 na podanej skali);
— co druga osoba badana (47%) nie chodzi w ogóle do teatru, filharmonii czy
galerii sztuki (wybrali 1 na podanej skali), 6% chodzi często (wybrali 4 lub 5);
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— 20% twierdzi, że nie czyta regularnie żadnych czasopism publicystyczno-informacyjnych;
— 48% odpowiedziało, że w czasie wolnym nigdy nie czyta tzw. literatury
pięknej;
— 23% wcale nie interesuje się problemami politycznymi w kraju i na świecie;
— 23% ma zainteresowania, których realizacja wymaga ciągłego pogłębiania
wiedzy (wybrali 4 lub 5 na podanej skali), 10% nie ma w ogóle takich zainteresowań (wybrali 1).

Style aktywności edukacyjnej badanych osób
W dalszych analizach wzięły udział 364 osoby, od których uzyskałam kompletne dane. Znalazło się w tej grupie 111 osób studiujących edukację wczesnoszkolną, 128 studentów kierunków matematyczno-przyrodniczych oraz 125
studentów filologii. Badane osoby zostały pogrupowane pod kątem podobieństwa w zakresie preferencji dotyczących rodzajów aktywności edukacyjnej oraz
podobieństwa dotyczącego stopnia zaangażowania w poszczególne rodzaje aktywności. W tym celu wykorzystana została statystyczna metoda – analiza skupień. Analiza skupień przeprowadzona została metodą k-średnich z narzuceniem
wyodrębnienia 5 skupień. Wyniki analiz są następujące:
Tabela 1. Charakterystyka wyróżnionych stylów uczenia się (średnie arytmetyczne dla ocen pozycji kwestionariusza składających się na dany rodzaj aktywności edukacyjnej)
Uczenie się Aktywność OrientowaStyl aktyw- związane ze w dziedzinie się
Praca nad Aktywność Aktywność Współpraca
ności edu- studiowanie arty- w bieżących
sobą
turystyczna społeczna
z innymi
kacyjnej
nym kiestycznowydarzerunkiem -estetycznej
niach
Bierny

2,1

1,5

2,0

1,9

1,6

1,2

1,4

Wielokierunkowy, czynny

3,3

2,6

3,1

3,3

3,4

3,1

2,9

Szkolny

2,9

1,6

2,3

2,7

1,9

1,3

2,6

Zorientowany na
zdobywanie
wiedzy
o wydarzeniach oraz
na pracę
nad sobą

3,1

2,6

3,1

3,1

2,1

1,6

1,9

Zorientowany na
podróże

2,9

1,6

2,6

2,4

3,2

1,4

1,8

Razem

2,8

1,8

2,5

2,6

2,4

1,6

2,0
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Skupienie 1. Bierny styl aktywności edukacyjnej
Biorąc pod uwagę oczekiwania społeczne wobec nauczycieli, styl bierny jest
najmniej pożądany u kandydatów do tego zawodu. Styl ten charakteryzuje jednak co czwartą badaną osobę. Są to osoby mało aktywne (lub bierne) w obszarach, które brane były pod uwagę w badaniu. Średnie dla każdego z czynników
(poza czynnikiem 1, gdzie średnia wynosi 2,1) nie przekraczają wartości 2 i są
niższe od średnich dla całej grupy badanej. W każdym przypadku są to wartości
bardzo niskie i wskazują na brak zaangażowania badanych osób. Grupa 1. to 88
osób, co stanowi 24% wszystkich badanych. Grupę tę można określić jako „zamkniętą poznawczo”, niezainteresowaną świadomym wykorzystaniem własnych
interakcji z otoczeniem przyrodniczym, społecznym czy kulturowym do celów
edukacyjnych. 41% osób z tego skupienia studiuje edukację wczesnoszkolną,
38% studiuje kierunki matematyczno-przyrodnicze. W skupieniu tym znalazła
się co trzecia studentka edukacji wczesnoszkolnej (29%), co czwarty student
kierunków matematyczno-przyrodniczych i co piąty student filologii.
Skupienie 2. Wielokierunkowy czynny styl aktywności edukacyjnej
W grupie 2. znalazło się 43 badanych (12%). Osoby wchodzące w skład tej
grupy charakteryzują się wysokimi wynikami dla każdego z czynników. Skupienie 2. to grupa osób aktywnie kreujących własny rozwój w różnorodnych sytuacjach. Są to osoby zaangażowane w proces studiowania – ich oceny stopnia zaangażowania w uczenie się związane ze studiowanym kierunkiem są najwyższe,
w porównaniu do pozostałych grup. Ich zaangażowanie w studiowanie wybranego kierunku nie przeszkadza aktywności w innych obszarach. W każdym
z analizowanych obszarów ta grupa jest aktywna w wysokim stopniu. Nie ma
związku pomiędzy studiowanym kierunkiem a preferowaniem stylu aktywnego.
Każdy z analizowanych kierunków studiów ma w tym skupieniu reprezentację
w ilości 10–13,5%.
Skupienie 3. Styl szkolny
Styl ten preferuje 79 osób badanych (około 22%). Dominuje tutaj tzw. „samokształcenie kierowane”. Osoby, które znalazły się w tej grupie, preferują
głównie uczenie się pod kierunkiem nauczycieli akademickich i ten rodzaj aktywności pochłania znaczną część ich czasu. Uczą się często w grupach osób,
z którymi studiują. Są to osoby, które nie podejmują z własnej inicjatywny innych, poza studiowaniem wybranego kierunku, aktywności związanych z kreowaniem własnego rozwoju. Przykładowo, nie są aktywni w dziedzinie artystyczno estetycznej. 89% osób w tej grupie stwierdziło, że w ogóle nie chodzi do
teatru (wybrali 1 lub 2 na podanej skali), na wystawy artystyczne czy do filharmonii, a 88% tej grupy w ogóle lub prawie wcale (wybór 1 lub 2 na skali) nie
poświęca czasu na czytanie literatury pięknej. Nie są zainteresowani twórczością
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innych i sami też nie próbują wyrażać siebie przez sztukę. Nie są też zaangażowani w aktywność społeczną. Osoby zaliczone do tej grupy nie interesują się
wydarzeniami kulturalnymi, artystycznymi czy aktualnymi wydarzeniami naukowymi. Jeśli już czytają książki, to są to raczej pozycje o charakterze użytkowym: naukowe, informacyjne, publicystyczne. Jednak co trzecia osoba w tej
grupie także tego typu książek nie czyta wcale (wybrali 1 na podanej skali). Jest
to styl preferowany przez dużą grupę studentów kierunków matematycznoprzyrodniczych: co drugi student zakwalifikowany do skupienia 3. studiuje kierunek matematyczno-przyrodniczy, co trzeci student tego kierunku znalazł się
w skupieniu 3.
Skupienie 4. Styl zorientowany na zdobywanie wiedzy o wydarzeniach
kulturalnych, społecznych, naukowych oraz na pracę nad sobą
W grupie 4. znajduje się 49 osób badanych. Jest to grupa zorientowana na
zdobywanie wiedzy o wydarzeniach kulturalnych, społecznych czy naukowych,
przy czym źródłem tej wiedzy są głównie środki masowego przekazu (telewizja,
Internet, książki). Jest to grupa, która deklaruje, że podejmuje celowe działania
związane z własnym rozwojem duchowym, poprawieniem jakiejś cechy swojego
charakteru. Co druga osoba w tej grupie (54%) poświęca dużo, lub raczej dużo
czasu na studiowanie książek niezwiązanych z kierunkiem studiów, 41% regularnie lub raczej regularnie ogląda w telewizji programy publicystyczne lub popularnonaukowe. 37% tej grupy regularnie bierze udział w dyskusjach na forach
internetowych. 57% tej grupy uważa się za konesera filmu. W grupie preferującej ten styl aktywności edukacyjnej jest duży odsetek studentów kierunków matematyczno-przyrodniczych (45%).
Skupienie 5. Styl zorientowany na podróże
Grupa 5. to 79 badanych. Jest to styl charakterystyczny dla studentów filologii (germańskiej i angielskiej). Co drugi student w skupieniu 5. jest studentem
filologii (49%). Cechą charakterystyczną tego stylu jest zaangażowanie w studiowanie wybranego kierunku, któremu towarzyszy aktywność turystyczna.
Wszystkie wyróżnione style, oprócz pierwszego, charakteryzują się relatywnie wysokim poziomem aktywności edukacyjnej w ramach przygotowywania się
do zajęć na uczelni. Można więc powiedzieć, że aktywność w innych obszarach,
niezwiązanych z uczelnią, nie przeszkadza w studiowaniu wybranego kierunku;
aktywne studiowanie często współwystępuje z aktywnością w innych obszarach.
Można stwierdzić istotny statystycznie związek pomiędzy stylem aktywności
edukacyjnej a studiowanym kierunkiem (tabela 2).
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Tabela 2. Styl aktywności edukacyjnej a kierunek studiów badanych osób

Styl wielokieStyl szkolny
runkowy

Styl zorientowany na
zdobywanie
wiedzy o wydarzeniach
oraz pracę
nad sobą

Styl zorientowany na
podróże

Razem
(liczba osób)

Kierunek
studiów

Styl bierny

Zintegrowana edukacja
wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna

36

15

24

12

24

111

Matematyczno-przyrodniczy

33

15

40

22

18

128

Filologia angielska i germańska

19

13

15

15

63

125

Razem (liczba osób)

88

43

79

49

105

364

χ2 = 52,6, df = 8, p< 0,01, Wsp. Kontyngencji = 0,35, V Cramera = 0,27

Zakończenie
Wyniki badania pokazują małe zaangażowanie studentów-kandydatów do
zawodu nauczyciela w zakresie szeroko rozumianego samokształcenia. Jakkolwiek, wniosek ten nie dotyczy wszystkich badanych, wśród których wyróżnia
się grupa bardzo aktywna edukacyjnie (grupa 2). Niepokoi niepopularność zachowań, które świadczyłyby nie tylko o aktywnym udziale przyszłych nauczycieli w życiu kulturalnym, intelektualnym, społecznym, ale nawet o zainteresowaniu aktualnymi wydarzeniami w tych obszarach. Bardzo popularny jest styl
bierny, polegający na braku zaangażowania w działania związane inicjowaniem
własnego uczenia się. Zebrane dane pokazują, że kandydaci do zawodu nauczyciela są szczególnie mało aktywni w obszarach związanych z zainteresowaniem
światem zewnętrznym; aktualnymi wydarzeniami politycznymi, naukowymi,
kulturalnymi, społecznymi. W małym stopniu angażują się też w samokształcenie w dziedzinie artystyczno-estetycznej. Samokształcenie większości badanych
osób można opisać jako skierowane „ku sobie”, dotyczące własnej osoby.
A. Góralski tego rodzaju samowychowanie (samokształcenie) nazywa sokratej-
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skim28. Pojawia się w przypadku dostrzegania rozbieżności pomiędzy idealnym
wyobrażeniem dotyczącym swojej osoby („ja idealne”) a aktualnym stopniem
rozwoju („ja realne”). Aktywność edukacyjną tak rozumianą uważa się za zjawisko pożądane w życiu człowieka i jest to aktywność powszechnie akceptowana,
pod warunkiem, że nie zostaną przekroczone pewne granice (jak jest na przykład
w przypadku anoreksji). W badanej grupie osób jest to głównie aktywność związana z przygotowywaniem się do zajęć na uczelni oraz praca nad wyrabianiem
własnej dyscypliny wewnętrznej, samokontroli, praca ukierunkowana na zwalczanie złych przyzwyczajeń. Oprócz samowychowania (samokształcenia) sokratejskiego jest jeszcze jeden rodzaj samowychowania, który nosi nazwę prometejskiego. Są to działania zorientowane na przekształcanie, udoskonalanie świata
zewnętrznego, środowiska życia. „W tak pojmowanym samowychowaniu nie
występuje konflikt pomiędzy tym, co indywidualne, osobiste, a tym, co społeczne, gdyż właściwym jego przejawem jest miłość, twórczość, altruizm. Zmiana
samego siebie jest nierozerwalnie związana ze zmianą otoczenia dzięki skierowanej przez jednostkę aktywności ku ludziom, rzeczom czy symbolom. Samowychowanie jest tutaj szczególnym środkiem samorealizacji i samoaktualizacji
człowieka”29. W zawodzie nauczyciela samowychowanie prometejskie jest wysoce pożądane. Biorąc pod uwagę społeczne oczekiwania wobec zawodu nauczyciela oraz wyniki przeprowadzonych badań, można stwierdzić, że brakuje
w grupie objętej badaniem zaangażowania w samokształcenie „od siebie”, przejawiającego się w społecznej aktywności, w działaniach ukierunkowanych na
doskonalenie świata zewnętrznego.

Summary
Styles of self-education of candidates for teaching profession
The paper presents the results of a study on educational activities of students – candidates for
the teaching profession. The study used a questionnaire “Self-study as a way of life”. As a result of
data analysis seven types of educational activity were identified. In the next stage of the analysis
five styles of educational activity were distinguished: 1 Passive style, 2 Multidirectional, active
style, 3 School style, 4 Style focused on learning about current cultural, social, academic events
and on self-upbringing, 5 Style focused on travel.

28

29

M. Olczak, Techniki samokształcenia nauczyciela, „Edukacja i Dialog” 2009, nr 1, źródło:
http://www.eid.edu.pl/archiwum/2009,261/styczen,262/temat,263/techniki_samoksztalcenia_na
uczyciela,2125.html, stan z: 07.2012.
Tamże.
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JA w relacji do TY – osobowościowe uwarunkowania
pracy nauczyciela. Raport z badań
Sposób, w jaki nauczyciel postrzega siebie i otaczającą go rzeczywistość
oraz ludzi w niej się znajdujących, ma niebagatelne znaczenie dla jakości jego
pracy i satysfakcji, jaką z niej odczuwa. Na obraz ten składa się zarówno postrzeganie samego siebie (w tym własnej kompetencji zawodowej, pewnych
predyspozycji psychicznych warunkujących skuteczność działania w relacji zawodowej z uczniem, współpracownikami, przełożonymi), jak i pewne uogólnione postrzeganie wychowanków (między innymi ich kompetencji i predyspozycji
psychicznych, motywacji) oraz rzeczywistości edukacyjnej (bliższej – związanej
z konkretną placówką, w której jest zatrudniony, i dalszej – jak choćby ogólnego
obrazu sytuacji edukacyjnej, w kontekście warunków społeczno-ekonomicznych
w kraju, czy nawet na świecie). Na temat predyspozycji osobowościowych nauczyciela, warunkujących efektywność jego pracy zawodowej, powstało już
wiele opracowań zarówno teoretycznych, jak i badawczych. O pożądanych cechach nauczyciela pisał już w 1912 roku J.W. Dawid, dostrzegając wartość pozytywnego nastawienia do ludzi („miłość dusz ludzkich”), potrzebę doskonalenia się i odpowiedzialności, obowiązkowość, autentyczność i odwagę moralną1.
Predyspozycje zawodowe nauczycieli, często określane mianem cech osobowościowych, czy po prostu osobowością, opisywane i badane są przez wielu autorów. Analizy te dotyczą właściwie każdego okresu kariery zawodowej pedagogów, poczynając od etapu przygotowania zawodowego2, poprzez czas aktywne1
2

J.W. Dawid, O duszy nauczycielstwa, Warszawa 1927, s. 11 i nn.
I. Kucharczyk, M. Olempska, Osobowościowe predyspozycje do zawodu pedagoga specjalnego
studentów pedagogiki specjalnej, [w:] Kompetencje pedagoga specjalnego: aktualne wyzwania
teorii i praktyki, red. Z. Palak, A. Bujnowska, Lublin 2008, s. 41–46; P. Majewicz, Asertywność jako jeden z zasobów osobowości przyszłych nauczycieli, [w:] Edukacja – szkoła – nauczyciele: promowanie rozwoju dziecka, red. J. Kuźma, J. Morbitzer, Kraków 2005, s. 268–
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go wykonywania zawodu3, aż do okresu jego schyłku, z uwzględnieniem konkretnych problemów, w tym tak częstego wśród pedagogów wypalenia zawodowego4. Warto jednak podkreślić, iż pomimo że termin „osobowość” jest jednym z klasycznych pojęć psychologii, jest on jednocześnie bardzo szeroki i niejednoznaczny, trudno zatem poddający się definiowaniu, a co za tym idzie – niejednokrotnie nadużywany. Warto zatem, umieszczając go w tytule, wyjaśnić, jak
termin ten rozumiany będzie w niniejszym opracowaniu.
Podstawowym celem artykułu jest ukazanie, jak rozwój określonych obszarów osobowości nauczyciela współistnieje z jego pozycją życiową rozumianą tutaj jako uogólnione postrzeganie siebie i ucznia. Paradygmatem tak określonego
problemu stała się analiza transakcyjna, jedna z koncepcji współczesnej psychologii. Oznacza to, że wykorzystywany termin „osobowość” zgodny jest z jego
rozumieniem w tejże koncepcji psychologicznej i wymaga uszczegółowienia.
Znawcy transakcyjnego podejścia do struktury Ja człowieka doskonale zdają sobie sprawę z tego, że także w obrębie samej koncepcji definiowanie osobowości
możliwe jest na kilka sposobów – poczynając od jej rozumienia strukturalnego
pierwszego stopnia, poprzez stopień drugi, aż do trzeciego, a także z uwzględnieniem znaczenia funkcjonalnego (oraz związków pomiędzy podziałem strukturalnym i funkcjonalnym poszczególnych obszarów). Poniżej zostanie zatem zaprezentowane przyjęte w niniejszych badaniach rozumienie struktury Ja. Charakterystyka ta z jednej strony musi być dość szczegółowa (z przeznaczeniem
dla Czytelników nieznających, bądź znających w ograniczonym zakresie koncepcję analizy transakcyjnej), z drugiej jednak strony nie może ona wchodzić
w zbytnią szczegółowość, by nie zaciemniać obrazu i uwzględnić ramy objętościowe niniejszego opracowania.

3

4

273; K. Tsirigotis, E. Lewik-Tsirigotis, Niektóre aspekty funkcjonowania osobowościowego
kandydatów na nauczycieli, „Nauczyciel i Szkoła” 2004, nr 1/2, s. 155–173; i in.
Osobowość nauczyciela: rozprawy J. Wł. Dunina, Z. Mysłakowskiego, St. Szumana, M. Kreutza, St. Baleya, oprac. i wstęp W. Okoń, Warszawa 1962; A. Gorbatkow, Niektóre intelektualno-emocjonalne relacje w strukturze osobowości młodych i doświadczonych nauczycieli, [w:]
Edukacja i rozwój. Jaka szkoła? Jaki nauczyciel? Jakie wychowanie?, red. A. Jopkiewicz,
Kielce 1995, s. 284–288; I. Janicka, Cechy osobowości nauczycieli a ich predyspozycje zawodowe, [w:] Rodzina – rozwój – praca: wybrane zagadnienia, red. T. Rostowska, J. Rostowski,
Łódź 2002, s. 169–177; M. Marcinkowski, Wybrane osobowościowe uwarunkowania efektywności zawodowej nauczycieli, [w:] Komunikacja społeczna a zarządzanie we współczesnej szkole, red. K. Błaszczyk, M. Drzewowski, W.J. Maliszewski, Toruń 2009, s. 205–213; Cz. Banach,
Cechy osobowości nauczycieli, „Nowa Szkoła” 1995, nr 3, s. 37–40; F. Dyka, Osobowość nauczyciela wychowawcy, „Edukacja i Dialog” 1999, nr 3, s. 40–43; i in.
E. Jackowska, Osobowość jako modyfikator wypalenia zawodowego u nauczycieli szkolnictwa
specjalnego, [w:] Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian, red. G. Miłkowska, B. Olszak-Krzyżanowska, Kraków 2008, s. 369–381; M. Kliś,
J. Kossewska, Zespół wypalenia zawodowego a cechy osobowości nauczycieli, [w:] Zdrowie
psychiczne w zawodzie nauczycielskim, red. T. Ronginska, W. Gaida, U. Schaarschmidt, Zielona Góra 1998, s. 87–96; P. Kurtek, Osobowościowe uwarunkowania wypalenia zawodowego
nauczycieli szkolnictwa specjalnego, „Edukacja” 2010, nr 4, s. 104–113; i in.
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W niniejszym opracowaniu uwzględniono zatem strukturalny podział osobowości człowieka drugiego stopnia wraz z jego odniesieniami do układu funkcjonalnego5. Wyjaśnienie, by mogło być przejrzyste, rozpocząć jednak należy od
podstawowego (pierwotnego) rozumienia struktury osobowości w analizie transakcyjnej. Najogólniej rzecz ujmując składa się ona z trzech obszarów: JaRodzica, Ja-Dorosłego i Ja-Dziecka (w skrócie Rodzica, Dorosłego, Dziecka, pisanych zawsze wielką literą w celu podkreślenia odrębności od faktycznego/biologicznego rodzica, dziecka czy osoby dorosłej). Twórca analizy transakcyjnej – E. Berne (1910–1970) – stwierdził, że stany ego można opisać „fenomenologicznie jako spójny system uczuć i operacyjnie jako zbiór spójnych
wzorców zachowań lub pragmatycznie jako system uczuć, które motywują powiązany z nim zbiór wzorców zachowań”6. Podstawą do wyróżniania stanów Ja
są więc myśli i uczucia pojawiające się w człowieku. Przy czym koncepcja
struktury osobowości w analizie transakcyjnej nie jest pojęciem abstrakcyjnym,
a wymienione przez twórcę obszary – czystymi koncepcjami teoretycznymi,
gdyż manifestują się w rzeczywistości poprzez konkretne zachowania. Analizując poczynania, mowę werbalną i niewerbalną człowieka, można określić, w jakim aktualnie stanie Ja on przebywa. Każdy ze stanów Ja wywołuje odtworzenie
zarejestrowanych w przeszłości informacji dotyczących konkretnych ludzi, czasu, miejsca i uczuć związanych z daną sytuacją7. Powoduje to także, że w rzeczywistości „tu i teraz” człowiek może reagować podobnie jak w czasach, gdy
skojarzenie to się tworzyło.
Ogólnie rzecz ujmując, stany Ja można podzielić na dwie kategorie – te, które powstały we wczesnym dzieciństwie i w życiu dorosłym zasadniczo nie ulegają zmianie – Ja-Rodzic i Ja-Dziecko, oraz stan, który ulega modyfikacjom na
przestrzeni niemalże całego życia jednostki – Ja-Dorosły. Pierwszą tworzącą się
w ontogenezie strukturą jest Ja-Dziecko. Ogólnie przyjmuje się, że kształtuje się
ono do piątego roku życia, a pierwsze jego zapisy powstają najprawdopodobniej
już w okresie prenatalnym i związane są z samopoczuciem matki i klimatem towarzyszącym okresowi ciąży i narodzin. Ponownie przywołując słowa E. Berne’a, można zdefiniować tę strukturę jako „zespół uczuć, postaw i wzorców zachowania, które są reliktami własnego dzieciństwa”8. Przez zdrową osobę stan
Ja-Dziecko doświadczany jest jako najbardziej prawdziwa część osobowości,
której głównym celem jest określenie sposobu na maksymalizowanie zadowolenia i komfortu przy jednoczesnym minimalizowaniu dyskomfortu9. Próbując dokładniej określić, czym jest ten stan, można stwierdzić, że są to wzorce popędów
i schematy reakcji emocjonalnych, wrodzone lub nabyte w okresie wczesnego
5
6
7
8
9

Zob. J. Jagieła, Gry psychologiczne w szkole, Kielce 2004, s. 100–102.
E. Berne, Transactional Analysis in Psychotherapy, Berkshire 2008, s. 17.
T.A. Harris, W zgodzie z tobą i z sobą, Warszawa 1987, s. 32.
E. Berne, dz. cyt., s. 77.
J. Schiff, i in., Cathexis reader, New York 1975, s. 24.
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dzieciństwa10. W tym obszarze znajdują wyraz naturalne impulsy, potrzeby, pragnienia, uczucia, a także specyficzny, całościowy i intuicyjny sposób myślenia11.
Dodatkowo w trakcie socjalizacji dziecko poddawane określonym ograniczeniom uczy się pewnych schematów odczuwania i reagowania emocjonalnego,
które także zostają zapisane w tym obszarze.
W podobnym okresie życia, bo również do około piątego roku życia, aczkolwiek od momentu narodzin, kształtuje się Ja-Rodzic. W obszarze tym zapisywane są sposoby funkcjonowania (zachowania, mówienia, myślenia itp.), które jednostka w sposób automatyczny, niepodlegający świadomej analizie przejmuje od swoich rodziców i innych osób znaczących we wczesnym dzieciństwie.
Oznacza to, że sposób funkcjonowania uruchamiany z tego poziomu może (choć
nie musi) mieć charakter nieracjonalny. Opiera się bowiem na pewnych stereotypach, nieuświadamianych i czasami nie mających racjonalnych podstaw przekonaniach, które dziecko przejmuje w sposób bezrefleksyjny. Są to zatem pewne
automatyzmy działania i myślenia uruchamiane w reakcji na sytuację zbieżną
z sytuacją przeżywaną w przeszłości. Ja-Rodzic zawiera określony zbiór nakazów i zakazów postępowania, które zostały w sposób bezpośredni i pośredni
wpojone dziecku, a które prezentuje ono w dorosłym życiu.
Natomiast Ja-Dorosły zaczyna się kształtować około 8–10 miesiąca życia,
kiedy dziecko zaczyna na własną rękę eksplorować świat i ulega modyfikacjom
przez resztę życia jednostki. Jest obszarem osobowości, który ma najbardziej
obiektywny kontakt z rzeczywistością. Odpowiada on za odbiór i przetwarzanie
informacji płynących z otoczenia oraz z dwóch pozostałych struktur – Rodzica
i Dziecka. Stopień rozwoju tego obszaru warunkuje w pewien sposób zakres
wykorzystywania pozostałych dwu struktur, a zatem często także racjonalność
działania człowieka. Możliwość autoanalizy, jaką prowadzi człowiek z tego poziomu, umożliwia ocenę zapisów Rodzicielskich i Dziecięcych, a w dalszej kolejności – podjęcie decyzji co do przydatności oraz efektywności danego myślenia i działania.
Zaprezentowany powyżej pierwotny podział osobowości w analizie transakcyjnej okazał się nie w pełni wystarczający. Każdy z wymienionych powyżej
obszarów został dodatkowo podzielony na trzy kolejne stany12. Rozpoczynając
ich krótką charakterystykę, należy wspomnieć, że odwołuje się ona równocześnie do podziału funkcjonalnego, wskazującego na rolę danego stanu w kontekście myślenia i zachowania się człowieka. Tak jak zostało już wspomniane,
10
11
12

J. Jagieła, dz. cyt., s. 97.
D. Pankowska, Nauczyciel w perspektywie analizy transakcyjnej, Lublin 2010, s. 30–31.
Niektórzy przedstawiciele analizy transakcyjnej twierdzą, że stan Ja-Dorosły jest niepodzielny,
ograniczając podział drugiego stopnia do 7 struktur (zob. np. I. Stewart, V. Joines, TA Today.
A New Introduction to Transactional Analysis, Nottingham, England and Chapel Hill, North
Carolina 2009, s. 30–36.). W niniejszych badaniach zastosowano jednak podział 9-stopniowy,
który uwzględnia pierwotne założenia E. Berne’a (E. Berne, dz. cyt. s. 191–199.)
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w każdym z wymienionych wcześniej stanów Ja, w podziale drugiego stopnia,
można odnaleźć trzy kolejne obszary13:
— Rodzic w Rodzicu (inaczej: Rodzic Kontrolujący, Controlling Parent) –
struktura odpowiedzialna za stawianie wymagań, żądań, dającą nakazy i/lub
zabraniającą danego zachowania czy myślenia;
— Dorosły w Rodzicu, (inaczej: Rodzic Praktyczny, Practical Parent) – struktura podająca konkretne rozwiązania w danej sytuacji. Rozwiązania te zostały wpojone jednostce przez ważne osoby (głównie rodziców) we wczesnym
dzieciństwie;
— Dziecko w Rodzicu (inaczej: Rodzic Opiekuńczy, Nurturing Parent) – struktura uruchamiająca instynkty opiekuńcze, wychowawcze i pomocowe;
— Rodzic w Dorosłym (inaczej: Ethos, Ethos) – przepracowane, przemyślane
i wcielone w działanie nakazy i zakazy pochodzące z obszaru Rodzica;
— Dorosły w Dorosłym (inaczej: Logos, Logos) – najbardziej racjonalna część
struktury osobowości człowieka, odpowiadająca za obiektywny odbiór rzeczywistości i kontakt z otoczeniem zewnętrznym;
— Dziecko w Dorosłym (inaczej: Pathos, Pathos) – zawiera przemyślane, a następnie zintegrowane uczucia zlokalizowane wcześniej w Dziecku;
— Rodzic w Dziecku (inaczej: Dziecko Przystosowane, Adapted Child) – struktura powstała bezpośrednio dzięki oddziaływaniom rodzicielskim, reagująca
uczuciami, które „kazali mu” przeżywać rodzice;
— Dorosły w Dziecku (inaczej: Mały Profesor, Little Professor) – najbardziej
intuicyjna i twórcza część struktury osobowości człowieka;
— Dziecko w Dziecku (inaczej: Dziecko Spontaniczne, Spontaneous Child, lub
Naturalne, Natural Child) – struktura reagująca na aktualne zdarzenia w sposób niczym nieskrępowany, działająca w sposób spontaniczny, bez angażowania przy tym racjonalnego myślenia.
Zaprezentowany powyżej podział struktury osobowości człowieka został
wykorzystany w badaniach, których wyniki zostaną przedstawione w dalszej
części opracowania.
Drugą z analizowanych zmiennych była pozycja życiowa nauczyciela, na
którą składa się uogólniony obraz siebie, innych ludzi i w pewnym sensie świata.
Na temat zależności pomiędzy obrazem nauczyciela, który posiada uczeń,
a jego funkcjonowaniem szkolnym powstało już wiele opracowań, w tym także
badawczych14. Zdecydowanie mniej mówi się i pisze na temat obrazu ucznia, ja13
14

Zob. J. Jagieła, dz. cyt., s. 100–102.
Zob. E. Napora, Potrzeby psychiczne licealistów a postrzeganie nauczyciela, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2001, nr 8(403), s. 30–31; B. Olszak-Krzyżanowska, Nauczyciel
w oczach uczniów klas szóstych, [w:] Aksjologiczne aspekty relacji interpersonalnych w edukacji, red. U. Ostrowska, Kraków 2002, s. 153–167; Ł. Rokita, Nauczyciel w oczach gimnazjalistów, „Dyrektor Szkoły” 2009, nr 9(189), s. 58–59; T. Kasprzak, Nauczyciele w opinii uczniów
– wzajemna ocena, „Remedium” 2007, nr 2/3(168/169), s. 10–11; A. Czepiec-Mączka, Wizeru-
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ki posiada nauczyciel, choć i takie rozważania w literaturze przedmiotu pojawiają się15. Wydaje się, że obraz ucznia, jaki posiada nauczyciel, będzie w dużym
stopniu warunkował podejście i jakość relacji we wzajemnym kontakcie. Jakość
obrazu partnera interakcji w sposób bezsprzeczny łączy się z ilością zaufania,
jaką się go darzy, ale także motywacją, jaka towarzyszy wzajemnym kontaktom.
Innym wartym poruszenia tematem jest obraz siebie, jaki posiada nauczyciel. Zaufanie do siebie i własnych kompetencji zazwyczaj pozytywnie sprzyja
jakości relacji z innymi ludźmi. Ważne jednak, by obraz ten był realistyczny
i uwzględniał zarówno mocne, jak i słabe strony.
W koncepcji analizy transakcyjnej istnieje możliwość spojrzenia szerszego,
które łączy obraz siebie z obrazem innych ludzi. Tak jak było już wspomniane,
pozycja życiowa jest uogólnionym sposobem spostrzegania siebie i innych.
Wymiar posiadanej pozycji jest ważny, gdyż, jak mówi jeden z czołowych
przedstawicieli analizy transakcyjnej: „każdy człowiek, dokładniej każdy stan
Ja, potrzebuje specyficznego wsparcia, aby mógł odpowiednio funkcjonować.
Ludzie, którzy czują się OK i innych spostrzegają jako sobie równych, będą
między sobą wymieniać wsparcie pozytywne. Ci natomiast, którzy nie czują się
OK i innych lekceważą, najczęściej udzielają wsparcia negatywnego, a przez to
ich własne negatywne uczucia będą się potęgować”16. Pozycja życiowa może
zawierać się w jednej z czterech kategorii:
— Ja jestem w porządku, Ty jesteś w porządku (w skrócie Ja+Ty+) – pozycja
najzdrowsza, charakteryzująca się pozytywnym i realistycznym (uwzględniającym możliwości i ograniczenia) odbiorem siebie i innych.
— Ja jestem w porządku, Ty nie jesteś w porządku (Ja+Ty−) – pozycja, w której często zbyt idealistyczny obraz siebie łączy się z dewaluowaniem innych
ludzi. Tą pozycją charakteryzują się osoby zapatrzone w siebie, uważające
się za lepsze, niedostrzegające potencjału innych i niemające do innych zaufania. Taki obraz siebie i innych sprzyja rozwojowi przesadnej kontroli
i ograniczaniu.
— Ja nie jestem w porządku, Ty jesteś w porządku (Ja−Ty+) – pozycja, w której zaniżony obraz siebie towarzyszy często zbyt pozytywnemu odbiorowi
innych. Brak wiary we własne siły i możliwości współgra tutaj z przesadnym pokładaniem nadziei w kompetencje innych ludzi. Jest to pozycja zależna, sprzyjająca uleganiu psychomanipulacji i wchodzeniu w niezdrowe
relacje symbiotyczne z pozycji Dziecka Podporządkowanego.
— Ja nie jestem w porządku, Ty nie jesteś w porządku (Ja−Ty−) – pozycja najbardziej destrukcyjna, warunkująca negatywne postrzeganie zarówno siebie,
jak i innych ludzi. Brak wiary w siebie i innych podważa tutaj sens istnienia

15
16

nek nauczyciela w opinii uczniów, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2000, nr 393, s. 21–
23; i in.
Zob. H. Sowińska, Jak nauczyciele spostrzegają uczniów, „Życie Szkoły” 2009, nr 3, s. 5–9.
R. Rogoll, Aby być sobą. Wprowadzenie do analizy transakcyjnej, Warszawa 1989, s. 47.
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i bywa, że skłania ludzi posiadających podobne przekonania do zachowań
autodestrukcyjnych.
Pozycje życiowe w analizie transakcyjnej posiadają dwa wymiary – egzystencjalny i behawioralny. Pierwszy z nich determinuje uogólniony obraz siebie
i innych przejawiany zazwyczaj w relacjach interpersonalnych. Drugi ma charakter chwilowy i warunkowany jest reakcją na zaistniałą sytuację. Wydaje się,
że oba wymiary pozycji rozpatrywane być mogą w perspektywie szerszej –
w której próbuje się uogólnić przeciętny obraz siebie w konfrontacji do innych
ludzi – lub węższej i dotyczyć relacji z jedną konkretną osobą, czy grupą ludzi.
Mając na uwadze pojęcia wyjaśnione powyżej, można pokrótce scharakteryzować podstawy metodologiczne przeprowadzonych badań. Zasadniczym problemem badawczym było określenie, czy i jaka zależność występuje pomiędzy
posiadaną przez nauczyciela strukturą osobowości a przejawianą przez niego
pozycją życiową. Przy czym analizie poddano strukturę drugiego stopnia osobowości nauczycieli oraz przejawianą przez nich pozycję życiową w relacji do
uczniów. W badaniu udział wzięło 211 nauczycieli szkół gimnazjalnych, przy
czym do ostatecznej analizy zakwalifikowano dane pochodzące od 204 osób.
Badania przeprowadzone zostały na przełomie roku 2011 i 2012, w oparciu
o metodę sondażu diagnostycznego. W proces konstrukcji narzędzi zastosowanych w badaniu zaangażowani byli sędziowie kompetentni, a w dalszej kolejności narzędzia te poddane zostały częściowej weryfikacji poprzez określenie rzetelności wewnętrznej z wykorzystaniem współczynnika α-Cronbacha oraz mocy
dyskryminacji narzędzi. Dane konieczne do wyznaczenia tych współczynników
pochodziły z przeprowadzonych badań pilotażowych.
Struktura osobowości nauczycieli badana była przy wykorzystaniu techniki
specyficznej dla analizy transakcyjnej, jaką jest egogram. Narzędzie wykorzystane w niniejszym badaniu skonstruowane zostało we współpracy z Adrianną
Sarnat-Ciastko w ramach działalności Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej funkcjonującego na Wydziale Pedagogicznym Akademii im.
J. Długosza w Częstochowie17. Narzędzie to pozwala na wyznaczenie zakresu
wykorzystywania (kateksjonowania) poszczególnych stanów Ja w strukturze
drugiego stopnia wraz z określeniem pozytywnych i negatywnych aspektów poszczególnych stanów, czyli wskazaniem jak dalece dany stan ułatwia bądź
utrudnia funkcjonowanie jednostce, w jej subiektywnej opinii.
Pozycja życiowa badana była z wykorzystaniem techniki dyferencjału semantycznego (SD), której autorami są C.E. Osgood, G.J. Suci i P.H. Tannebaum. Celem badania opartego na SD jest zmierzenie znaczenia, jakie pewne
rzeczy (pojęcia) mają dla różnych ludzi, przez uzyskanie ich sądów dotyczących
17

Więcej na temat założeń przyświecających konstrukcji narzędzia oraz procesu jego weryfikacji
czytaj: A. Pierzchała, A. Sarnat-Ciastko, Egogram strukturalny. Kwestionariusz samooceny stanów Ja (wersja eksperymentalna), [w:] Analiza transakcyjna w edukacji, red. J. Jagieła, Częstochowa 2011, s. 279–288.
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tych rzeczy (pojęć) na zbiorze opisowych skal. Technika ta jest połączeniem
dwóch innych: skalowania i asocjacyjnej18. Warte podkreślenia jest to, że kwestia, którą sam Osgood uważał za wadę swojej techniki, w niniejszych badaniach
może być uznana za zaletę. Chodzi mianowicie o ograniczenie jej jedynie do
pomiaru emocjonalnej strony znaczenia z pominięciem strony denotacyjnej19.
Biorąc pod uwagę badany przy pomocy tej techniki przedmiot, jakim jest pozycja życiowa, ten aspekt należy traktować jako niewątpliwą zaletę. Kwestionariusz zastosowany w niniejszych badaniach zawierał dwa zestawy identycznych
dwunastu par przymiotników (dobranych dzięki uprzejmości sędziów kompetentnych). Respondenci proszeni byli o wyrażenie opinii w pierwszej kolejności
na temat siebie, w drugiej – na temat swoich uczniów. Obrazy te były następnie
porównywane poprzez wyznaczenie profilu obrazu siebie w relacji do posiadanego obrazu ucznia. Poszczególne pozycje życiowe wyznaczone zostały poprzez
podział kwartylowy odpowiedzi badanych – osoby posiadające najbardziej pozytywny obraz siebie i ucznia kwalifikowane były do grupy „Ja+Ty+”, obrazy
najbardziej negatywne w obu wymiarach zaliczono do grupy „Ja−Ty−”, posiadające najistotniejszą różnicę w obrazie, gdzie Ja było zdecydowanie lepiej postrzegane niż Ty, do grupy „Ja+Ty−”, i odpowiednio osoby posiadające najistotniejszą różnicę w obrazie, gdzie Ja było zdecydowanie gorzej postrzegane niż
Ty, kwalifikowano do grupy „Ja−Ty+”.
Pozyskane od respondentów dane analizowane były przy wykorzystaniu
jednoczynnikowego testu ANOVA, który umożliwia określenie, czy średni poziom uaktywniania danego stanu Ja różni się w zależności od przyjmowanej
przez nauczyciela pozycji życiowej. Zmienną jakościową była tutaj przyjmowana przez nauczyciela pozycja życiowa, ilościową – zakres wykorzystywania (kateksjonowania) poszczególnych stanów Ja. Zostały spełnione warunki konieczne
dla zastosowania testu, mówiące o podobnej liczebności grup tworzących
zmienną niezależną (czynnik jakościowy; tutaj: liczba osób tworzących poszczególne kategorie pozycji życiowych), a także założenie wskazujące na konieczność potwierdzenia normalności rozkładu zmiennej zależnej (tutaj: poszczególnych zakresów kateksjonowania stanów Ja). Wyniki testu W ShapiroWilka (p < 0,05), któremu poddano poszczególne zmienne, a także rozkłady wykresów kwantylowych nie dały przesłanek do odrzucenia hipotezy zakładającej
normalność rozkładu zmiennej, co uprawnia do przyjęcia założenia, że rozkład
ten ma charakter normalny. Wyniki istotne statystycznie wykazano w przypadku
kilku wymienianych w analizie transakcyjnej stanów Ja drugiego stopnia, co zostało zobrazowane poniżej.
Wyprzedzając nieco analizę wyników, należy wspomnieć, że w trakcie konceptualizacji założeń dotyczących niniejszych badań autorka opierała się na sys18

19

Zob. J. Czapiński, Dyferencjał semantyczny, [w:] Materiały do nauczania psychologii, seria III,
t. 3, red. L. Wołoszynowa, Warszawa 1978, s. 258–259.
Tamże, s. 271.
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temowym podejściu do zjawisk społecznych. Podejście to charakteryzuje się
cyrkularnym opisem pojawiających się sytuacji badawczych (i nie tylko badawczych). Oznacza to, że zgodnie z tymi założeniami nie da się wyznaczyć liniowych zależności przyczynowo-skutkowych w analizowanych zjawiskach. Nie da
się zatem wskazać, czy to przyjmowana pozycja życiowa determinuje określony
zakres kateksjonowania danego stanu Ja, czy może odwrotnie – częste uaktywnianie danego stanu prowadzi do ukształtowania danej postawy. Na podstawie
analizy wyników można jednak założyć, zgodnie z podejściem systemowym, że
dane pozycje życiowe i określone stany Ja wzajemnie na siebie oddziałują. Posiadanie pewnej pozycji życiowej może sprzyjać wyższemu bądź niższemu kateksjonowaniu danych stanów Ja, a wyższy zakres ich wykorzystywania
wzmacnia określone pozycje.
Tytułem wstępu należy także wyjaśnić, że badani nauczyciele w bardzo niskim stopniu rozpoznali w sobie negatywne aspekty stanów Ja. Powodowane to
może być przynajmniej kilkoma czynnikami – brakiem istnienia negatywnych
aspektów (co jednak wydaje się mało prawdopodobne), dość niskim poziomem
samoświadomości badanych lub brakiem chęci ujawnienia (nie tylko przed badającym, ale także przed samym sobą) negatywnych obszarów siebie. Nie można także wykluczyć, że ujawnione wyniki są w pewien sposób zafałszowane
z powodu błędów w trakcie prowadzenia badań, choć dołożono wszelkich starań, by tego uniknąć i trudno na chwilę obecną wskazać na konkretne uchybienia
w tym zakresie.
Pierwszą ze statystycznie istotnych zależności uzyskanych w badaniu był
zakres wykorzystywania Rodzica Praktycznego przez nauczycieli, ze względu
na posiadaną przez nich pozycję życiową.
Bieżący efekt: F(3, 93)=3,5658, p=,01710
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Wykres 1. Zależność pomiędzy zakresem uaktywniania Rodzica Praktycznego przez nauczyciela
a jego pozycją życiową (jednoczynnikowy test ANOVA)
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Analiza powyższego wykresu wskazuje, że nauczyciele posiadający pozycję
Ja+Ty+ są jednocześnie osobami, które posiadają sporo zapisów Rodzicielskich
ułatwiających im efektywne zachowanie w sytuacjach znanych. Mowa tutaj
o zasobach tkwiących w obszarze Rodzica Praktycznego, który ułatwia automatyczne działanie w sytuacjach niewymagających głębszej analizy, gdyż są one
w jakiś sposób zbieżne z tymi przeżywanymi w okresie dzieciństwa. W przypadku tych badań należy mieć na myśli głównie zapisy działające w obrębie
czynności związanych z wykonywanym zawodem. Posiadanie pozytywnych zasobów tego obszaru Rodzica często warunkuje zaradność w obliczu sytuacji
problemowych, co w jasny sposób wiązać może się z pozytywnym obrazem siebie i świata (w tym ludzi w nim funkcjonujących). Warto jednak zauważyć, że
nie w każdym przypadku zależność ta wygląda w ten sam sposób. Niemalże
identyczny (a nawet nieco wyższy, aczkolwiek różnica ta jest w zakresie błędu
statystycznego) poziom uaktywniania Rodzica Praktycznego prezentują osoby
posiadające pozycję Ja+Ty−. Pewne schematy działania, które zawiera ta struktura, wiązać się mogą także z poczuciem, że inni (tutaj uczniowie) nie funkcjonują tak samo sprawnie, a ich efektywność działania jest ograniczona. Przekonanie to rodzić może postawę wyniosłości względem otoczenia (uczniów). Niski
zakres kateksjonowania Rodzica Praktycznego sprzyja natomiast deprecjonowaniu siebie w relacji do innych – osoby przejawiające pozycję Ja−Ty+ w najniższym stopniu uaktywniają ten stan, mają zatem najprawdopodobniej poczucie
braku zaradności własnej przy jednocześnie zawyżonej opinii na jej temat
w przypadku otoczenia.
Bieżący efekt: F(3, 93)=6,8443, p=,00032
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Wykres 2. Zależność pomiędzy zakresem uaktywniania Rodzica Opiekuńczego przez nauczyciela
a jego pozycją życiową (jednoczynnikowy test ANOVA)
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W przypadku struktury Rodzica Opiekuńczego związek z pozycją życiową
jest do pewnego stopnia podobny jak w przypadku omawianego powyżej Rodzica Praktycznego. Także tutaj w najwyższym stopniu zapisy z tego obszaru rozpoznawali w sobie nauczyciele z pozytywnym obrazem siebie, jednak różnica
pomiędzy pozycją Ja+Ty+ i Ja+Ty− jest donioślejsza. Tendencję do opieki nad
innymi i działania na ich rzecz przejawiają częściej nauczyciele posiadający jednocześnie pozytywny obraz siebie i uczniów. Natomiast w nieco niższym stopniu ci, którzy siebie postrzegają w świetle pozytywnym, a uczniów w negatywnym. Przy czym nasuwa się przypuszczenie (częściowo potwierdzone jakościową analizą wyników badań), że negatywny obraz ucznia rozumieć należy tutaj
w perspektywie braku samodzielności, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach
problemowych, wyciągania konstruktywnych wniosków. Ponownie najniższemu
zakresowi kateksjonowania Rodzica Opiekuńczego towarzyszy pozycja Ja−Ty+,
co oznacza, że nauczyciele z zaniżoną samooceną, szczególnie jeśli towarzyszy
jej przekonanie o większej efektywności funkcjonowania ucznia, wykazują niższy poziom instynktu opiekuńczego. Co ciekawe, w mniejszym stopniu wykorzystują oni w działaniu zapisy Rodzica Opiekuńczego niż nauczyciele posiadający zarówno negatywny obraz siebie, jak i ucznia.
Bieżący efekt: F(3, 93)=3,5617, p=,01719
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Wykres 3. Zależność pomiędzy zakresem uaktywniania struktury Ethos przez nauczyciela a jego
pozycją życiową (jednoczynnikowy test ANOVA)
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Bieżący efekt: F(3, 93)=4,6304, p=,00460
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Wykres 4. Zależność pomiędzy zakresem uaktywniania struktury Logos przez nauczyciela a jego
pozycją życiową (jednoczynnikowy test ANOVA)
Bieżący efekt: F(3, 93)=4,6053, p=,00475
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Wykres 5. Zależność pomiędzy zakresem uaktywniania struktury Pathos przez nauczyciela a jego
pozycją życiową (jednoczynnikowy test ANOVA)

Ze względu na bardzo zbieżne wyniki uzyskane dla trzech obszarów Dorosłego (Ethos, Logos i Pathos) zostaną one omówione wspólnie. We wszystkich
trzech przypadkach wyższemu zakresowi wykorzystywania tych struktur sprzyjają pozycje, którym towarzyszy pozytywny obraz siebie. Różnice w przypadku
pozycji Ja+Ty+ i Ja+Ty− są na tyle nikłe, iż mogą wynikać z błędu statystycznego, podobnie zresztą, jak w przypadku pozycji zawierających negatywny ob-
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raz siebie (wyjątkiem jest tutaj Ethos, gdzie osoby posiadające negatywny obraz
siebie i uczniów zdają się w wyższym stopniu wykorzystywać ten obszar Ja niż
osoby z pozycją Ja−Ty+). Biorąc pod uwagę funkcję Dorosłego, jaką jest analiza
zasobów Rodzica (w przypadku Ethosu), Dziecka (w przypadku Pathosu) i informacji dochodzących z otoczenia (Logos), można stwierdzić, że wyższemu
zakresowi jego wykorzystania sprzyja wiara w siebie, własne kompetencje
i możliwości. Nauczyciele pozytywnie postrzegający siebie twierdzą, że łatwo
przychodzi im podejmowanie efektywnych decyzji, potrafią analizować zaistniałą sytuację w sposób wielowymiarowy i obiektywny oraz uczyć się na własnych
błędach, a także są otwarci na racjonalną argumentację.
Biorąc pod uwagę zbieżność zaprezentowanych powyżej wyników, można
spróbować wysnuć wnioski w pewien sposób uogólniające zależności pomiędzy
strukturą Ja a przyjmowaną pozycją życiową. Analizy jednoznacznie wskazują,
że wyższemu kateksjonowaniu określonych stanów Ja zazwyczaj towarzyszy
pozycja Ja+Ty+. Należy podkreślić, iż ma to zapewne związek z faktem opisanym w jednym z poprzednich akapitów, a mianowicie z kwestią wysokiego
stopnia rozpoznania głównie pozytywnych aspektów Ja przez respondentów, co
zostało potwierdzone także analizami statystycznymi. Jedyną strukturą, w przypadku której respondenci dość chętnie wskazywali na jej dysfunkcjonalność dla
własnej efektywności działania, było Dziecko Przystosowane. Wynik uzyskany
przez badanych nauczycieli okazał się na tyle istotny, iż możliwa jest w tym
przypadku analiza zależności w kontekście przyjmowanej pozycji życiowej, co
zobrazowano na poniższym wykresie.
Bieżący efekt: F(3, 93)=4,2513, p=,00733
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Wykres 6. Zależność pomiędzy posiadaniem negatywnych aspektów Dziecka Przystosowanego
przez nauczyciela a jego pozycją życiową (jednoczynnikowy test ANOVA)
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Nauczyciele, którzy w najwyższym stopniu rozpoznali w sobie negatywne
aspekty Dziecka Przystosowanego, są jednocześnie tymi, których zakwalifikowano do grupy posiadającej pozycję Ja−Ty−. Co ciekawe, w najniższym stopniu
odnalazły w sobie te aspekty osoby z pozycją Ja−Ty+. Biorąc także pod uwagę
wynik uzyskany przez osoby z pozycją Ja+Ty−, należy stwierdzić, że negatywnemu obrazowi ucznia posiadanemu przez nauczyciela towarzyszy jednocześnie
poczucie zbytniego podporządkowania się otoczeniu. Podporządkowanie to nie
musi dotyczyć bezpośrednio relacji z uczniem, ale sytuacji w ogóle. Nauczyciele
ci nie mają poczucia sprawstwa i autonomiczności działania, czują się sterowani
i ograniczani. Tego rodzaju odczucia często budzą frustrację, która skutkować
może negatywnym nastawieniem do pracy w ogóle, a w tym także do ucznia. Jeżeli dodatkowo brakowi możliwości kontroli nad własnym funkcjonowaniem ze
względu na okoliczności towarzyszy poczucie niskiej wartości, sytuacja ulega
wzmocnieniu, a pozycja Ja−Ty− zdaje się umacniać.
Tak jak wspomniano przed chwilą, jedynie w przypadku Dziecka Przystosowanego udało się zidentyfikować taki poziom występowania negatywnych
aspektów stanu Ja, że możliwe były analizy statystyczne określające jego zależności z pozycją życiową. Jednak współzależność pozycji życiowej nauczyciela
z funkcjonowaniem w określonych stanach Ja, w przypadku rozpoznawania pozytywnych i negatywnych aspektów tych stanów, można zidentyfikować także
w sytuacji analizy tylko odpowiedzi wskazujących na aspekty pozytywne danych obszarów, wykluczając jednocześnie aspekt negatywny. Związek liczony
w ten sam sposób (jednoczynnikowy test ANOVA) jest w przypadku odrzucenia
odpowiedzi wskazujących aspekty negatywne zdecydowanie silniejszy i występuje w przypadku większej ilości stanów Ja. W celu zobrazowania zależności
w poniższej tabeli zestawiono wartości współczynników F dla danego stanu
z uwzględnieniem odpowiedzi nieróżnicujących względem aspektów (wyniki
zaprezentowane na wykresach 1–5), bądź wyróżniających aspekty pozytywne.
Tabela 3. Wartości współczynników F dla poszczególnych stanów Ja*

Stan Ja
Rodzic Krytyczny

Wartość współczynnika F bez
Wartość współczynnika F dla pozyuwzględniania aspektów pozytywtywnych aspektów stanu Ja
nych i negatywnych
F

p

F

p

—

n.i.**

2,78

0,045

Rodzic Praktyczny

3,56

0,017

4,52

0,005

Rodzic Opiekuńczy

6,84

0,00032

9,63

0,00001

Mały Profesor

—

n.i.

2,98

0,035

Dziecko Naturalne

—

n.i.

4,24

0,007

*

W tabeli nie uwzględniono stanów Dorosłego (Ethos, Logos i Pathos), gdyż zgodnie z założeniami analizy transakcyjnej nie posiadają one pozytywnych i negatywnych aspektów.
**
Brak istotności statystycznej
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Dane zawarte w powyższej tabeli w jasny sposób wskazują, że siła związku
pomiędzy poszczególnymi pozycjami życiowymi nauczycieli a posiadaniem
przez nich pozytywnych aspektów określonych stanów Ja jest istotna. Oznacza
to, że znaczenie dla rozwoju określonej pozycji życiowej ma nie tyle poziom kateksjonowania danego stanu, a raczej stosunek pomiędzy pozytywnym i negatywnym jego aspektem. Warto zatem zobrazować na wykresach zależności dotyczące stanów, które do tej pory nie były analizowane20.
Bieżący efekt: F(3, 93)=2,7814, p=,04533
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Wykres 7. Zależność pomiędzy posiadaniem pozytywnych aspektów Rodzica Krytycznego przez
nauczyciela a jego pozycją życiową (jednoczynnikowy test ANOVA)

Ponownie widać, że posiadanie pozytywnych obszarów danego stanu sprzyja
pozycjom Ja+Ty+ i Ja+Ty−, przy czym dla tej drugiej pozycji posiadanie tych
aspektów ma nieco większe znaczenie. Zdecydowanie najmniej z tego obszaru
Ja korzystają osoby posiadające negatywny obraz siebie w zestawieniu z pozytywnym otoczenia (Ja−Ty+).

20

Relacje pomiędzy poszczególnymi pozycjami w przypadku Rodzica Praktycznego i Rodzica
Opiekuńczego zostały zaprezentowane na wykresach 1 i 2. Uwzględnienie jedynie aspektów
pozytywnych wzmacnia tę zależność, ale nie powoduje jej istotnych zmian jakościowych. Z tego powodu wykresy dla wspomnianych stanów nie będą ponownie prezentowane.
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Bieżący efekt: F(3, 93)=2,9855, p=,03517
6,5
6,0

Pozytywne aspekty
Małego Profesora

5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
Ja+Ty+

Ja+Ty-

Ja-Ty+

Ja-Ty-

Pozycja życiowa

Wykres 8. Zależność pomiędzy posiadaniem pozytywnych aspektów Małego Profesora przez nauczyciela a jego pozycją życiową (jednoczynnikowy test ANOVA)

Twórczemu obszarowi struktury Ja, jakim jest Mały Profesor, sprzyja, jak
widać na powyższym wykresie, pozycja Ja+Ty+. Zdecydowanie najmniej
w sposób intuicyjny i kreatywny potrafią działać nauczyciele, którzy posiadają
negatywny obraz siebie, przy czym szczególnie destrukcyjne znaczenie dla tego
obszaru Ja ma pozycja Ja−Ty−.
Bieżący efekt: F(3, 93)=4,2369, p=,00746
4,0
3,5

Pozytywne aspekty
Dziecka Naturalnego
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2,0
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Ja-Ty-
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Wykres 9. Zależność pomiędzy posiadaniem pozytywnych aspektów Dziecka Naturalnego przez
nauczyciela a jego pozycją życiową (jednoczynnikowy test ANOVA)
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Podobnie jak w przypadku Małego Profesora, z Dzieckiem Naturalnym
w pozytywnych jego aspektach współgra pozycja Ja+Ty+. W najniższym stopniu z obszaru tego potrafią korzystać nauczyciele posiadający negatywny obraz
siebie. Mniejsze znaczenia ma tutaj posiadany przez nich obraz ucznia.
Wychodząc z podstawowych założeń analizy transakcyjnej, w których
przyjmuje się, że obszary Rodzica i Dziecka kształtują się do około piątego roku
życia człowieka, obszarem bezpośrednich oddziaływań na jednostkę w kontekście powyższych badań jest pozycja życiowa. Biorąc pod uwagę zaprezentowane
wyniki, wydaje się, że dla jakości pracy nauczyciela niezwykle istotne znaczenie
ma obraz siebie samego. Wydaje się bowiem, że pozytywne postrzeganie siebie
daje potencjał do korzystania z własnych zasobów, tkwiących w strukturze Ja.
Dodatkowo ich ujawnianie (co możliwe jest z poziomu Dorosłego) sprzyja,
zgodnie z systemowym podejściem do zjawisk społecznych, kształtowaniu się
najzdrowszej pozycji życiowej, jaką jest Ja+Ty+. Wydaje się, że obszar działalności wspomagający nauczyciela w odkrywaniu swoich zasobów i kształtujący
pozytywny obraz siebie jest aktualnie dość zaniedbywany. Tym istotniejsze wydaje się organizowanie różnego rodzaju grup wsparcia i szkoleń w zakresie
kształtowania pozytywnego obrazu siebie i poczucia kompetencji dla przedstawicieli tego zawodu. Analiza transakcyjna może stać się tutaj przydatnym narzędziem, nie tylko diagnostycznym, ale także praktycznym, pomagającym odkrywać wewnętrzny potencjał człowieka.
Wydaje się, że największe znaczenie w kształtowaniu pozycji zakładającej
zarówno pozytywny obraz siebie, jak i innych ludzi będzie miał obszar JaDziecko – ze względu na swój emocjonalny charakter. Uświadamianie i uaktywnianie pozytywnego wymiaru tego obszaru Ja może zarówno wpływać na
analizowaną w niniejszym artykule pozycję życiową, sprzyjając kształtowaniu
się pozytywnego obrazu siebie i innych ludzi (w tym uczniów), jak i prowadzić
do podniesienia efektywności procesu dydaktycznego, poprzez zwiększenie potencjału nauczyciela do kształcenia wielostronnego z wykorzystaniem zróżnicowanych metod i technik21. Dotarcie do pozytywnych zasobów tego obszaru możliwe jest z poziomu Dorosłego, natomiast przyzwolenie do korzystania z nich
pochodzi od Rodzica. Wyposażenie nauczycieli w umiejętność możliwie pełnego posługiwania się wszystkimi obszarami Ja, z uwzględnieniem ich pozytywnych wymiarów i dostrzeganiem ograniczeń, prowadzić będzie do rozwoju pozycji Ja+Ty+, a co za tym idzie – do podniesienia jakości i efektywności pracy
nauczyciela oraz rozwoju jego satysfakcji zawodowej.

21

O wartości struktury Ja-Dziecko w kontekście efektywności oddziaływań nauczyciela w perspektywie różnych systemów dydaktycznych zob. Z. Łęski, Transakcje nauczyciel-uczeń w wybranych teoriach dydaktycznych, „Edukacyjna Analiza Transakcyjna”, nr 1, red. J. Jagieła,
Częstochowa 2013 [w druku].

110

Anna PIERZCHAŁA

Summary
“I” in relation to “YOU” – personality traits necessary for teacher’s job.
Research report
The article presented specific possibilities of using the concept of transactional analysis in order to characterize the educational reality. According to her research, the author shows the connections between teacher’s personality structure and manifested life position. She points to the role of
having and recognizing the positive and negative dimensions of ego states in their second-order
structure, in the context of life position. She also emphasizes the importance of Child ego-state for
the formation of life position which assumes a positive image of self and others.
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Utopia projektu edukacji multikulturowej
a możliwości edukacji tradycyjnej, otwartej na
odmienności kulturowo-religijne w kontekście
europejskiej integracji
Niewątpliwie interesującą kwestię stanowiłoby zagadnienie wykształcenia
się i funkcjonowania w nauce terminu – interdyscyplinarność, przy braku występowania określenia: multidyscyplinarność, które z powodzeniem mogłoby bardziej adekwatnie opisać stan nauki, czyli stan multidyscyplinarności, jaki współcześnie jest i zarazem pozostaje jej udziałem. Natomiast zastanawiać może niemożność użycia określenia interkulturowość wobec niemal wyłącznej intelektualnej dominacji wyrażenia multikulturowość. Zauważamy powyższe, aby zwrócić
uwagę na pewne niekonsekwencje. Istotną pozostaje więc kwestia – czy należałoby je uznać za powstałe przypadkowo, czy też wynikają na sposób zdeterminowany z określonej koncepcji nauki, kultury naukowej lub kultury inteligibilnej.
Współczesne społeczeństwa dawnych imperiów kolonialnych europejskiego
Zachodu próbuje się określić – bądź wręcz określa się – jako multikulturowe. Od
razu zauważamy, iż społeczeństwa, które w dziejowej przeszłości nie naznaczyły siebie ekspansywnością – bardziej lub mniej agresywną, nie wykazują charakteru multikulturowości i konsekwentnie nie doznają w relacjach swych zbiorowości i lokalnościowych wspólnot ludzkich problemów multikulturowości. Problem zdaje się zatem dotyczyć wyłącznie społeczeństw postkolonialnych. Niezrozumiałe wydaje się zatem, że pojawiają się coraz bardziej przemożne próby
forsowania nowego modelu edukacyjnego jako „wychowania” (resp. edukacji)
multikulturowego. Dlatego niezbędna – powodowana praktyczną (w sensie Arystotelesa) koniecznością – okazuje się refleksja na multikulturową edukacją. Czy
faktycznie edukacja multikulturowa stanowi rozwiązanie na globalność współczesnego stanu społeczeństw kontynentalnych? Powyższe racje sprawiają, iż
edukację w jej wymiarze multikulturowym obraliśmy jako przedmiot niniej-
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szych rozważań. Ale, jednocześnie, stawiamy kwestię w bardziej konkretnej
perspektywie – czy w ogóle zachodzi możliwość edukacji multikulturowej? Jednak, aby refleksja nie pozostawała w bliżej nieokreślonej inteligibilnej próżni,
odnieśliśmy rozważany projekt kształcenia młodych pokoleń, czyli edukację
multikulturową, do tak zwanej edukacji tradycyjnej, kształtowanej w ramach
cywilizacji Zachodu i zarazem określonych europejskich kultur państwowo-narodowych (w uproszczeniu).
Od razu zmuszeni jesteśmy podnieść, iż inne kręgi cywilizacyjne – kultury
religijne, które przecież nie są na tyle liczne, aby nie mogły być w swej charakterystyce określone i nazwane z „imienia” – nie wykazują podobnego zafascynowania wobec nie dającej się bliżej określić edukacji multikulturowej. Taka
dążność nie wchodzi bowiem w ogóle w rachubę – na przykład – w społecznościach poszczególnych państw „świata” muzułmańskiego. Trudno rozstrzygać
powody zauroczenia europejskiego Zachodu wizją edukacji multikulturowej
bądź też mody ze strony wciąż trwającej pomoderności (resp. postmodernizmu)
na niespójne wewnętrznie koncepcje (w uproszczeniu). Najpewniej jedną
z przyczyn stanowi próba i wręcz konieczność uporządkowania sytuacji społecznej europejskich państw postkolonialnych, które wraz z utratą przez Europę
światowej hegemonii potraciły także swe posiadłości kolonialne i to już w ciągu
kilkunastu lat po 1945 roku; w konsekwencji tychże następstw – od ponad półwiecza zmagają się z multicywilizacyjnością (w uproszczeniu) i wielorasowością swych społeczeństw, a właściwie z konsekwencjami skrzyżowania ras i kultur1. Również zjawisko tak zwanej globalizacji (z ostatnich dekad XX wieku
i początków obecnego XXI stulecia) zdołało ideologizująco naznaczyć stanowiska zarówno naukowe, jak i polityczne oraz gospodarczo-ekonomiczne i inne.
Trudno tego dowieść, ale niewątpliwie globalizacja stanowi nadal bliżej nieokreśloną inspirację różnych projektów multikulturowych, jakie wciąż pojawiają
się i pretendują do wyłączności postrzegania społeczeństw ziemskiego globu.
Z drugiej natomiast strony – wprost przeciwnie do globalizacyjnego ideologizmu, nastające kryzysy finansowe wykazują niemal miałkość i nijakość takichże
projektów. Zdecydowane i zarazem bezwzględne kształtowanie się nowych
układów sił o wymiarze mondialnym – zwłaszcza ze strony nowo powstających
globalnych centrów gospodarczych i innych, wykazuje jedynie intelektualny infantylizm wszelkich ideologów edukacji multikulturowej. W odniesieniu do niegdyś odkrywczych intuicji Marksa, dotyczących bezwzględności rynku i konkurencji, stanowiącej jego istotę, należałoby się obecnie dość poważnie zastanowić, czy jeszcze mamy do czynienia z bezosobową naturą kapitału, gdyż nie
wydaje się on już „ślepy” i uczuciowo niewrażliwy na wszystko, co nie jest zyskiem. Bowiem, czyż posiadacze olbrzymich fortun kapitałowych – zauważal1

Chodzi o sytuację międzykontynentalnego i międzycywilizacyjnego krzyżowania się ras, jaka
wystąpiła na Wyspach Zielonego Przylądka (dawne posiadłości kolonialne Portugalii) i nieodwracalnie aż po współczesność wykazuje swe konsekwencje kulturowo-cywilizacyjne w kształcie
społeczności tychże pokolonialnych terytoriów.
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nych w wymiarze mondialnym – nie zdradzają konkretnych ideologicznych
przekonań i czy nie angażują znacznych części swych środków finansowych
w określone ideologiczne projekty, jak, np., finansowania klinik aborcyjnych?
Czyż zjawisko lobbowania nie tyle określonych produktów, co nawet określonych społecznych projektów i wszelkie inne postacie lobbingu – coraz bardziej
przemożne i bezwzględne – nie czynią tez Marksa nieużytecznymi i nie podważają aksjomatów teorii ekonomicznych, wzniesionych na jego koncepcji ekonomicznej? Bowiem, czyż współcześnie nie wykorzystuje się kapitału nawet do
bezwzględnego tłumienia niepodległych społeczeństw, czynienia ich niewolnymi, wyobcowanymi kulturowo2, itd.? Można się zatem dość poważnie zastanawiać, czy projekty edukacji multikulturowej nie nabyły również takiego, ideologicznego znamienia. Czy, na przykład, tezy o europejskości – europejskości bez
znamion konkretnego kulturowego osadzenia – nie są wyłącznie ideologicznymi
konstrukcjami mentalnymi?
Aktualnie kwestia edukacji multikulturowej wydaje się pozbawiona jej dotychczasowej ideologicznej nośności. Nie wykazuje już tak silnego magiczno-uwodzicielskiego charakteru dla establishmentów politycznych bądź, na przykład, politologicznych środowisk naukowych (w uproszczeniu). Ale nie oznacza
to, że mentalność establishmentowych gremiów polityczno-biznesowych i wiodących globalnie ośrodków badawczo-naukowych (zasadniczo osadzających się
na agresywnej filozofii empiryzmu) nie pozostaje już naznaczona wyobrażaniem
sobie, jakoby zachodziła niczym nie ograniczana możliwość dowolnego modelowania nie tylko społeczeństw cywilizacyjnych w ogólności, ale także nawet
ich wewnętrznych struktur, czyli swobodnego nadawania im kształtu jako, np.,
multikulturowe, wraz z kreowaniem stosunków pomiędzy poszczególnymi społeczeństwami różnych bytów państwowych. Wydaje się, że nadal dominuje
w nich domniemywanie, iż odgórne i aksjomatyczne planowanie struktur społeczeństw pozostaje jedynym rozwiązaniem dla sytuacji społeczeństw w ich wielopoziomowych strukturach – lokalności, regionalności, prowincji i stanów
(resp. województw, departamentów, hrabstw itd.) wobec swoistego globalnego
face à face społeczeństw; że politologiczno-edukacyjne (w uproszczeniu) przedsięwzięcia należy rozpoczynać od ułożenia swoistego rodzaju wielopoziomowej
siatki kompromisów na poziomie globalności. Zauważmy jednocześnie, że postulat i zarazem koncepcja edukacji multikulturowej pozostaje wyłącznie projektem Zachodu. Odmienne od europejskiego Zachodu, niezachodnie kręgi kulturowo-cywilizacyjne nie wykazują takich ideologicznych dążeń. Zdają się pozostawać na pragmatyzmie swego kulturowo-cywilizacyjnego funkcjonowania.
2

Przykłady Nord Streamu (realizacja którego powoduje, iż Polska z beneficjenta tranzytu gazu
do Europy stała się płatnikiem; nadto utraciła możność rozwoju portu w Szczecinie i Gazoportu
w Świnoujściu, a także weszła w stan zagrażający jej bezpieczeństwu energetycznemu) bądź
tzw. ratowania strefy euro (m.in.: nakładane zobowiązania z tytułu EFSF/EMS, czyli funduszy
ratunkowych eurolandu, oraz Target 2, tj. systemu wewnętrznych rozliczeń strefy euro) zdają
się zaprzeczać, jakoby kapitał wykazywał nadal i wyłącznie neutralny charakter, a wolny rynek
stanowił istotę tzw. gospodarki rynkowej.
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Trudno jest podejmować naukowo-badawczą dyskusję z czymś, co nie wykazuje jednoznacznej intelektualnie konsystencji. Także wręcz niemożliwa jest
przecież inteligibilna „debata” z czymś, co stanowi i pozostaje ideologią. Nie
zamierzamy też podejmować takiejże dyskusji i na takimże poziomie. Ograniczymy się jedynie do realiów epistemologicznych, a przede wszystkim do realiów pedagogicznych kształtowania się poznawczo-kulturowego nowych pokoleń – w najbardziej wczesnych okresach ich biologiczno-psychofizycznego i moralno-intelektualnego rozwoju, podnosząc jednocześnie, iż nie wyczerpują one
integralnego rozwoju człowieczych indywiduuów. Wykazanie, iż edukacja multikulturowa nie sięga takichże poziomów lub, określając inaczej, że pozostaje
zawieszona w egzystencjalnej próżni, uznamy za wystarczający dowód, iż niestety pozostaje ona jedynie i wyłącznie utopią.
Prezentację rozważanej kwestii podejmiemy w trzech etapach. Rozpoczniemy od nakreślenia realiów kulturowych i antropologicznych, jakie są udziałem
wszystkich wspólnot społecznych każdego kręgu cywilizacyjnego. Następnie
rozważymy realia poznawcze i epistemologiczne człowieczego podmiotu i człowieczej wspólnotowości jako swoiście rozumianego podmiotu kolektywnego.
Z kolei uwzględnimy realia pedagogiczne, w których ramach pozostaje jakakolwiek edukacja – niezależnie od tego, czy otrzyma przymiotnik edukacji klasycznej, czy też edukacji multikulturowej, gdyż [ewentualnie] zakładamy, iż może
zachodzić nieporozumienie na poziomie przypisywania określonemu terminowi
znaczenia semantycznego. Wreszcie, w ostatnim punkcie refleksji wypadnie nam
wykazać, iż realia pedagogiczne (resp. edukacyjne) i epistemologiczne, a zwłaszcza realia kulturowe – wtopienia człowieczego indywiduum w społeczność
i kulturowego w niej tkwienia oraz nade wszystko – dziedziczenia kwintesencji
człowieczeństwa, nakazują bezwzględnie uznać projekt edukacji multikulturowej za utopię, czyli za coś, co nie istnieje i nie zachodzi w społecznym physis.

1. Nieprzezwyciężalność i swoisty determinizm realiów
antropologicznych i kulturowych
W sposób najbardziej prosty i zarazem obrazowy przywołanie jakiejkolwiek
genealogii uzmysławia nieprzezwyciężalne związanie z przodkami3. Ukazuje
i naocznościowo dowodzi, że nie zjawiamy się w jakiejś społeczno-kulturowej
i biologicznej próżni – nie-antropologiczności i nie-kulturowości. W odniesieniu
do każdego człowieczego podmiotu jesteśmy bowiem w stanie fizycznie wskazać tych, którzy świadomie (w uproszczeniu) podjęli decyzję o jego bądź na3

Nie wnikamy głębiej, ale nawet dość modna ostatnio metoda in vitro zakłada również (męskiego) dawcę plemnika i (żeńską) dawczynię komórki. Zachodzi powyższe nawet wówczas, kiedy
naocznościowo nie jesteśmy w stanie bezpośrednio wskazać genetycznych rodziców. Nie
zmienia to jednak faktu, że każdy „zjawia” się z określonych rodziców (w uproszczeniu).
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szym zaistnieniu i biegu życia4; także kształt i większość z uwarunkowań, jakim
podlegamy, nie w całości zależy od nas samych – pomimo iż obdarzeni wolną
wolą dokonujemy świadomych wyborów moralnych, kształtowanych poznawaniem physis i rozpoznawaniem swego konkretnego tkwienia w nim za pomocą
logos – sprawności intelektualnej, swoiście zwieńczającej władze percepcji
zmysłowej. Znamy imiona ojca i matki; możemy prześledzić wzajemne powiązania rodzinne i szerzej – rodu, plemienia (resp. klanu), wtopionego i tworzącego zarazem swoistą wspólnotę, która niestety nie jest już dostrzegalna w wyniku
przemian kulturowych, jakim stopniowo uległa w dziejach cywilizacja Śródziemnomorza i Zachodu. Niemniej genealogia uświadamia z osobna każdemu
człowieczemu indywiduum – nam, nasze własne, osobowe osadzenie w duchowo-fizycznej rzeczywistości, a więc pozostawanie i bycie zarówno w określonym fizycznym miejscu, jak i w konkretnej przestrzeni kulturowej. Naocznościowo dowodzi, że nie zjawiamy się w przestrzeni społecznej znikąd; że,
wprost przeciwnie, odnajdujemy kwintesencję człowieczeństwa – i to otrzymujemy swą kwintesencję człowieczego jestestwa w określonej przestrzeni kulturowej – przestrzeni, która pozostaje jakby materialno-duchową pozostałością
działań moralnych wszystkich innych człowieczych indywiduów – zarówno
tych, którzy już spełnili się w swym jestestwie bądź utracili wszelkie szanse na
uświadomienie sobie sensu swego zaistnienia, jak i pozostających w perspektywie otwartych jeszcze możliwości spełnienia się.
Oczywiście, w nakreślonej powyżej perspektywie pozostaje do rozwiązania
wiele ważnych badawczo kwestii – jak dalece otrzymana od biologicznych rodziców kwintesencja człowieczeństwa pozostaje swoistym rodzajem dziedzictwa – wymiernego na sposób materialny i duchowy? Czy – konsekwentnie wobec powyższego – nie należałoby współcześnie rozszerzyć pojęcia tego, co jeszcze tak niedawno rozumiane było pod wyrażeniem ojcowizna, a które to określenie oznaczało (testamentowo, prawnie itd.) dziedziczony kawałek ziemi, „po
ojcu”, a w rzymskiej tradycji i kulturze prawnej – po przodkach (w dalszym
znaczeniu)? W sumie więc chodziłoby o poszerzenie rozumienia dziedziczenia –
z rzeczy fizycznie materialnych, czyli tego wszystkiego, co stanowi bytność poza własnym fizycznym ciałem człowieka, na rozumienie w tym określeniu także
dziedzictwa genetycznego i dziedzictwa środowiska, w którym wzrasta i dojrzewa nowo narodzony człowieczy podmiot. Należy tutaj zauważyć, że ustalenia
nauk medycznych i psychologiczno-psychicznych wskazują jednoznacznie, iż
okoliczności dziedzictwa genetycznego i środowiska biologiczno-kulturowego
(w uproszczeniu) są decydujące dla aksjologicznej jakości zarówno wzrostu
psychofizycznego i osobowościowo-intelektualnego, a także religijnego dorasta4

Pomijamy kwestię, w jakim stopniu ludzkie narodziny stają się przypadkowe, nieświadome ze
strony obojga rodziców. Nie zagłębiamy się również w zagadnienie związku pomiędzy sposobem i moralną jakością życia (w uproszczeniu) – np. wolnością od nałogów itd., a jakością genotypu przekazanego nowo zaistniałej ludzkiej istocie w embrionalnym stadium i poczętemu
dziecku (w uproszczeniu).
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jącego młodego człowieka, dojrzewającego do przejęcia odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu określonej społeczności – terytorialnej bądź ideowej.
Można pozostawać zdumionym wobec faktu, że każde człowiecze indywiduum – zanim uzyska świadomość otrzymanej kwintesencji człowieczeństwa –
pozbawione jest jakiejkolwiek możliwości wyboru na jej otrzymanie bądź rezygnację z niej – w sensie, że nie chce zaistnieć5. Każdy otrzymuje w akcie zrodzenia, jako materialnym wyrazie miłości ojca i matki6 (w uproszczeniu), psychofizyczne ciało wraz z jego uwarunkowaniami genetycznymi – i to w konkretnej przestrzeni fizyczno-materialnej i jednoznacznie określonym czasie historycznym. Każdy wpisany jest w piramidalną strukturę przekazu/otrzymania
życia i dziedziczenia indywiduowej psychofizyczności, która pomimo tychże
uwarunkowań dziedziczenia i cech podobieństwa do swych przodków w linii
genetycznej zachowuje jednak swoistą niepowtarzalność7. W sensie dosłownym
można by określić, iż nie ma ucieczki przed rzeczywistością niepowtarzalności
cech indywiduowych i sprawności8. Żadne człowiecze indywiduum nie ma też
możliwości niepodlegania i niebycia poddanym ogólnym prawidłom przekazu
i otrzymywania życia za pośrednictwem rodziców – nawet, kiedy w możliwościach wysokospecjalistycznej medycyny mamy do czynienia z naocznościowo
stwierdzanym rozłączeniem daru życia od aktu fizycznego poczęcia nowej
człowieczej istoty ze strony obojga rodziców9.
Bardzo interesującą wizję spojrzenia na genealogię ukazuje Emanuel M. Rostworowski (1923–1989) w zbiorze swych naukowych rozważań, pt.: Popioły
i korzenie (Kraków 1985). Jest ona niezwykle pomocna dla wyartykułowania
5

6

7

8

9

Osobnym zagadnieniem, jakie uwyraźnia taki fakt przypadkowości zaistnienia, jest wykluczanie ciągu inkarnacji, jakim według hinduizmu miałby być poddany „człowieczy” „przejaw”
„bytowy” (w uproszczeniu).
Pozwalamy sobie na takie określenie, chociaż można by wprowadzić rozróżnienie na stopień
świadomego udziału przekazywania życia ze strony potencjalnych bądź faktycznych rodziców.
Należy zwrócić uwagę na rozumienie niepowtarzalności – nie chodzi bowiem o absolutną niepowtarzalność, lecz o niepowtarzalność osadzoną na dziedzictwie struktury psychofizycznej
ciała i organizmu oraz uzdolnień osobowościowo-intelektualnych, rozwiniętych i uaktywnionych w procesie rodzicielskiego wychowania (także jego braku bądź jego innej formy), wspomaganego przez edukację publiczną, bądź zatraconych i zdezaktywowanych w okresie dzieciństwa i dojrzewania danego młodego człowieka. Kwestia podmiotowej niepowtarzalności zdaje się
także domagać ponownej refleksji – zwłaszcza w odniesieniu jej do „ojcowizny” jako szczególnego wymiaru patriotyzmu, rozumianego jako osadzenia w społecznej i wspólnej ojcowiźnie.
Pojawia się jednak problem młodych członków naszych społeczności XXI stulecia, narodzonych z probówki, a więc – w perspektywie genealogii – dzieci z bezimiennych rodziców, gdyż,
jak wiadomo, prawo zabrania ujawniania danych osobowych obojga dawców, czyli mężczyzny
i kobiety. W perspektywie genealogii problem stanowi także adopcja, bowiem w pewnym sensie rozrywa ona tę naturalną więź pomiędzy członkami społeczności przekazującej określony
genotyp, modyfikowany w określonym kręgu rodu. Może być pojmowana jako adopcja prawna
– i w tym sensie zachodzi możliwość wtopienia się w strukturę piramidalną rodu bądź rodziny.
W określeniu pośrednio rozumiemy wszystkie formy zapłodnienia pozaustrojowego kobietymatki – zapłodnienia (żeńskiej) komórki (męskim) plemnikiem.
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pewnych treści niniejszej refleksji. Opierając się na przyjmowanej przeciętnej
długości pokolenia, Rostworowski dokonuje w genealogicznym zobrazowaniu
cofnięcia w historyczną przeszłość10. Ukazuje w takiż sposób wspólnotę przodków – wspólnotę wprost proporcjonalną do dziejowej przeszłości. Zobrazowana
figurą piramidy, ustawionej wierzchołkiem do góry, biologiczna koncepcja pokoleń i przodków pozwala w sumie na inteligibilne uzmysłowienie tkanki biologicznej, jaka skrywa się i jaka została zarazem zawarta w pojęciu i zjawisku narodu. Zauważmy – etymologia słowa naród pozwala na uchwycenie faktu kulturowości jako interakcji pomiędzy biologicznym człowieczym physis w jego pokoleniowym osadzeniu a wykształcaniem się inteligibilnej świadomości tego, co
staje się i jest naszym, ludzkim udziałem. Zauważmy również – w języku polskim termin naród został utworzony od rzeczownikowej postaci czasownika:
narodzić się, czyli to, co się narodziło. Opisuje (resp. konkretyzuje) więc w sobie pierwotne w stosunku do wyrażenia naród określenia ród i rodzina (od rodzić)11 oraz chronologicznie w stosunku do nich późniejsze: płeć, generacja
10

11

„Pokolenia liczymy na podstawie przeciętnej różnicy wieku między ojcem i synem. Można
przyjąć, że w skali historycznej (rodziny wielodzietne, częste ożenki niemłodych wdowców
z kilkunastolatkami) różnica ta wynosi 33 lata. […] W ten sposób […] cofając się w przeszłość,
w trzydziestym pokoleniu dochodzimy do ludzi współczesnych Mieszkowi I. […] całkiem inna
jest widoczność trzydziestu przodków ustawionych na przestrzeni 1000 lat. Trzymamy za rękę
ojca, nie zawsze dziadka, raczej wyjątkowo pradziada. Żywa pamięć i tradycja rodzinna rzadko
sięga dalej wstecz. Poza gęsto sztukowanymi snobistycznym wymysłem i heraldyczną legendą
drzewami genealogicznymi szlachty, przeważnie już od XVIII wieku przeszłość rodzin rozpływa się w anonimowej mgle. […] Mamy dwoje rodziców, czworo dziadków, ośmioro pradziadków, szesnaścioro pra-pradziadków. Ale wraz z każdym kolejnym «pra», podwajając
liczbę przodków, dochodzimy do liczb zawrotnych. W dziesiątym pokoleniu […] mamy 1024
przodków, w dwudziestym […] – 1 048 576, w trzydziestym […] – 1 073 741 824. […] Szacuje
się, że na ziemiach polskich przed tysiącem lat mogło mieszkać około 1000–1200 tys. Polan,
Wiślan, Ślężan czy Mazowszan. Skąd więc bierze się dla współczesnego Polaka miliard przodków w 30-tym pokoleniu? W niewielkim stopniu wyjaśni tę sprawę wtapianie się w naród polski obcych etnicznie przypływów: Rusinów, Litwinów, Jadźwingów, Prusów, Niemców, Żydów, Ormian, Wołochów, Tatarów. Gdyby współczesny Polak był w stanie sporządzić swój
wywód od miliarda przodków w 30-tym pokoleniu, to w tym wywodzie uwidoczniłoby się
w całej okazałości zjawisko zwane w genealogii «zanikiem przodków». Ów «zanik» stwierdza
się w dokładnie opracowanych genealogicznie rodzinach panujących i arystokratycznych, gdzie
na skutek małżeństw między krewnymi wielokrotnie powtarzają się ci sami antenaci, co przy
cofaniu się wstecz rośnie w setki i tysiące. Niewątpliwie to samo zjawisko występuje we
wsiach i miasteczkach, gdzie wszyscy są krewnymi wszystkich. […] Człowiek jest synem,
wnukiem czy prawnukiem konkretnych osób, ale pra-pra-pra (20–30 razy) wnukiem całego etnicznego substratu narodu zasilanego obcymi dopływami. Dlatego też rzeczą nader prawdopodobną jest na przykład obecność odrobiny krwi piastowskiej w żyłach bardzo wielkiej ilości
Polaków. […] im odleglejsza przeszłość, to tym bardziej wspólna” (E.M. Rostworowski, Popioły i korzenie, Kraków 1985, s. 11–13).
Ród – grupa społeczna oparta na więzi krwi, obejmująca pewną liczbę rodzin wywodzących
swoje pochodzenie od wspólnego przodka, mających wspólną nazwę, zawołanie (por. W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1987, s. 1000). „[…] trwała wspólnota ludzi utworzona historycznie, powstała na gruncie wspólnoty losów historycznych, kultury, języ-
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i nacja12. Jednak naród nie stanowi jedynie zjawiska biologicznego. Bardziej niż
ono tworzy i wyraża się jako zjawisko historyczne i kulturowe13, gdyż wiąże się
z osadzeniem w tradycji kulturowej „bezimiennych” i „imiennych” przodków
i spadkodawców.
Nie chcielibyśmy szerzej rozwijać tego wątku, gdyż najbardziej prosty
stwierdzalny fakt uprzytamnia, że każdy nowy członek społeczności – każde
człowiecze indywiduum staje w pewien sposób wobec określonej postawy bycia
(resp. działania moralnego, postępowania zewnętrznego) w fizycznej rzeczywistości świata i wykształcenia w sobie samym (za pomocą percepcji zmysłowo-intelektualnej) określonego inteligibilnego ustosunkowania się wobec tego
wszystkiego, co stanowi wydarzające się teraz i zarazem teraźniejszość, kształtowane zarówno przez środowisko bliskich i dalszych przodków, jak i jednocześnie przez wiele innych człowieczych indywiduów wraz z ich bliskimi i dalszymi przodkami.
Także w tym wymiarze ludzkiego życia nie ma żadnej możności przezwyciężenia ze strony jakiegokolwiek człowieczego indywiduum zdeterminowania
dojrzewaniem psychofizycznym, osobowościowym, moralnym i duchowym, intelektualnym itd., a także bliżej nieokreślonej fizycznej „ucieczki” przed ustosunkowaniem się do zastawanego sposobu bycia i tradycji kulturowej społeczności rodzinnej czy rodowej oraz społecznej i regionalnej – aż po perspektywę
najbardziej szeroką, czyli wspólnoty cywilizacyjnej w jej różnych postaciach
bądź wymiarach – narodowym, państwowym bądź kulturowo-religijnym.
Oczywiście, możliwe okazują się bądź racjonalne (w sensie Arystotelesa), bądź
rozsądkowo-zdroworozsądkowe inteligibilne (w uproszczeniu) ustosunkowania

12

13

ka, terytorium i życia ekonomicznego przejawiająca się w świadomości narodowej jej członków” (Słownik języka polskiego, t. 2, Warszawa 1979, s. 285).
Por. W. Kopaliński, dz. cyt., s. 734, 986–987, 1000. „Ogromna doniosłość rodziny dla każdego
z jej licznych członków w ustroju rodowym, we wspólnocie gospodarczej i osadniczej, nadawała wielkie znaczenie dokładnej znajomości stopni i gałęzi pokrewieństwa i powinowactwa,
ściśle określających rodzaj i charakter stosunków towarzyskich, zależności, przywilejów i obowiązków oraz reguł i form grzeczności. Większość nazw określających te stosunki uległa stopniowemu zapomnieniu w miarę wzrostu roli instytucji państwowej i społecznej […] i kurczenia
się znaczenia rodziny w życiu jej członków. Niektóre z nich już w XVI w. były ledwo zrozumiałe. Dziś zachowały się najbardziej ogólnikowe, dotyczące całkiem już wąskiego kręgu najbliższej rodziny” (tamże, s. 986). Zob. nazwy (por. tamże, s. 986–987).
„Ale naród to zjawisko nie tyle biologiczne, co historyczne i kulturowe. Należy więc, zgodnie
z prawem ciążenia, ustawić piramidę wierzchołkiem do góry. Mamy za sobą 30 historycznych
pokoleń, z którymi jesteśmy powiązani niteczkami krwi gubiącymi się w plątaninie narodowej
darni i nie mającymi istotnego znaczenia. Jesteśmy natomiast rzeczywistymi spadkobiercami
tych 30 pokoleń. Nasi przodkowie, nie w biologicznym, lecz w historycznym i kulturowym
sensie, to nasi poprzednicy. W przeciwieństwie do biologicznego grzyba, ilość tych przodków
i spadkodawców jest tym większa, im ich pokolenia są nam bliższe. Wypływa to nie tylko
z rozrastania się liczebności narodu od około miliona w X wieku do 30 milionów w XX stuleciu. Z upływem czasu szybszy niż wzrost demograficzny jest wzrost cywilizacyjny i kulturalny,
zwiększa się rozmiar osiągnięć i aktualność spuścizny” (E.M. Rostworowski, dz. cyt., s. 13).
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się, ale wymagają one całego procesu rozwoju sprawności ze strony człowieczego indywiduum. Wgląd w dziejową przeszłość uprzytamnia nam, że niekiedy
określona kulturowość nie pozwala rozwinąć wszystkich sprawności intelektualnych w ich najwyższym przejawie, jakim okazuje się racjonalność w sensie theoria Arystotelesa i Platona. W tymże wątku poprzestaniemy jedynie na stwierdzeniu, że chociaż możliwa okazuje się cała rozpiętość postaw – od biernego
przyjęcia i przyjmowania wszystkiego, poprzez częściowe modyfikacje postaw,
uzależnionych bardziej od przypadkowych intelektualnie wyborów i bardziej
naznaczonych wolitywnym chceniem bądź sferą odruchu cielesno-zmysłowego
(w uproszczeniu), aż po głęboko świadome i uargumentowane intelektualnie
twórcze postawy w odniesieniu do zastanych zachowań i działań zewnętrznych
społeczności, w której się tkwi i w której tkwi określone człowiecze indywiduum, to jednak nie jest możliwa postawa inteligibilnej świadomości bez współkształtowania jej ze strony społecznego i kulturowego środowiska ludzkiego.

2. Determinizm realiów poznawczych i epistemologicznych
człowieczego podmiotu i człowieczej wspólnotowości
Na uprzednim etapie rozważań ustaliliśmy swoiście rozumianą nieprzezwyciężalność determinizmu antropologicznego i zarazem kulturowego. Opisując
sytuację egzystencjalną człowieka, rozpoznajemy, iż, z jednej strony, mamy do
czynienia z niepowtarzalnością zaistnienia człowieczego indywiduum – i to nie
chodzi jedynie o czasoprzestrzenne usytuowanie każdego podmiotu ludzkiego,
ale także o jego osadzanie się w określonym miejscu ludzkiej genealogii – strukturalności biologicznej (w uproszczeniu) i określonym pokoleniu ludzkich zaistnień i życiowych spełnień (w uproszczeniu). W tym względzie można by postrzegać teraźniejszość jako aktualne spełnianie się określonego poziomu, jakby
„przesuwającej” się względem czasoprzestrzennego teraz (w uproszczeniu)
struktury genealogicznej człowieczych pokoleń; zaś z drugiej strony – przypadkowość, a właściwie niedecydowalność ze strony człowieczego indywiduum,
która równolegle do niepowtarzalności wyznacza determinizm uwarunkowań
bądź determinizm środowiska (physis), w ramach którego każda człowiecza istota życiowo funkcjonuje – począwszy od zaistnienia, dziedziczonego genotypu
(jako określonego, zindywidualizowanego układu genów – DNA), uwarunkowań środowiska, czyli określonej kulturowej społeczności i określonego czasu
(w uproszczeniu), a także, m.in., uwarunkowań życiowych.
Są to oczywiście determinizmy, których nie jest w stanie przezwyciężyć
żadne człowiecze indywiduum. One na sposób imperatywny stawiają każdą
osobę wobec procesu własnego, osobowego wzrostu. Właśnie wielopoziomowy
i wieloaspektowy rozwój ku spełnieniu i spełnianiu się człowieczego indywiduum zostanie uwydatniony w niniejszym etapie refleksji.
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Naocznościowo stwierdzamy, iż człowiecze indywiduum nie stanowi psychofizycznego organizmu gotowego do określonego bądź życiowo przypadkowego funkcjonowania. Wszystkie władze i sprawności percepcji zmysłowej i intelektualnej, duchowej, a także wrażliwości moralnej i to, co określamy osobowością (w uproszczeniu), podlegają konieczności rozwoju, wzrostu; wymagają
nabycia zadowalającej sprawności, aby zachodziła co najmniej pewna szansa
człowieczego spełnienia się w jestestwie. W sumie jako człowiecze indywidua
stajemy przed koniecznością nieustannego nabywania sprawności intelektu
i zmysłów – aż po dojrzałość wszystkich władz. Jednak osiągnięcie ich nie gwarantuje realizacji glorii życia. Okazuje się, że sprawność władz jest czymś innym, a czymś odmiennym nabywanie rozpoznania tego, w czym tkwimy i co
wydarza się, a także rozumienia tego, w czym uczestniczymy jako niepowtarzalne inteligibilnością i kontemplatywnością człowiecze indywidua14.
Nie są to jedyne (pozytywne) paradoksy człowieczej egzystencji. Jako niemożliwe okazuje się także rozwinięcie wszystkich władz w równej jakościowo
sprawności bądź ich doskonałości – dlatego przymuszeni jesteśmy dokonywać
życiowych wyborów: uczonego bądź kariery wirtuoza skrzypiec – i nie jest
pewne, czy osiągnie się zamierzoną wybitność. Ale powyższe nie oznacza, iż
wykluczonym pozostaje osiągnięcie w miarą harmonijnego stanu wszystkich
sprawności, umożliwiającego i pozwalającego z kolei na rozpoznawanie aktualnego życiowego stanu spełniania się w jestestwie. Pomimo więc, że egzystencjalnie nastawieni jesteśmy na pozyskiwanie interakcyjnej wiedzy o środowisku,
w którym tkwimy, aby osiągnąć glorię życia, czyli spełnić się w jestestwie, możemy w równie wybitnym stopniu angażować się w rozpoznawanie physis jako
tego wszystkiego, w czym tkwimy i co jest udziałem nas wszystkich – także
i tych wszystkich, którzy spełnili się w swym jestestwie, pozostawiając materialne i duchowe ślady tychże swych spełnień pod postacią szeroko rozumianej
kulturowości. Taką postać rozpoznawania physis i sensu człowieczego spełniania się w niej pozwala osiągnąć jedynie racjonalność teoretyczna w sensie Arystotelesa. I oczywiście problem nie polega wyłącznie na osiągnięciu inteligibilnego Arystotelesowego theoria – co też nie jest możliwe bez zbiorowego wysiłku, czyli bez wysokiego stopnia rozwoju kultury intelektualnej i duchowo-moralnej określonej społeczności w jej cywilizacyjności. Problem uzyskiwania
takichże wysokich sprawności intelektualnych polega na konkretności miejsca
tak uzyskiwanej prawdy w kontekście wiedzy normatywnej, czyli stanowienia
jedności przez piękno, dobro i prawdę. Nie sposób więc nie podnieść, że człowiek nie żyje opisem physis – nawet najbardziej obszernym kosmosu lub
Wszechświata. Nawet kiedy współczesna Nowa Fizyka imponuje postulatem, że
świat wykazuje jedenaście wymiarów, nie sposób nie powątpiewać w sens tak
obranej perspektywy naukowych zmagań. Bowiem, czy możliwe będzie kiedykolwiek skonfrontowanie tego (spekulatywno-wirtualnego) świata i jego wymia14
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rów z kryteriami prawdy, które opisują otaczającą nas rzeczywistość? Pomimo
iż podlegamy interaktywności nieustannej partycypacji w poznaniu i poznawaniu aktualnego stanu naszej kondycji psychofizycznej i etapu spełniania się w jestestwie, nie żyjemy opisem physis, lecz glorią życia – twórczą radością i moralnym dobrem spełniania się w jestestwie. I najpewniej współczesne manipulowanie zewnętrznym światem physis (w uproszczeniu) należy uznać jako konsekwencję dokonanego przewartościowania w imię prawdy obiektywnej, która
wyobcowana została z kontekstu ludzkiego. Prawda bowiem nie jest ani narzędziem, ani instrumentem czy środkiem do uzyskiwania korzyści bądź jakichkolwiek zysków materialnych, pragmatycznych społecznych lub innych. Nie
może zostać zdegradowana do takiegoż poziomu – nawet, gdyby takiż zabieg
był podejmowany nie w imię egoistycznej korzyści nielicznych establishmentów, którym we współczesnych warunkach globalizacyjności dość łatwo uzyskać zdominowanie człowieczych indywiduów w ich tkwieniu w społeczeństwach, ale gdyby okazywał się przedsięwzięty dla uszczęśliwienia nieszczęśliwej ludzkości. Prawda jest darem poznawczym, poprzez który widzimy świat,
postrzegamy go w jego olbrzymich, wprost przepastnych konturach – uchwytnych nam jedynie na sposób inteligibilny. Prawda, którą poznawczo, w zbiorowym moralno-badawczym wysiłku uzyskujemy, jest niezwykłym światłem, które niejako widzi za nas15. Jest także światłem sumienia, które stoi na straży prawości życia – prawości (w sensie sprawiedliwości) czynienia relacji pomiędzy
człowieczymi indywiduami. Właśnie tak rozpoznawana prawda wiedzie do glorii życia. I taka prawda wykazuje sens.
W powyższym pozwoliliśmy sobie nakreślić niezwykle obszerną perspektywę
postrzegania człowieczego spełniania się w jestestwie i tego, co pozostaje jako
materialne resztki tego materializującego się działania moralnego, egzystencjalnego spełniania się jako osoba ludzka w jej nadprzyrodzonym powołaniu – jak określamy rzeczywistość z perspektywy objawiającego się Słowa w stworzeniu wraz
z jego ześrodkowaniem w dziejach ludzkości w Wydarzeniu Jezus-Chrystus.
Z wielu epistemologicznych kwestii i wątków pozwolimy sobie wybrać jeden dość istotny, który chociaż pozostawał nieprzerwanie dyskutowany w dziejowej przeszłości, to jednak dopiero współcześnie zdaje się uzyskiwać właściwą
postać dla badawczej debaty i naukowych poszukiwań. Chodzi nam o kwestię
artykulacji lub strukturyzacji świata16. Przez stulecia spornym inteligibilnie problemem w perspektywie poznawczej roli intelektu (resp. umysłu) człowieczego
podmiotu okazywało się rozstrzygnięcie, czy podział rzeczywistości na indywidua, gatunki itd., który zastajemy utrwalony w kulturze (określonego) języka
przed przystąpieniem do jakiejkolwiek działalności poznawczej i który wszelka
działalność tego typu niemal aksjomatycznie zakłada, jest jakby powodowany
(resp. narzucany) jednoznacznie przez naturę tej rzeczywistości, czy też wy15
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kształca się jako rezultat projekcji struktur właściwych praktyce lub przynajmniej przy wydatnym współudziale tej ostatniej17. Zauważono już dawno, iż opowiedzenie się za którąś z powyższych alternatyw stanowi jednocześnie inteligibilne opowiedzenie się bądź za bierną rolą umysłu człowieczego podmiotu, bądź
za jego rolą czynną. Ale, kiedy bliżej przyjrzymy się przedmiotowi debaty, zauważymy ze zdumieniem, że człowiecze indywiduum zdaje się być uchwycone
jakby w (dowolnie) wybranym i zatrzymanym kadrze biegu jego (resp. swego)
życiowego rozwoju. Nabyło już (w sensie ich wykształcenia) pewne intelektualne struktury – logiczne i koncepcyjne (w uproszczeniu); wykazuje rozwinięte
sprawności percepcji zmysłowej itd. Wewnątrzpoznawczo osadza się na kategorialnych formach poznawczych (physis), według których jest w stanie „porządkować” bądź systematyzuje i zarazem wartościuje czynione działanie poznawcze tego, co zewnętrzne, percepcją swych zmysłów itd. Zwróćmy także uwagę,
że w takimże bliżej nieokreślonym wyidealizowaniu człowieczego indywiduum
analizowane są poszczególne funkcje empirycznych zdolności zmysłów i racjonalnych intelektu. Nadto analizowane są one w bliżej nieokreślonym życiowym
zatrzymaniu. Nie wiemy, czy moment analizy dotyczy wyłącznie określonej fazy życia – tej najbardziej korzystnej dla funkcjonowania poznawczych sprawności racjonalnych i zmysłowych (empirycznych – w uproszczeniu), czy też uwyraźniony analizą stan zdolności organów poznawczych (intelektu i receptorów
percepcji zmysłowej) i ich pełnej sprawności – także zmysłów wraz z intelektem
zdających się pozostawać harmonijnie i integralnie w całości rozwiniętymi –
utrzymuje się stabilnie w całym okresie życia.
Nie ulega wątpliwości, że wychwytując błędnie kwestię nie jesteśmy w stanie otrzymać niesprzecznego wewnętrznie rozwiązania. Zatem, czy nie jest tak,
że każdy z nas – człowieczych indywiduów powstaje w momencie zapłodnienia
i istnieje jako biologiczna kontynuacja tego procesu? Czy dla artykulacji zagadnień relacji podmiotu poznania i praxis nie powinniśmy więc z całą doniosłością
rozpoznać konsekwencji uchwytnej rzeczywistości kształtowania się żywej
kwintesencji człowieczeństwa – cudownie skomplikowanej, wysoce uporządkowanej i zorganizowanej, rosnącej, rozwijającej się i rozbudowywującej się
w niezwykle precyzyjny sposób wraz z każdą upływającą chwilą i godziną już
w tejże fazie życia embrionalnego? Niewątpliwie zatem wiedza o embrionalnym
stadium życia człowieczego indywiduum powinna zmienić zarówno dotychczasową kwestię artykulacji lub strukturyzacji świata, jak i koncepcję praxis ludzkiej – zwłaszcza jako wyłącznie działalności materialnej (w sensie Marksa). Powracając do kwestii artykulacji bądź też strukturyzacji świata, czyli do problemu, czy kategorializacja physis – w pewnym sensie zastawana w kulturowości
(w uproszczeniu) – jest człowieczemu indywiduum „indukowana” przez naturę
rzeczywistości physis, czy też wykształca się jako rezultat projekcji struktur właściwych praktyce (lub też przy wydatnym jej udziale), nie sposób więc nie pod17
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nieść, że kwestia powyższej alternatywy okazuje się niezachodzącą. Okazuje się
wykoncypowaną i zarazem osadzoną na fikcji inteligibilnej, kiedy naocznościowo rozpoznajemy, iż wydobywanie się człowieczego indywiduum na „zewnętrzność” physis z łona matki-rodzicielki (w uproszczeniu) w momencie, który określamy chwilą narodzin, nie tyle rozpoczyna, co stanowi dalszą kontynuację kształtowania się sprawności poszczególnych organów i narządów percepcyjno-zmysłowych i intelektu – i chociaż dokonywać się będzie w odmiennej od
matczynego łona „zewnętrzności”, to jednak zewnętrzność physis (resp. świata)
pozostanie taką samą strukturą zewnętrznościową; i chociaż na inny sposób niż
w łonie matki pobudzi dość sporą, a określając adekwatnie – wprost niepoliczalną ilość interakcji pomiędzy człowieczym indywiduum a właściwą zewnętrznością – społeczną, materialno-fizyczną i inną, to jednak pozwoli uzyskać poszczególnym sprawnościom w miarę dobrą kondycję ich funkcjonowania – właśnie w percepcyjnym kontakcie z materialną physis w wymiarze relacyjnym,
kulturowym (w uproszczeniu).
Podnieśliśmy powyższe, aby z kolei uświadomić pewien dość słabo zauważalny epistemologiczny problem – niedoceniany w wielu dyscyplinach nauki,
a zwłaszcza w dyscyplinach nastawionych na pozyskiwanie prawdy empirycznej
w sensie prawdy o physis poza kontekstem wiedzy normatywnej. Czy wystarczająco bądź należycie pozostaje on doceniony w naukach pedagogicznych
i edukacyjnych, a także naukach o kulturze itd.? Oczywiście, jest to całkiem oddzielny problem, który pozostawiamy na inne, bardziej dogłębne rozważenie.
Natomiast zagadnieniem, jakie proponujemy zauważyć, jest kwestia wpływu
struktur językowych na proces poznania, jaki pozostaje udziałem człowieczego
podmiotu. Niewątpliwie nie sposób nie postrzegać tejże kwestii poza zagadnieniem wykształcania się specyficznych dla intelektu czynności i operacji,
a zwłaszcza struktury logicznej. Wiemy, iż z różnych względów logika Arystotelesowa ograniczyła się zasadniczo do studium związków logicznych, jakie zachodzą pomiędzy zdaniami o strukturze podmiotowo-orzecznikowej. Rozumiemy, iż taki zabieg badawczy wiązał się z kolei z ukierunkowaniem rozważań logicznych na języki potoczne i wyróżnioną rolę, jaką na gruncie tychże języków
i ich gramatycznych systemów, a więc – zauważmy – wyłącznie języków indoeuropejskich i ich gramatycznych struktur branych pod uwagę i rozważanych
przez Arystotelesa, pełniły podmiotowo-orzecznikowe formy zdaniowe. Rozumiemy także doskonale, iż dopiero uwzględnienie w badaniach logicznych
struktur zdaniowych właściwych językom symbolicznym matematyki pozwoliło
na istotne poszerzenie dotychczasowej naukowej płaszczyzny zainteresowań
wraz ze stworzeniem tzw. logiki współczesnej, która konsekwentnie została nazwana logiką matematyczną.
W kontekście powyższego pragniemy zauważyć, że języki ze względu na
wykształcone własne słowniki i niepowtarzalną wprost budowę gramatyczną
każdego z nich bywają mniej lub bardziej subtelne pod określonymi względami;
również bardziej bądź mniej różnicują rzeczywistość pod pewnymi względami,
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a także mniej lub bardziej są w stanie informować o pewnych jej aspektach na
mocy samych reguł gramatycznych, jakimi się posługują.
Dla zobrazowania powyższego proponujemy przywołać Lapończyków. Posługują się oni około dwudziestoma wyrazami na oznaczenie lodu, jedenastoma
na określenie zimna i aż czterdziestoma na opisanie różnych postaci śniegu,
podczas gdy w większości języków europejskich zadowalamy się zazwyczaj
jedną nazwą. W odniesieniu do nich nie sposób także od razu zauważyć, że
w języku potocznym Lapończyków nie występują nazwy ogólne w rodzaju –
„zimno”, „lód”, „śnieg”. Najpewniej ów brak należy tłumaczyć faktem, iż nie są
oni w stanie mówić o tychże zjawiskach w postaci ogólnej, a wyłącznie konkretnie, jednostkowo, jako o poszczególnych ich rodzajach18.
Także inne zjawisko językowe wydaje się godne uwagi. Dawno zauważyliśmy już, iż, na przykład, język angielski nie pozwala – ze względu na występujące w nim rodzajniki – na formułowanie zdań, które pozostawiałyby jako rzecz
nierozstrzygniętą to, czy przedmioty, o których w treści zdań mowa, są skądinąd
znane mówiącemu, czy też jeszcze nie są mu znane. Wiemy, że w języku polskim nie ma takichże wymogów. Ale zarazem język polski w odróżnieniu od
angielskiego przy opisie czynności każdorazowo wymaga wskazania, czy rozchodzi się o czynność dokonaną, czy też niedokonaną, a także wskazania, jakiej
płci osoba wykonuje określoną (orzecznikiem bądź czasownikiem) czynność; informacje takie są bowiem zawarte w budowie gramatycznej języka polskiego.
I wiemy, że nie sposób wyrazić się poprawnie w języku polskim, nie informując
jednocześnie o wskazanych cechach opisywanej rzeczywistości19, podczas gdy
chęć podania takowych informacji w języku angielskim wymagałaby całkowicie
osobnych zdań.
Nie zamierzamy ani wyczerpać powyższej kwestii, ani jej systematyzować –
nawet na sposób bardziej ogólny. Zamierzyliśmy jedynie przywołać kwestię kultury języka i zjawiska zróżnicowanych języków w ramach ogólniejszych grup
i podgrup, aby w rozważanej kwestii edukacji – w jej realiach epistemologicznych – przypomnieć, że dla struktury poznania i jego przebiegów – licznych
i nieskończonych, z jakich ukształtowane pozostaje życie (w uproszczeniu)
człowieczego indywiduum – nie są obojętne charakterystyki (fizyczne, biologiczne i społeczne) ludzkich podmiotów; że również nie są obojętne rodzaje
operatorów poznawczych, jakimi jako człowiecze indywidua posługujemy się,
oraz że determinujące są również warunki bądź uwarunkowania czasoprzestrzenne jako jednoznacznie określonej lokalizacji.
Jest zrozumiałe, że powyższe zjawisko inspiruje różnorodne konkluzje i sytuuje je w różnych dyscyplinach nauki i wiedzy praktycznej. Na przykład, pozostajemy przekonani, że programy epistemologiczne, które podejmowałyby próbę
opisania poznania z pominięciem powyżej sygnalizowanych czynników, nie byłyby w stanie wyjaśnić szeregu strukturalnych i dynamicznych prawidłowości
18
19
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i charakterystyk poznania. Z kolei w ramach nauk edukacyjnych (w uproszczeniu) i wszystkich dyscyplin szeroko rozumianej kulturowości nabywamy przekonania, że języki, którymi się posługujemy w ramach określonych kręgów cywilizacyjnych, kształtują ze względu na właściwą im strukturę gramatyczną
określone dyspozycje lub nawyki myślowe do ujmowania rzeczywistości
w określony i jednostkowy sposób, jednocześnie poznawczo determinując uzyskiwany jej obraz. Czy zatem nie powinno się nasycać programów i podstaw
programowych do nauczania kultury języka określonej bądź określonych społeczności narodowych (względnie państw) treściwymi w wyrażenia własnej kultury lekturami i dziełami – wraz z wprowadzaniem pewnego rodzaju obowiązku
lektury itd., a na zajęciach szkolnych osobistego wyartykułowywania treści
i nawet własnych emocji z niej itd., zamiast kontynuowania i wręcz pogłębiania
jeszcze destrukcji kulturowej nowych pokoleń przez tak ideologicznie modne
przystawanie odpowiedzialnych za edukację na upraszczanie zestawu lektur –
najczęściej ograniczanego do publicystyki współczesnej o uproszczonej kulturze
językowej, czego zobrazowanie niech stanowią wyrażania treści sms-owych
przekazów: tak zwane emotikonki?
Również w ramach nauk edukacyjnych i pedagogicznych zdajemy sobie
sprawę z faktu, że język nie tylko jest narzędziem wyrażania określonych treści
informacyjnych, ale także w bliżej nieokreślonym sensie je współtworzy. Czy
zatem nie powinno przekonywać się społeczeństw Zachodu do podejmowania
ambitnych przedsięwzięć nauki języków – nie tylko klasycznych, które nadały
kulturowy fundament cywilizacyjności europejskiej, ale także ościennych i sąsiadujących społeczeństw? Nie chodziłoby w tym o żadne inne względy poza
nabywaniem bardziej twórczej poznawczo perspektywy postrzegania rzeczywistości, a także interakcyjności poznawczej w stosunku do rzeczywistości społecznej. Tymczasem społeczeństwa dominujące pod względem gospodarczym
i ekonomicznym wykazują brak zainteresowania nabywaniem umiejętności posługiwania się także innymi europejskimi kulturami językowymi. Zachodzi i pogłębia się sytuacja, w której zasobne materialnie społeczeństwa degradują się
poznawczo – w sensie powyżej wyartykułowanych treści, że struktury gramatyczne kształtują określone perspektywy percepcyjne rzeczywistości, zaś społeczności tak zwanego obrzeża cywilizacyjnego przymuszone ze względów
pragmatycznych do posługiwania się językami zdają się pozostawać jakby
wchłaniane przez społeczeństwa ekonomicznie dominujące. Jednocześnie wymiar poznawczy – i jednocześnie osobowościowy rozwój człowieczych indywiduów, zarówno cywilizacyjnego centrum Zachodu, jak i jego obrzeży – zostaje
przytłumiony w perspektywie stawania się społeczeństw współczesnej doby
globalizacyjnej społeczeństwami informacyjnymi. Czy zatem – niezależnie od
dominującej ideologii postrzegającej człowiecze życie jedynie w wymiarze empiryczności i jedynie jako składnik struktury mechanizmu wykształconej cywilizacji konsumpcji i uzyskanego bien être wąskich grup społecznych kosztem pozostałych człowieczych mas w kontynentalnych społecznościach – także brak
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uwagi na czynnik poznawczy w wymiarze kształtowania wrażliwości kulturowej
człowieczych indywiduów nie przyczynia się do niemocy w stawaniu się społeczeństwami informacyjnymi – co tak jeszcze niedawno zdawało się okazywać
drogowskazem postępujących przemian społecznych, kulturowych i innych
w wymiarze europejskiego i zaatlantyckiego Zachodu?

3. Realizm wtopienia człowieczego indywiduum w społeczność
i kulturowego w niej tkwienia
Podnieśliśmy powyżej, że nie tylko struktura (resp. budowa) gramatyczna
języków potocznych, lecz także ich osobliwości logiczne – czyli nieostrość pojęć, nieodróżnianie języka przedmiotowego i metajęzyka, nieprzejrzystość struktury syntaktycznej itd. – mogą w określonym wymiarze wywierać i zarazem determinują treść poznania. Oczywiście, powyższą prawidłowość i na pewien sposób ów determinizm antropologiczny można interpretować jako źródło bądź
przyczynę występowania pytań źle postawionych, zagadnień nierozstrzygalnych,
antynomii semantycznych itd. Ale jednocześnie powyższe zdaje się uświadamiać ważność edukacji w sensie właściwym, w której rozwój osobowościowy,
moralny i duchowy – poprzez wzrost sprawności intelektualnych i nabywanie
treści aktualizowanej wiedzy z zakresu szeroko rozumianej kultury wraz z umiejętnością sięgania po bardziej szczegółowe dane naukowe i wykorzystywanie ich
naukowych wyników dla celów życiowo-egzystencjalnych i społeczno-kulturowych – pozwoli każdemu człowieczemu indywiduum z nowo wykształcających
się pokoleń na świadome spełnianie się w jestestwie. Wobec tego, co zdołaliśmy
uchwycić w powyżej nakreślonym wymiarze realizmu poznawczego, epistemologicznego i po części pedagogicznego nie wydaje się zachodzić zjawisko znane
pod dość popularnym, ale niestety jedynie ideologicznym określeniem edukacji
multikulturowej. Nie wydaje się ona istnieć poza edukacją w sensie właściwym,
czyli klasycznym. Można by uznać, że zachodzi jedynie zamiana nazwy, określenia, wobec pozostawania tożsamych semantycznych treści. Ale dlaczego miałaby się dokonywać zamiana znaczeń i określeń, skoro dotychczasowe funkcjonują właściwe na sposób kulturowy?
Inaczej ujmując powyższe – po prostu nie ma czegoś takiego, jak edukacja
multikulturowa. I być może stajemy wobec niechcianego bądź nie do końca
uświadamianego zjawiska pozyskiwania ze strony społeczeństw cywilizacyjnego centrum wartościowych nowych członków ze strony społeczeństw jego
obrzeży. W takiej możliwości starzejące się pod względem demograficznym
społeczeństwa konsumpcyjne Zachodu zdawałyby się odnawiać kosztem wartościowych człowieczych indywiduów społeczeństw jego peryferii.
Zwięźle rozważmy uświadomioną przez J. (księcia Adama Korybuta) Woronieckiego OP (1878–1949) relację zwrotną pomiędzy społeczeństwem a wychowaniem, którego myśl etyczno-pedagogiczna stała się udziałem części Pola-
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ków na krótko przed odzyskaniem przez Rzeczpospolitą niepodległości w 1919
roku. Autor Katolickiej etyki wychowawczej (Lublin 1948)20 rozpoznał przygotowanie do życia młodych pokoleń w kategorii podstawowych funkcji społeczeństwa21: „Przygotowanie do życia młodych pokoleń jest tak istotną funkcją
każdego społeczeństwa ludzkiego, że nigdy nie może się ono zupełnie zatrzymać
w jej wypełnianiu. Może jednak ją wypełniać lepiej lub gorzej, zależnie od tego,
do jakiego stopnia uświadomiło sobie obowiązki wychowawcze”22.
W stosunku do powyższego niewątpliwie banałem pozostaje zauważenie, że
aby móc wychowywać młode pokolenia, najpierw należy je posiadać we wnętrzu swej społeczności. Oczywiście, należałoby zapytać, skąd określona społeczność będzie je czerpać. I od razu konieczne okazuje się zauważenie, że zarówno pojęcie narodu, jak i jego faktyczne rozpoznawanie zostało wypracowane
przez Niemców i Polaków z pomocą Włochów (w uproszczeniu) w końcu XIX
wieku i w początkach XX stulecia. Powyższy fakt nie może zatem pozostawać
neutralny w stosunku do fundamentalnego rozróżniania osadzenia się koncepcji
współczesnych państw i ich społeczeństw, jakimi, z jednej strony, zdominowane
są establishmenty polityczne zachodnioeuropejskich społeczeństw, zaś z drugiej
strony, jakie postrzegają społeczeństwa środkowo- i wschodnioeuropejskie
(w uproszczeniu), w większej części z nich przynależące przecież do kulturowego Zachodu. Uświadamia on bowiem przynajmniej dwojako różnicujące się
koncepcje pozyskiwania nowych pokoleń dla własnej społeczności w obrębie
państwa. Otóż, o ile w odniesieniu do społeczeństw, np.: Niemiec i Polski, mamy najpewniej do czynienia z rozumieniem powinności zrodzenia i konieczności
wykształcenia w strukturze narodu (oraz w odniesieniu do jego kultury i rozpoznawanej tożsamości narodowej) nowego młodego pokolenia Niemców i Polaków, o tyle w odniesieniu do społeczeństw, które aż po dzień współczesny zdają
się w ich poszczególnych członkach-obywatelach nie w pełni rozumieć znaczenia pojęcia: „naród”23, niewątpliwie chodzi o zakładaną możliwość pozyskiwania nowych pokoleń z zewnątrz, do czego wydatnie przyczynia się status tychże
20

21

22
23

W odniesieniu do tegoż dzieła nie sposób nie podnieść, że rozwijając jedną z fundamentalnych
myśli Akwinaty, J. Woroniecki zdołał twórczo ukształtować etykę wychowawczą na bazie tradycyjnej etyki tomistycznej. Lecz daleka była ona od popularnej wówczas kazuistyki czy koncepcji I. Kanta, redukującej etykę do nauki o powinnościach moralnych (marginalizującej jednocześnie refleksję etyczną nad moralnymi dynamizmami w człowieku, nad jego powołaniem
ostatecznym i dostępnymi już obecnie antycypacjami życia wiecznego). Koncepcja etyki wychowawczej (katolickiej) Woronieckiego przezwyciężała ujęcie etyki jako dyscypliny o postępowaniu i jego teoriach na korzyść praktycystycznej postaci teorii życia i postępowania, a więc
dyscypliny, która koncentruje się na „technice” (w sensie umiejętności pedagogicznej) budowania charakteru oraz nauce wychowania i samowychowania.
Por. J. Woroniecki, Społeczeństwo a wychowanie, „Rok Polski” 1 (1916) nr 8, s. 17–31; także:
tegoż, W szkole wychowanie. Teksty wybrane, Lublin 2008, s. 41–61.
Tamże, s. 41.
Ważnym dokonaniem przywołanego powyżej J. Woronieckiego było stworzenie teorii narodu.
Zob. tegoż, Około kultu mowy ojczystej, Lublin 1925.

130

Dominik KUBICKI

państw jako stanowiących ścisłe cywilizacyjne centrum europejskiego Zachodu.
Właśnie ta mocna kondycja cywilizacyjna państw ścisłego centrum ekonomiczno-gospodarczego Zachodu, niewątpliwie przesądzająca o napływie imigrantów,
stanowi nieustanną przyczynę napięcia pomiędzy nimi a społecznościami krajów
cywilizacyjnego obrzeża i europejskich półprowincji. Logiczne jest zatem, że w
społecznościach państw cywilizacyjnego centrum Zachodu dokonuje się – sięgające już wielu dekad – swoiste kulturowo-cywilizacyjne przysposobienie imigrantów do funkcjonowania w ich wnętrzu, mające na celu zatarcie różnic kulturowych poszczególnych grup etnicznych imigrantów24, a zwłaszcza nowo narodzonych potomków imigrantów25.
Natomiast, w odniesieniu do polskiej społeczności doby aktualnej integracji
europejskiej – integracji państw członkowskich UE – nie powinno pozostawiać
24

25

Na głębszą refleksję zasługują liczne przykłady postaw intelektualnych ludzi nauki europejskiego Zachodu. Np. współczesny Woronieckiemu znakomity luksemburczyk – J. Grendt OP
twierdził, że państwo ma prawo zmuszać ludzi („łagodnymi środkami”) do zmiany języka
i obyczajów narodowych. Jako znakomity tomista wywodził on swe tezy z dzieła św. Tomasza
z Akwinu. Jednak ponieważ za czasów św. Tomasza narodów jeszcze nie było, więc jeszcze
w latach 20. XX stulecia znakomita większość francuskojęzycznych tomistów nie rozumiała
w ogóle, czym jest naród. Oczywiście J. Woroniecki podjął intelektualny spór z takimże stanowiskiem, podnosząc – jako jeden z pierwszych we własnym środowisku zakonnym, stanowiącym jednocześnie środowisko duchowe Akwinaty – postulat porządnego myślenia (intelektualnego) o nowych zagadnieniach (por. J. Woroniecki, Katolickość tomizmu, Lublin 1924),
czyli, m.in.: o kwestii narodu. W odniesieniu jednak do J. Grendta i wielu jemu podobnych myślicieli-tomistów należałoby jednak podjąć dogłębniejsze zbadanie kwestii, na ile katolickie
francuskojęzyczne środowiska intelektualne (tomistyczne przed zmianą, jaka dokonała się odnową teologii w pierwszej połowie XX stulecia, skutkującej odnową soborową Vaticanum Secundum) przyczyniły się do utrwalenia m.in. idei republikańskich we Francji i koncepcji kształtowania społeczeństw doby współczesnej (w uproszczeniu), wzmocnionych argumentacją
Akwinaty. Potwierdzenie powyższego odnajdujemy i rozpoznajemy w istnieniu zasadniczych
różnic między historiografią niemiecką a francuską, pomimo francusko-niemieckiej współpracy
historycznej. Mediewista – O.G. Oexle (por. O.G. Oexle, Les tendances actuelles de l’histoire
du Moyen Âge en France et en Allemagne, Paris 2003, s. 425) określił powyższą różnorodność
następująco – w Niemczech dotąd trwa silna tradycja traktowania państwa jako tematu centralnego i najwyższej wartości, natomiast historycy francuscy wysuwają kwestię społeczeństwa jako zasadniczy przedmiot badań historycznych (za: por. J. Kłoczowski, Nasza tysiącletnia Europa, Warszawa 2010, s. 18).
Jest zrozumiałe, że powyższe kwestie jedynie zarysowują ważne zagadnienie funkcjonujących
koncepcji państw i ich społeczności. Domagają się one koniecznego rozwinięcia, na które jednak nie pozwala zarówno temat rozważań, jak i szczupłość miejsca. W odniesieniu do społeczeństwa Niemiec chcielibyśmy jedynie dopowiedzieć, że stopniowe uzyskanie przez nie po
1871 roku pozycji mocarstwa i jednej z czołowych pozycji europejskiej gospodarki po 1945
roku najpewniej przyczyniło się do ich transformacji w sposobie „pozyskiwania” nowego pokolenia – po imigrantach tureckich (zasadniczo muzułmanie) dość liczną grupę stanowią Polacy. Najpewniej także w próbie odwzorowania w zjednoczonych Niemczech koncepcji zachodnioeuropejskiej (którą powyżej, w odniesieniu do Francji, wyróżniliśmy) należałoby rozpoznać
i zarazem rozumieć brak woli uregulowania statusu mniejszości polskiej w Niemczech na sposób identyczny, jak ona pozostaje unormowana w Trzeciej Rzeczypospolitej.
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wątpliwości, że żywotność Polski zależy wyłącznie od nowo zrodzonych i nowo
ukształtowanych pokoleń Polaków26 – wewnątrz kulturowo tożsamej społeczności polskiej. Powyższe pozwala nam wyartykułować podniesiona różnica pomiędzy państwami i ich społecznościami cywilizacyjnego centrum europejskiego Zachodu a krajami-państwami jego kontynentalnego obrzeża27. Otóż, o ile
społeczności ekonomiczno-gospodarczego centrum Zachodu zdają się pozostawać skazane na nieustanną imigrację (nowych, wartościowych kulturowo osób
bądź grup ludzkich – nawet spoza kręgu kulturowego Europy28) ze względu na
uzyskany poziom cywilizacyjny29, o tyle sytuacja nie jest identyczna dla społeczności krajów obrzeża cywilizacyjnego Zachodu, a zwłaszcza europejskiego.
Aby utrzymać swą kulturową stabilność, nie mogą one ustać w dziele wykształcania własnych pokoleń ludzi młodych, którzy stopniowo przejmowaliby odpowiedzialność za funkcjonowanie gospodarki państwa i życie kulturowo-cywilizacyjne narodu.
Być może, projekt edukacji multikulturowej ukształtowany został z myślą
o zasileniu starzejących się społeczeństw cywilizacyjnego centrum europejskiego Zachodu – a więc z myślą o napływie osób kulturowo wydziedziczonych
z ich środowisk lokalnych i kulturowych wspólnot, osób pozbawianych zanurzenia w dziejową przeszłość własnych małych ojczyzn i stron rodzinnych oraz
kulturowego osadzenia w dziedzictwie narodu, państwowości. Nie wydaje się
jednak, aby zyskiwały na tym społeczeństwa ekonomicznie i gospodarczo zasobne. Nie wydaje się również, aby zyskiwały cokolwiek społeczeństwa tracące
wartościowe i zarazem aktywne człowiecze indywidua z własnych lokalnych
wspólnot, jak i sami przymuszeni do emigracji. Za każdym razem traci człowiecze indywiduum, gdyż pomimo mechanizmów sterujących funkcjonowaniem
społeczeństw i zarazem wbrew dominującym ideologiom jego wyzwaniem pozostaje niewątpliwie spełnienie się w jestestwie. A do takiejże świadomości może przyczynić się wyłącznie twórcza edukacja w kulturowości własnego narodu
– narodu, który pozostaje także w kulturowej interakcji z innymi, sąsiadującymi
i tkwiącymi w tymże samym kręgu cywilizacyjnym.
26

27

28
29

Konieczne jest w tym miejscu zauważenie, że Rzeczpospolita Obojga Narodów – Polska niepodległa przygarniała wielu cudzoziemców, którzy wtapiali się w naród polski i w polską kulturę. Oczywiście, postrzegając szerzej, należy mieć świadomość, że było to zjawisko normalne
w średniowiecznej i nowożytnej Europie.
Por. D. Kubicki, Teologia katolicka a młodsza Europa globalizacyjnej współczesności (cz. 1),
„Teologia w Polsce”, 4, 2 (2010), s. 233–245; tegoż, Teologia katolicka a młodsza Europa globalizacyjnej współczesności (cz. 2), „Teologia w Polsce” [w druku]; tegoż, Prognozowany kryzys społeczno-ekologiczny XXI w. jako konsekwencja procesów globalizacyjnych końca XX w.?,
„Studia Gdańskie” t. 27, Gdańsk-Oliwa, s. 285–303.
Powyższe jest niemal udziałem wszystkich europejskich państw, które w ciągu kilkunastu lat
po zakończeniu działań militarnych drugiej wojny światowej potraciły swe posiadłości kolonialne.
Konsekwentnie, ten stan przyczynił się do wykształcenia mechanizmu (coraz bardziej czynionego doskonałym pod względem koncepcji edukacyjno-pedagogicznych, procedur administracyjnych, działań integracyjnych itd.) asymilacji imigrantów w kulturze swej społeczności
i strukturze funkcjonującego państwa.
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Summary
Utopia of the project of multicultural education and the possibility
of traditional education, receptive to the religious-cultural dissimilarity
in the area of the European integration
The author stresses that only traditional education can create educated new generations of
jung people in the current postmodern situation, overcoming the spiritual atmosphere of postmodernism marked by neo-positivism. A challenge for all societies of Europe during the process of integration is the transformation of human communities into the information societies in the face of
the beginning of the informational civilization that is based on sequence of technical and technological revolutions. The most crucial matter seems to be the problem of shaping mature (in ideological, axiological and ethical sense) society members – responsible for the society and in community spirit shaping its transformation into a society of the information era. The heart of the matter is not only the possibility of their free operating in the structures of civil society and the state
under the rule of law, but above all their creative activity arising from the moral freedom.
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Полікультурна освіта на Україні:
вибрані проблеми термінології
Постановка проблеми
В Законі України “Про освіту” (1991) сказано, що освіта — це основа
інтелектуального, культурного, духовного, соціального й економічного
розвитку суспільства і держави. Отже, освіта в Україні не може залишатися
поза значними глобалізаційними процесами, які сьогодні переживає ввесь
світ. Попри значну кількість позитивних сторін, глобалізація ставить перед
освітою й певні виклики. Серед інших – як підготувати молодь до життя
в умовах полікультурного розмаїття, як і за допомогою чого формувати
готовність до співпраці у світовому контексті, і, що не менш важливо, як
у цьому процесі зберегти свої етнокультурні та соціально-економічні надбання?
У цьому контексті вимогою часу для усіх ланок освіти України стає
реалізація полікультурного підходу у навчально-виховному процесі. Відтак
актуалізуються компаративні наукові пошуки, спрямовані на дослідження
ретроспективи реалізації полікультурного підходу в освіті закордоння,
його впровадження у практику й перспективи розвитку. Цікавим для
України для порівняльного дослідження є досвід Республіки Польща, адже
у цих двох країн є багато спільного як в історичній, так і в соціальнокультурній сферах.

Аналіз основних досліджень і публікацій
Для науково-освітнього простору України дослідження ідей полікультурної освіти є відносно новою проблематикою. Але разом з тим,
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дослідження й наукові розвідки вже активно реалізуються за багатьма
напрямами, а саме: теорія і практика полікультурної освіти (Р. Агадуллін,
О. Алексєєва, Л. Гончаренко, Я. Гулецька, О. Гуренко, В. Кузьменко,
Н. Шульга, Н. Якса та ін.); сутність полікультурного виховання (А. Гулідова, І. Лощенова, В. Погребняк, Г. Розлуцька, А. Солодка та ін.); формування полікультурної компетентності у вчителів і майбутніх вчителів
(Л. Гончаренко, В. Кузьменко, І. Лощенова, І. Соколова), школярів (Л. Перетяга, І. Родигіна та ін.); формування полікультурної особистості
вчителя (Л. Воротняк, Я. Гулецька, І. Сусліна та ін.); розвиток полікультурної освіти за кордоном (Л. Гончаренко, Я. Гулецька, М. Кізім,
В. Кузьменко, Л. Пуховська та ін.); зв’язок полікультурної та неперервної
освіти (С. Сисоєва), інформаційних технологій (В. Осадчий), дошкільної
освіти (Л. Зданевич, Н. Мельник), середньої освіти (Г. Розлуцька), професійної підготовки (О. Сухомлинська, І. Соколова та ін.).
Державну політику з питань міжнаціональних відносин, вимог до
полікультурної освіти і виховання дітей та молоді висвітлено в Законах
України “Про освіту” (1991), “Про загальну середню освіту” (1999), Державній національній програмі “Освіта” (Україна. ХХІ століття) (1993), Національній доктрині розвитку освіти (2002), Національній стратегії розвитку
освіти в Україні на 2012–2021 роки (проект) (2012). Основні положення
щодо формування полікультурної особистості закладено в Державному
стандарті базової і повної загальної середньої освіти (2004), Державному
стандарті базової і повної загальної середньої освіти (2011), Державному
стандарті початкової освіти (2011).
Мета дослідження: здійснити теоретичний аналіз понять проблеми
полікультурної освіти в Україні.
Завдання дослідження: проаналізувати сутність основних дефініцій
дослідження; здійснити порівняльний аналіз понять полікультурної освіти
українських та польських науковців; представити наявний досвід
впровадження полікультурної освіти у процес навчання у вищій школі.

Основний зміст статті
Українська система освіти сьогодні повною мірою не відповідає
вимогам часу й не забезпечує можливості задоволення освітніх потреб
школярів, студентів. Для неї характерними є такі проблеми: зниження
якості навчання, брак педагогічних працівників, консервативність у змісті
й технологіях навчання. Ці проблеми мають доволі широку і світову
географію. Зокрема, у документах ЮНЕСКО ХХІ століття оголошене
століттям освіти, і тут йдеться про кризу освіти в усьому світі та необхі-
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дність розроблення суттєво нової моделі1. Нова модель освіти мала б за
мету вирішувати нові освітні завдання та проблеми, спричинені глобалізаційними та інтеграційними тенденціями, такими як розвиток науковотехнічного прогресу, міграційні процеси, взаємопроникнення культур тощо.
Посилаючись на „Національну доктрину розвитку освіти” (2002 р.),
зазначимо, що вагомим завданням на сучасному етапі розвитку освіти
України є інтеграція у міжнародний науково-освітній простір. Як один із
шляхів інтеграції у міжнародний простір на державному рівні варто
розглядати укладені за роки незалежності Україною 146 міжнародних угод
про співробітництво в галузі освіти і науки з більш ніж 70 країнами світу.
Сьогодні в Україні навчаються понад 44 тис. іноземних студентів, чисельність яких щорічно зростає на 10%. За динамікою прийому і загальної
чисельності іноземних громадян Україна входить до першої десятки країн
світу2. Наступні кроки за науково-педагогічними колективами, це пошук
шляхів оновлення змісту освіти, запровадження нових технологій роботи
на засадах полікультурності.
У дослідженні проблеми полікультурності варто почати з аналізу
самого поняття. Доречними у цьому плані є результати компаративних
досліджень. Перш ніж зорієнтувати увагу на порівнянні дефініцій понять
проблеми полікультурності українських й польських науковців, розглянемо тлумачення поняття «multicultural education», поданого у міжнародній
енциклопедії освіти [International Encyclopedia of Education – Vol.7. Oxford,
Rergamon Press, 1994] – це педагогічний процес, в якому репрезентуються
дві або більше культур, що відрізняються за мовною, етнічною, національною або расовою ознакою.
Варто зазначити, що в українській педагогічній науці немає фіксованого перекладу терміна «multiculturalism», який трактується польською
як «wielokulturowość», а українськими вченими як «полікультурність»
(«полікультура») (В. Болгаріна, Л. Гончаренко, А. Солодка, Н. Якса), «багатокультурність» (Я. Пилипинський), «полікультуризм» (Н. Шульга).
Зауважимо, що ці терміни в українській педагогіці використовуються як
синоніми. Істотно відрізняються в українській і польській педагогіці терміни «полікультурність» і «міжкультурність», «полікультурна освіта»
і «міжкультурна освіта». Розкриємо найголовніші відмінності між ними.
Українські науковці визначають поняття «полікультурність» (полікультура) як систему соціально-духовних цінностей, спрямованих на
формування та відтворення різноманітних багатогранних зв’язків і взаємин
1
2

В.В. Ягупов, Педагогіка: Посібник. К., 2002. c. 217.
К.В. Балабанов, Інтернаціоналізація як фактор конкурентоспроможності вищої освіти
України і важлива умова полікультурної освіти, Проблема полікультурності у неперервній професійній освіті: наук. видання, за ред. К.В. Балабанова, С.О. Сисоєвої,
І.В. Соколової. – Маріуполь: Ноулідж (донецьке відділення), 2011. – c. 21.
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між представниками різних національностей з метою всебічної гармонізації відносин та загального прогресу, а також як здатність освіти і виховання навчити школярів сприймати різноманіття культур, репрезентувати
культуру як складний процес взаємодії всіх типів локальних культур,
здатність створити умови для формування толерантності й розвитку інтеркультурної комунікації школярів3.
Разом з тим, український дослідник Я. Пилипинський пропонує вживати термін «багатокультурність» для відтворення українською мовою
загальновживаного терміна «multiculturalism». Це й варіант офіційно
вживає уряд Канади, подаючи українською мовою «Канадський Акт
Багатокультурності» від 1988 року4.
Схожої думки дотримуються автори навчально-методичного посібника
«Людина в полікультурному суспільстві», які вважають, що багатокультурність – це стан суспільства, характерний для деяких поліетнічних
держав, де наявні кілька етнічно різних культур. Різні етнічні культури не
просто існують, наприклад, формально, а розвиваються практично, часто
користуючись підтримкою з боку держави, що виявляється в реалізації
спеціальних програм, розвитку й підтримці цих культур. У тій чи іншій
формі багатокультурність як явище існує майже в усіх поліетнічних
країнах5.
Поряд з терміном багатокультурність, уживається термін полікультуризм. На думку Н. Шульги, – це побудова освіти на принципі
культурного плюралізму, визнання рівноцінності всіх етнічних і соціальних груп, що складають певне суспільство, недопущення дискримінації
людей за ознаками національної або релігійної належності, статі чи віку.
Полікультуризм в освіті допомагає перетворити різноманітність суспільства на корисний фактор його розвитку, забезпечує більш швидку
адаптацію людини до умов існування, що змінюються, допомагає йому
сформувати більш багатогранну картину світу6.

3

4

5

6

Н.В. Якса, Професійна підготовка майбутніх учителів: теорія і методика міжкультурної
взаємодії в умовах Кримського регіону: моногр., Н.В. Якса. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім.
І. Франка, 2008. – 568 с.
Я. Пилинський, Сучасна багатокультурність має міцне українське коріння, Ярослав
Пилинський, Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини, гол. ред. М.Т. Мартинюк. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2009. –
Ч. 2. – c. 258–268.
Людина у полікультурному суспільстві: навч.-метод. посібник для викладачів вищих
навч. закладів з курсу за вибором для студ. соціогуманітарних спец., О.І. Пометун,
Л.Ю. Султанова та ін. – К.: Інжиніринг, 2010. – c. 238.
Н.В. Шульга, Полікультурна освіта молоді в контексті процесів глобалізації, Н.В. Шульга, Збірник наукових праць Уманського університету. – К.: Міленіум, 2005. – Ч. 1. –
c. 268.
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Щодо терміну «мультикультуралізм», то його українські вчені
розглядають як політику та ідеологію держави щодо етнічного та
культурного розмаїття сучасних західних суспільств7. Як бачимо, сутність
наведених тлумаченнь подібна.
Цікавими є підходи щодо тлумачення термінів у авторів українського
навчального посібника «Громадянська освіта» для 11 класу. Так, під
«полікультурністю» вони розуміють «гармонійне й справедливе об’єднання в суспільстві різних культур, етнічних і релігійних груп, між якими
існують сталі дружні зв’язки й відкриті відносини, які передбачають
рівноправність, толерантність, взаємоповагу й визнання рівноцінності
кожної з них»8. Натомість під «мультикультурністю» – «співіснування
в суспільстві різних культур, що не мають між собою сталих зв’язків
і представники яких нейтрально ставляться одні до інших»9. Як бачимо,
перший термін є близьким за значенням до польського терміна
«międzykulturowość», а другий – до терміна «wielokulturowość».
На позначення освітнього напряму на засадах полікультурності
українські дослідники використовують такі поняття, як «полікультурна
освіта» (Р. Агадуллін, Я. Гулецька, Л. Супрунова, О. Ковальчук, Н. Якса
тощо), «полікультурне виховання» (В. Бойченко, І. Лощенова, Г. Розлуцька,
О. Сухомлинська, А. Солодка), «мультикультурна освіта» (Н. Якса),
«багатокультурна» освіта (Я. Гулецька).
Розглянемо грунтовніше сутність зазначених понять проблеми полікультурності в освітньому напрямі. Зауважимо, що «Український словник
зарубіжних термінів» подає таке визначення «полікультурної освіти» – це
компонент загальної освіти, спрямований на краще розуміння інших
культур, який сприяє встановленню дружніх відносин, взаєморозумінню
між представниками різних культур країни та вихованню в дусі не
насильства й віротерпимості10.
Окрім зазначеного, є й інші наукові підходи до визначення терміну
«полікультурна освіта» українськими дослідниками.
По-перше, це освіта, що включає організацію і зміст педагогічного
процесу, в якому представлені декілька культур з метою сприяння
розвиткові їх взаєморозуміння і взаємодії, засвоєнню знань про різні
культурні світи, усвідомленню загального й особливого в різних картинах
7

8

9
10

Людина у полікультурному суспільстві: навч.-метод. посібник для викладачів вищих
навч. закладів з курсу за вибором для студ. соціогуманітарних спец., О. І. Пометун,
Л. Ю. Султанова та ін. – К.: Інжиніринг, 2010. – c. 243.
Л.А. Гончаренко, Ознайомлення учнів з основами полікультурності на уроках
гуманітарних дисциплін, Л.А. Гончаренко, Таврійський вісник освіти: наук.-метод.
журнал. – 2003. – № 3. – c. 149–152.
Там само. – c. 151–152.
Короткий енциклопедичний словник зарубіжних педагогічних термінів, за ред.
І.Г. Тараненко, Б.Ф. Мельниченко, Г.В. Степенко. – К.: ІСДО, 1995. – 68 с.
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життя та культурних цінностях (Н. Якса). Як зазначає дослідниця, сучасна
педагогіка розглядає «полікультурну освіту» не тільки як засіб зниження
соціального напруження в суспільстві, а й як інструмент формування
в особистості цілісного поліфонічного бачення світу. До основних компонентів полікультури (полікультурності) Н. Якса відносить культуру
мислення, почуттів, дій, відносин, мови, особливостей менталітету різних
народів. Усі вони взаємопов’язані та взаємозумовлені11.
Близьким до визначення Н. Якси є визначення Р. Агадулліна, який
розглядає «полікультурну освіту» – як нову освітню стратегію (новий
напрям у педагогіці), що визначає структурно-змістову організацію
навчально-виховного процесу, характер викладання шкільних дисциплін
і методику виховної роботи на основі принципів гуманізму, демократизму,
культурного діалогу, врахування культурно-психічних чинників розвитку
особистості12.
По-друге, це спосіб допомогти особистості в подоланні шляху від
засвоєння етнічної, національної культури до усвідомлення спільності
інтересів народів у їх прагненні до світу, прогресу через культурний
розвиток (за О. Гуренко)13. На думку його думку, термін «полікультурна
освіта» є калькою сформованого в 1970 р. у західній інтелектуальній
культурі поняття «мulticultural education». Натомість Н.В. Якса виділяє
«мультикультурну освіту» як: 1) концептуальний ідеологічний напрям
в освітній практиці сучасного демократичного суспільства; 2) освітню
стратегію, яка представляє послідовні освітні процеси (організація, реалізація, результат), метою якої є вирішення освітніми засобами проблем, що
виникають у суспільстві в ході еволюції національних держав і постколоніальних міграційних процесів14.
По-третє, це багатоаспектне поняття, яке об’єднує різні підходи до
розв’язання проблем расової, культурної та етнічної неоднорідності
суспільства (за Н. Шульгою)15.

11

12

13

14

15

Н.В. Якса, Професійна підготовка майбутніх учителів: теорія і методика міжкультурної
взаємодії в умовах Кримського регіону: моногр., Н.В. Якса. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім.
І. Франка, 2008. – 568 с.
Р.Р. Агадуллін, Полікультурна освіта: методолого-теоретичний аспект, Р.Р. Агадуллін,
Педагогіка і психологія. – 2004. – № 3(44). – c. 23.
О.І. Гуренко, Полікультурна освіта в Україні: до сутності поняття, О.І. Гуренко, Збірник
наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні
науки). – Бердянськ: БДПУ, 2009. – № 1.– c. 95–103.
Н.В. Якса, Тезаурус з проблеми міжкультурної взаємодії: Словник, Автор укладач
Н.В. Якса– Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2006. – c. 82.
Н.В. Шульга, Полікультурна освіта молоді в контексті процесів глобалізації,
Н.В. Шульга, Збірник наукових праць Уманського університету. – К.: Міленіум, 2005. –
Ч. 1. – c. 266–277.
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Натомість Я.Г. Гулецька вказує, що багатокультурна (полікультурна)
освіта – це засіб протистояти расизму, упередженням, ксенофобії,
етноцентризму, ненависті, заснованій на культурних розбіжностях; педагогічна спроба допомогти тим, хто навчається, зрозуміти свою культуру,
роль узагальнень і стереотипів у комунікації між різними культурами,
усвідомити своє «Я», знайти відповідь на питання «хто я такий (така)?»16.
Варто зазначити, що в українській сучасній педагогіці, як показує
теоретичний аналіз змісту понять проблеми полікультурності, немає
чіткого розмежування термінів «полікультурна освіта» та «міжкультурна
освіта». У багатьох наукових розвідках вони використовуються як
синоніми. Так, наприклад, І. Лощенова та Я. Гулецька вважають, що
терміни «багатокультурний», «мультикультурний» і «полікультурний»
є синонімами, які мають різне походження – російське, грецьке та латинське.
Поряд із наведеними термінами, які у більшості випадків є зрозумілими
і мають свої відповідники у інших мовах, українська педагогічна наука
оперує й іншими поняттями що визначають результативність
впровадження полікультурного підходу в навчально-виховний процес
різних ланок системи освіти. Так введено в обіг й активно використовуються поняття міжкультурна компетентність / компетенція (відповідає за
значенням польському терміну «międzykulturowa kompetencja») і полікультурна компетентність / компетенція (польський відповідник «wielokulturowa kompetencja»).
При розгляді названих термінів варто наголосити, що українські
терміни «компетенція» і «компетентність» мають лише один польський
відповідник – «competencja», який трактується як здатність до особистісної
самореалізації, що є основною умовою виховання, здатність до виконання
певних завдань, яка є результатом процесу навчання17.
Та відомо, що в українській педагогіці існує відмінність між термінами
«компетенція» і «компетентність». Так, «компетенція» визначається як
«коло повноважень якої-небудь організації, установи або особи; знання,
досвід»18. А «компетентність» – це добра обізнаність із чим-небудь19,
достатньо високий рівень володіння людиною тією або іншою діяльністю
чи системою знань, володіння людиною певною компетенцією, що
16

17
18

19

Я.Г. Гулецька, Особливості полікультурної освіти учителів в університетах США,
Я.Г. Гулецька, Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. пр. – К.: Екмо, 2007. –
Вип. 2. – c. 22.
W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, W. Okoń. – Warszawa: Wyd. Akad. „Żak”, 1998. – s. 175.
С.О. Сисоєва, Проблеми неперервної професійної освіти: тезаурус наукового
дослідження: наук. видання, С.О. Сисоєва, І.В. Соколова. – К.; Маріуполь: ЕКМО, 2010.
– c. 118.
Новий тлумачний словник української мови: в 3 т., [укл. В. Яременко, О. Сліпушко]. – 2
вид. – К.: Аконіт, 2005–2006. – Т. 1: А–К. – 2006. – c. 874.
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включає власне ставлення до неї, а також до предмета діяльності20.
Зважаючи на ці дефініції, вважаємо, що під «полікультурною компетенцією» варто розуміти знання з культури інших національностей,
етнічних, а також культурно відмінних груп, а під «полікультурною компетентністю» – уміння застосовувати ці знання на практиці в полікультурному середовищі.
У наукових розвідках українських вчених активно досліджується
процес формування полікультурної компетентності школярів, студентів
тощо. Наведемо опрацьовані підходи до навчання основ полікультурної
освіти (за Н. Шульгою):
— опис історичного внеску або здобутку нації в культуру суспільства
(цей підхід може включатися до навчальних матеріалів школярів
і студентів, доповнюючи вже наявну програму, що допомагає подолати
упередження й неправдиві стереотипи щодо культур інших націй на тлі
вивчення культурних особливостей власної культури);
— прийняття рішень і соціальних дій (побудований на тому, що учні
в пошуках відповіді на поставлені питання самостійно розв’язують
проблеми в експериментальних умовах, аналізуючи ситуацію, в якій
перебуває та чи інша культурна група. Мета такого підходу – навчити
дітей мислити, аналізувати, приймати конкретні рішення на основі
власних спостережень);
— трансформаційний підхід (передбачає трансформацію матеріалу про
етнічні групи в межах загальноосвітньої шкільної чи вузівської
програми. Це змінює навчальну програму таким чином, що учні мають
можливість оцінити ситуацію безпосередньо з позиції певної культурної групи)21.
Безсумнівно, ідеями полікультуралізми пронизані усі ланки нашого
життя. Та найяскравіше, у методологічному плані, ідеї полікультурної
освіти почали реалізовуватися у загальноосвітній школі. Так, досліджуючи
полікультурну освіту в Україні, О. Гуренко наводить моделі полікультурної шкільної освіти, в яких враховано вимоги до змісту й організації
навчально-виховного процесу в умовах полікультурності22. Це: дидактична модель (розуміння культури спирається на знання з історії, традицій
і звичаїв, які є необхідними для ефективної взаємодії з її представниками);
20

21

22

С.О. Сисоєва, Проблеми неперервної професійної освіти: тезаурус наукового дослідження: наук. видання, С.О. Сисоєва, І.В. Соколова. – К.; Маріуполь: ЕКМО, 2010. –
c. 123.
Н.В. Шульга, Полікультурна освіта молоді в контексті процесів глобалізації,
Н.В. Шульга, Збірник наукових праць Уманського університету. – К.: Міленіум, 2005. –
Ч. 1. –c. 270.
О.І. Гуренко, Полікультурна освіта в Україні: до сутності поняття, О.І. Гуренко, Збірник
наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні
науки). – Бердянськ: БДПУ, 2009. – № 1.– c. 102.
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експериментальна (власний досвід є найбільшим джерелом знань); культурно-специфічна (учні повинні розуміти особливості взаємодії з представниками окремої культури); загальнокультурна (негативні стереотипи
і упередження заважають гармонійним міжетнічним відносинам); когнітивна (надання учням інформації про культури і міжкультурні відмінності); емоційна (орієнтована на трансформацію установок, пов’язаних
з міжкультурною взаємодією, ставленням до інших людей; поведінкова
(формує вміння і навички, що підвищують ефективність спілкування).
Враховуючи дослідження українських педагогів, зазначимо, що
навчально-виховний процес загальноосвітньої середньої школи має ґрунтуватися на принципах:
— гуманізму – означає визнання людини як основної цінності світової
цивілізації, її прав на свободу, щастя, розвиток і виявлення всіх
здібностей незалежно від расової, етнічної й культурної належності;
— толерантності – визнання рівноправності й рівноцінності всіх народів
та їхніх культур, відмова від культурно-освітньої монополії у ставленні
до інших народів;
— культуродоцільності – передбачає здійснення громадянського виховання в єдності з глибоким і всебічним вивченням історико-культурного розвитку всіх народів, які проживають в Україні, що забезпечує
гармонійний синтез громадянських та етнокультурних складових особистості;
— діалогу культур – спрямований на усвідомлення культурної
багатогранності й поліфонічності світу, організацію освітньої діяльності як діалогу культур у просторі й часі;
— етнопсихологізації – передбачає на основі врахування ментальних
особливостей народів створення оптимальних умов для прилучення
цих народів до інших культур;
— етнопедагогізації – виховання школярів з опорою на національні
традиції, обрядовість, звичаї народів України;
— полілінгвізму – передбачає спрямованість навчання на опанування
учнями кількох мов, серед них мов народів, які проживають поряд, що
є обов'язковою умовою успішного прилучення до інших культур
і одним з основних показників готовності до плідної діяльності
в полікультурному середовищі;
— системності – визначає цілісність, взаємозв'язок і взаємозумовленість
усіх складових полікультурної освіти;
— діяльнісному принципі – полягає в орієнтації навчання й виховання на
опанування школярами вмінь і навичок позитивної взаємодії
з представниками інших етнокультурних систем23.
23

Р.Р. Aгадуллін, Полікультурна освіта: методолого-теоретичний аспект, Р.Р. Агадуллін,
Педагогіка і психологія. – 2004. – № 3(44). – c. 18–29.
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Щодо структури змісту полікультурної освіти, то вона (за Р. Агадулліним) бачиться так: розвиток соціокультурної ідентифікації учнів як
умова розуміння і входження в полікультурне середовище; опанування
основними поняттями, що визначають розмаїття світу; виховання позитивного емоційного ставлення до розмаїття культур; формування вмінь,
складових поведінкової культури світу. Як зазначає дослідник, добираючи
зміст полікультурної освіти, важливо, по-перше, враховувати соціокультурне оточення учнів (етнічний і конфесійний склад, настанови й упередження, що панують в оточенні та індивідуальні інтереси школярів до
проблем полікультурного суспільства чи окремих соціокультурних груп).
По-друге, необхідно також звертати увагу на етнічні й соціальноекономічні особливості регіону. По-третє, слід враховувати методологічні,
методичні й особистісні можливості як окремого педагога, так і педагогічного колективу кожної освітньої установи в цілому. Згідно поглядів
Р. Агадулліна, найважливішою умовою для реалізації завдань полікультурної
освіти є організація навчально-виховного процесу на основі діалогового
підходу, що визначається як сукупність методів, форм і засобів навчання
й виховання, які сприяють усвідомленню учнями поліфонічності й багатогранності світу, відносності істин, своїх інтересів і цінностей та їх узгодженню з потребами й настановами інших24.
Окрім наведених структурних підходів, науковці розглядають полікультурну освіту, визначаючи її рівні. Так, І. Соколова визначає етнічний,
громадянський і глобальний рівні полікультурної освіти. Перший рівень
означає прилучення до культури свого етносу і знайомство з етнокультурною інших народів, формування толерантного ставлення до інших людей,
освоєння культури міжнаціонального спілкування. Другий рівень передбачає розвиток громадянської позиції, патріотичних почуттів, усвідомлення
себе громадянином країни, Європи, світу тощо. Третій рівень означає
усвідомлення системи знань про права і свободу людини, спрямованих на
формування позитивного досвіду спільного співіснування у полікультурному суспільстві25.
Полікультурна освіта на вищих її щаблях виконує і певний функціональний репертуар, це — гуманітарна, соціальна й культурологічна
функції. На думку Т.Б. Поясок, гуманітарна функція сприяє формуванню
справжнього громадянина, незалежно від його національності, який
усвідомлює свою приналежність до певного народу і суспільства. Реалізація цієї функції забезпечується створенням сприятливих умов для
24
25

Там само. – c. 23.
І.В. Соколова, Соціокультурна ідентичність і полікультурна освіта: педагогічнийй
дискурс, І.В. Соколова, Edukacja w społeczeństwach wielokulturowych, red. W. Kremień,
T. Lewowicki, J. Nikitorowicz, S. Sysojewa. – Warszawa: Wyższa Szkoła Рedagogiczna ZNP,
Uniwersytet w Białymstoku, 2012. – s. 324.
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розвитку здібностей кожного студента, розвитку гармонійної особистості
на основі духовних цінностей рідної та інших культур. Соціальна функція
передбачає залучення студентів до суспільного життя, засвоєння соціального досвіду, культури, адаптацію до швидкозмінних умов життя, освіти,
соціального устрою. Культурологічна функція полікультурної освіти – це
розуміння культури міжнаціонального спілкування у взаємозв’язку
національної свідомості із загальнолюдськими цінностями, що забезпечується створенням умов для розвитку варіативності в самій культурі й освіті,
зверненням до загальнолюдських цінностей культури26.
Розглянемо як виглядає на практиці впровадження деяких з елементів
полікультурної освіти в систему навчання на прикладі двох вищих
навчальних закладів, які хоч і територіально розміщені у різних регіонах
України, та, це не заважає реалізовувати спільні наукові проекти. А саме –
Український католицький університет (м. Львів) та Маріупольський
державний університет.
Особливістю навчального закладу Український католицький університет є те, що у ньому спільно навчаються представники різних культур,
які презентують різні національні звичаї і традиції. В таких умовах перед
викладачами й працівниками навчального закладу стоїть непросте
завдання – формування такої спільноти учіння, яка, за умови збереження
української національної ідентичності, з ураховуванням загальнолюдських
християнських цінностей сприяла б інтеграції студентської молоді
у світовий соціокультурний простір, засвідчуючи толерантне, шанобливе
ставлення до представників інших культурних, етнічних, та релігійних груп.
У практиці викладачів університету використання комплексу методів
і форм, які сприяють формуванню полікультурної компетенції, серед
інших – вивчення іноземних мов, диспути, листування електронною
поштою, проведення зустрічей й організація виступів знаних науковців та
викладачів з різних країн, у т. ч. й у режимі он-лайн, виконання
індивідуальних студентських історико-соціальних проектів полікультурного
характеру, вивчення шляхів конструктивного розв’язання конфліктів,
реалізація міжнародних проектів соціального змісту тощо. Український
католицький університет активно співпрацює з низкою престижних міжнародних освітніх фундацій, у тому числі Фундацією імені Фулбрайта
в Україні, Програмою міжнародних досліджень та обмінів (IREX),
Світовою, Європейською та Американcькою федераціями католицьких
університетів. Така співпраця, безсумніву, надає значні можливості як
студентів, так і викладачів для пізнання особливостей культури інших
національностей, і на цій основі формування політкультурної компетентності.
26

Т.Б. Поясок, Полікультурність у вищій економічній освіті, Т.Б. Поясок, Проблеми
полікультурності у неперервній професійній освіті: наук. видання, за ред. К.В. Балабанова, С.О. Сисоєвої, І.В. Соколової. – Маріуполь: Ноулідж (донецьке відділення),
2011. – c. 66–70.
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Різноманітність етнічного складу Донбаського регіону сприяла
проведенню полікультурної політики в навчальних закладах. Розглянемо
особливості реалізації принципу полікультурності в Маріупольському
державному університеті. В університеті викладаються англійська, італійська, німецька, новогрецька, польська, російська, французька мови та
івріт. За підтримки численних іноземних партнерів в Університеті працюють:
представництво Інституту українсько-грецької дружби та елліністичних
досліджень, освітньо-культурні центри Італії, КНР, Ізраїлю, Греції,
Польщі, в яких студенти мають можливість безкоштовно вивчати мову
і культуру певної країни. Результатом багаторічної діяльності Маріупольського державного університету є: проведення міжнародних конференцій
пов’язаних з проблемою полікультурності (2009, 2011), Днів Європи
в Маріуполі (2009), щорічне проведення Днів італійської культури, Тижня
італійської мови у світі, Днів ізраїльської культури, Днів новогрецької
мови та культури тощо. Понад 300 студентів та викладачів щорічно беруть
участь у наукових і культурно-освітніх зарубіжних стажуваннях у 20
країнах світу. На кафедрі англійської мови організовано роботу студентського товариства «Актуальні проблеми міжкультурної комунікації»,
на засіданнях якого студенти й викладачі активно обговорюють питання,
пов’язані з полікультурною тематикою.

Висновок
Отже, проведений теоретичний аналіз змісту термінології проблеми
полікультурної освіти дає можливість краще зрозуміти відмінне і спільне
у їхньому тлумаченні в порівнянні з польськими термінами. Це, у свою чергу
вказує на неминучість процесів запровадження елементів полікультурної
освіти у всіх ланках системи освіти, визначати її складові і, таким чином,
ефективніше провадити життя у обставинах, що часто змінюються.

Анотація
Попри значну кількість позитивних сторін, глобалізація ставить перед
освітою й певні виклики. Серед інших – як підготувати молодь до життя
в умовах полікультурного розмаїття, як і за допомогою чого формувати
готовність до співпраці у світовому контексті, і, що не менш важливо, як
у цьому процесі зберегти свої етнокультурні та соціально-економічні
надбання? У цьому контексті вимогою часу для усіх ланок освіти України
стає реалізація полікультурного підходу у навчально-виховному процесі.
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У статті авторами здійснено здійснено спробу теоретико-практичного
аналізу понять проблеми полікультурної освіти в Україні. Проаналізовано
сутність основних дефініцій дослідження; здійснено порівняльний аналіз
понять полікультурної освіти українських та польських науковців; представлено наявний досвід впровадження полікультурної освіти у процес навчання у загальноосвітній та вищій школі.

Summary
Multicultural education in Ukraine: theoretical and practical concepts
Despite many positive aspects, globalization challenges the system of education. For example,
how to prepare young people for the life in a multicultural society and how to form readiness to
cooperate in the world context and what’s more important how to save one’s ethno-cultural and
socio-economic achievements in this process? In this context, the requirement of time for all levels
of education in Ukraine is the implementation of a multicultural approach into educational process.
In this paper the authors made an attempt to analyze the theoretical and practical concepts of
the problem of multicultural education in Ukraine. The meaning of the basic definitions of the research has been carried out. The comparative analysis of Ukrainian and Polish terms on multicultural education has been considered. The experience of the implementation of multicultural education into Ukrainian secondary and higher education has been presented.
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Холизм в альтернативном школьном
образовании
В поисках возможностей более полного развития личности педагоги
все чаще обращаются к проблеме образовательных альтернатив.
Альтернативное образование касается тех моделей обучения и воспитания,
которые принципиально отличаются от доминирующих форм. «Полифония» мира требует от педагогов признания того, что роли можно выполнять по-разному, быть личностью, преисполненной толерантности и уважения к другим. Такое понимание педагогики оставляет теоретику или
практику право быть другим, собственно, быть собой, право развивать
собственные идеи, формы и методы.
Альтернативными считаются, прежде всего, те подходы, которые являются спонтанными, органическими и не подчиненны никаким структурам.
Значительная сила альтернативной педагогики заключается в ее нескончаемости и перманентности. Не можем не отметить, что время – это тот
фактор, который часто переводит определенные научные, методические
и организационные принципы образования из категории альтернативных
в категорию традиционных, общепризнанных, если складываются соответствующие условия, благоприятные для их масштабной проверки. Весьма
возможно, что прогрессивные альтернативные идеи, которые пробили себе
путь критикой традиционной образовательной системы, испытав значительное распространение, будут поддаваться серьезной критике со стороны
представителей других педагогических течений, которые окажутся по
другой бок границы между традицией и альтернативой.
К разновидностям альтернативного образования относят антипедагогику, критическую педагогику, гештальтпедагогику, эмансипационную
педагогику, холистическую педагогику, трансгрессивную педагогику и т.п.
Все они – составляющие педагогики, которые аргументируют и усиливают
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определенные элементы теоретико-педагогических альтернатив. Поэтому
считаем, что для более полного осознания теоретических принципов
альтернативной педагогики, которая легла в создание альтернативных
образовательных моделей, важным будет очерчивание основных характеристик ее разновидностей.
В украинской педагогической науке почти нет публикаций, посвященных вопросам холистической педагогики, потому что это понятие еще не
так широко введено в ее категориальный аппарат. Все же важно
подчеркнуть его широкое использование в мировой педагогической теории
и практике уже больше тридцати лет. Представителями холистической
педагогики считают: Г. Гарднера, Г. Гейета, Р. Миллера, Д. Слоана,
Г. Кеслер, Дж. Кейна, Д. Пурпела, Е. Кларка, П. Палмера (США),
Дж. Миллера (Канада), А. Йошиду, И. Накагаву (Япония), И. Кришнамурти
(Индия), Ф. Ганга, Г. Галегоса (Мексика), К. Егана (Ирландия) и др.
Холистическая педагогика (от англ. holistic – целостный, целый) –
современное новаторское направление в педагогике, которое имеет
междисциплинарный характер. Существуют различные точки зрения относительно того, кто выделил холистическую педагогику в отдельное направление. Как утверждают составители польского издания «Педагогическая
энциклопедия ХХ века»1, он был выделен в 90-х годах ХХ в. А. Шишко-Богушем2. Зато, в других источниках находим информацию о том, что уже
в 1979 году в Университете Калифорнии в Сан Диего состоялась научная
конференция на тему «Холистическое образование», во время которой
работала 31 секция3. В конце 1980-х годов вышла книга канадского
педагога Дж. Миллера «Холистический курикулум»4, а американским
исслледователем Р. Милером был основан журнал «Обзор холистического
образования» (Holistic Education Review), переименованный впоследствии
на «Встречайте: образование для понимания и социальной справедливости»5 Основные позиции холистической педагогики берут начало
в гуманистической педагогике (А. Маслоу, К. Роджерс), герменевтике
(М. Хайдегер, Г.Г. Гадамер, Ю. Габермас), критической педагогике
(П. Фрейре, М. Эпл, Г. Жиру, П. Макларен), постмодернизме (Л. Мамфорд,
Ж. Деррида, М. Фуко, В. Долл), конструктивизме (Л. Выготский, Г. Гарднер, П. Тайлор).
1
2
3

4

5

Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 4, Wydawnictwo Akademicke Żak, Warszawa 2003.
A. Szyszko-Bohusz, Pedagogika holistyczna, Ossolineum, Wrocław1989.
A. Harris, Mind: Evolution or Revolution? The Emergence of Holistic Education, CA: Holistic
Education Network, Del Mar 1980.
J. Miller, The Holistic Curriculum, Ontario Institute for Studies in Education Press, Toronto
1988.
Encounter: Education for Meaning and Social Justice. (Режим доступа: http://www.greatideas.org/enc.htm).
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Термин «холизм» (от гр. holos – целый, целостный) является многозначительным и употребляется на очерчивание целостного органического
подхода к явлениям. Свое начало холизм черпает в восточной культурной
традиции. Первыми начали использовать это понятие в биологии в начале
ХХ в. Кроме того, этот термин применяют для обозначения теории
развития, внедренной Дж. Шмутцем (J. Smuts). Согласно ей, целое не
является суммой частей, а в процессе эволюции образуются новые целости.
Холистическая педагогика касается глубинного всестороннего развития
личности средством комплексных влияний, как внутренних, так и внешних. Сторонники принципов холистической педагогики принимают во
внимание генетические, институционные условия, а также собственную
активность ученика с особенностями его восприятия.
Движение в поддержку холистического образования зародилось в интеллектуальных и культурных поисках 1960-70-х годов. Оно привлекло
внимание педагогов и родителей, которые считают, что конвенциональная
школа раскрывает мало детских способностей и налагает ограничение на
раскрытие уникального потенциала ребенка. Вместо хорошо образованных
граждан государства и высокопродуктивных работников экономики,
которые являются целью традиционных образовательных систем, холистическое образование акцентирует важность культивирования духовности,
уважения к окружающей среде и чувству социальной справедливости.
Целью холистического образования является развитие детской креативности, воображения, сочувствия, самопознания, социальных навыков
и эмоционального здоровья6.
Как утверждает американский исследователь холистического образования Р. Миллер, есть четыре основных источника холистической педагогики: философские поиски первой половины ХХ ст.; революция в научном
восприятии, связанная с появлением теории относительности и квантовой
механики; повышение внимания к экологическим проблемам; глобализация.
Среди теоретических исканий философов первой половины ХХ в.
наиболее значительное влияние на холистическую педагогику имели труды
А. Н. Вайтхеда (процессуальная философия), К. Юнга (психология архетипов), Ш. Ауробиндо (интегрированая философия), Л. фон Берталанфи
(системная теория). Не так давно популярной в трудах в русле холистической педагогики стала так называемая спиральная динамика7. В своем
труде «Принцип целостности» (1990) американская исследователь русского
происхождения А. Лемков определила основные принципы холистического образования: «единство и целостность всего живого; всеохватывание
наивысшей реальности и абсолюта; многомерность и иерархический
6

7

Philosophical Sources of Holistic Education, „Turkish Journal of Values Education” 2005, nr 3
(10), р. 153.
D. Beck, Chr. Cowan, Spiral Dynamics, UK: Blackwell, Oxford 1996.
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характер существования»8. Ничего не существует без контекста, ничего не
является отделенным, оторванным. А. Хаксли называет это «перениальной
философией», которая является основой большинства духовных и спиритических мировых традиций.
Теоретики Дж. Миллер9, Г. Кеслер10 считают духовность центром холистического образования, которое предвидит, рпрежде всего образование
для души, сути человеческого бытия, а не исключительно социальный
и психологический уровни личности. Духовность в этом понимании не
подчинена исключительно религиозному пониманию, она имеет более
общее значение и постоянно эволюционирует. Из позиции единства,
неразрывности и приоритета духовности холистическая педагогика
отмечает то, что мир является динамическим балансом разных сил.
Целостность – это свет и тень, радость и страдание, женское и мужское
начала, ум и материя, гуманное и негуманное и т. п. По этой теории, мир
не разделен на отдельные категории или нерешаемые противоречия.
Напротив, мир принимает эти парадоксы, загадки и тайны. В холистической эпистемиологии более важную роль предоставляют синтезу
и интеграции, чем анализу и делению.
Вторым интеллектуальным источником холистической педагогики
была революция в научной мысли, которая началась с теорий
относительности и квантовой механики. Все глубже начала укореняться
идея о том, что редукционизм – деление предметов и явлений на
наименьшие неделимые частицы – не объясняет адекватно существенных
свойств живых существ и природных явлений. Классическим определением интеллекта была противопоставлена теория «множественного
интеллекта»11, которая отмечает комплексность процессов, благодаря
которым человеческий мозг познает мир.
Холистическая педагогика учитывает также возрастание внимания
к экологическим проблемам. Цель холистического образования состоит не
только в предоставление ученикам научно достоверной информации
о природе, но и культивирование прямой, активной экспериментальной
связи с жизненными процессами. Идет речь об «экологической грамотности» – более глубинном способе познания мира, в отличие от механического потребительского восприятия, который преобладает в современной культуре.
8

9

10

11

A. Lemkow, The Wholeness Principle: Dynamics of Unity Within Science, Religion and Society, IL: Quest Books, Wheaton 1990, p. 23.
J. Miller, Education and the Soul: Toward а Spiritual Curriculum, NY: SUNY Press, Albany
2000.
R. Kessler, The Soul of Education: Helping Students Find Connection, Compassion and Character at School, VA: ASCD, Alexandria 2000.
H. Gardner, Multiple Intelligences: The Theory in Practice, Basic Books, New York 1993.
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Четвертый философский источник холистической педагогики –
глобализация, ассоциируемая с общностью культур и универсальностью
человеческих стремлений и потребностей. Важным источником является
и феминизм, который в холистическом образовании отражен в виде
«заботы», которое, по мнению Н. Нодингса, является «формированием
таких связей между людьми, которые приводят к тому, что опыт одного
человека становится заботой других»12. Важной является позиция,
прибавленная историком Г. Айслер, которая обосновывает необходимость
«партнерского подхода к обществу», который, по ее определению,
предусматривает «общество, которое руководствуется принципами
равенства, ненасильства и заботы»13. Эти идеи являются созвучными
с основными принципами холистической педагогики, поскольку отмечают
моральные ценности, которые лежат в ее основе.
Основной холістической педагогики является тесная связь всех учебновоспитательных методов с комплексом элементов, которые составляют
личностную, социально-экономическую, культурную, экологическую
сферы как на национальном, так и глобальном уровнях, которые являются
возможными лишь при условии применения междисциплинарного
подхода. Холистична педагогика является сочетанием духовных, психологических, энергетических, соматических элементов, направленных на
достижение всестороннего самого эффективного развития личности ученика.
Концептуальные принципы холистической педагогики:
— стремление раскрыть интеллектуальный, эмоциональный, социальный,
физический, художественный, творческий и духовный потенциал
каждого ученика;
— ориентирование на воспитание здоровой, целостной, заинтересованной,
любознательной личности, способной к обучению в разнообразных
переменчивых ситуациях;
— необходимость раскрытия внутреннего потенциала каждого ученика;
— сочетание разных предметов и видов деятельности для овладения
определенными знаниями;
— критическое восприятие культурных и моральных проблем;
— опертя на любознательность, диалог, удивление, сомнения.
Главные принципы холистического образования, которые состоят во
взаимоувязанности и целостности его элементов и связи образования
с жизненным опытом, раскрывают через ряд ключевых концептов:
— Взаимосвязанность, которая заключается признании многомерной
действительности, которую обосновывает философия холизма, которая
нашла развитие в экологии, квантовой физике и системной теории.
12
13

N. Noddings, The Challenge to Care in Schools, Teachers. College Press, New Your 1992, p. 289.
Tam же.
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— Целостность, которая определяется утверждением «целое, – это
больше, чем сумма его частей», а следовательно, целостные системы
имеют производные свойства, которые невозможно постичь,
исследовав их компоненты.
— Роль бытия в холистическом образовании заключается в необходимости глубокого осознания жизненного опыта через физический,
эмоциональный, умственный и духовный измерения жизни человека,
а также через ее самореализацию креатора.
В таблице продемонстрированы ключевые концепты холистического
образования, его главные ценности, социальные проблемы, на которые
направлено внимание, основные принципы построения учебного плана
и учебного процесса, а также результаты холистического обучения (см. табл. 1)
Таблица 1. Главные принципы холистического образования
Главные принципы

Взаимоувязанность

Целостность

Бытие

Ключевые концепты

Взаимозависимость
Взаимосвязь
Нелинейность

Целостность систем
Многоуровневое
восприятие
Многоуровневая

Гуманность
Креативнисть
Рост
Ответственность

Главные ценности

Сочувствие
Общество
Экосистемы

Разноообразие в
единстве
Устойчивое развитие
Культурная
идентичность

Любовь
Ответственность
Проницательность
Духовность
Мудрость

Социальные
проблемы

Культурная
идентичность
Глобализация
Одиночество

Инклюзия
Экосистемы
Бедность

Равенство
Этическая
Изменения

Учебный план

Междисциплинарность
Интеракция

Интегрированность

Любознательность
Идентичность
Выбор

Учебный процесс

Диалогичнисть
Партнерство
Общее творение
Сотрудничество

Результат учебы

Значимость
Позитивные
отношения
Дружелюбие
Доверие
Принадлежность

Целостная личность
Рефлективность
Целостное общество Экспериментировани
Целостная жизнь
е
Системное мышление Любознательность
Цель-познание
Воображение
Вдохновение

Źródło: по материалам интернет-ресурса
(http://www.hent.org/intro1.htm).

Здоровье
Целостность
Счастье
Беспокойство
Емпатия
Уверенность
Независимость
«Сеть

Самовыражение
Любопытство
Гибкость
Компетентность
Целенаправленность
Небезразличие

холистического

образования»
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Холистическое образование происходит за счет применения ряда
стратегий, среди наиболее значимыми является: трансдисциплинарные
исследования, общественно-ориентированное обучение, открытое обучение,
проектное обучение, интегрированное обучение, профессионально ориентированное обучение, составление и рассказ историй, визуализация
опыта, общий поиск глубинного значения.
Представители холістической педагогики критикуют традиционную
педагогику, которая черпает начало в гербартовских традициях
механического запоминания, рутины, формализованности. В противовес
ей, они предлагают взаимоприспособленность учеников и учителей
в процессе открытого творческого познания мира в доброжелательной
атмосфере.
Выводы. Следовательно, можем прийти к выводу, что холистическая
педагогика является сформированным направлением педагогической
науки, которое имеет свой терминологический аппарат, определенную
цель, четко очерченные методы достижения этой цели, апробированное
практическое применение и географически широкий круг сторонников как
среди теоретиков педагогической науки, так и среди учителей-практиков
во многих странах мира. На последующие исследования заслуживают
исходные философские принципы холистической педагогики, методы
холистического обучения, отдельные педагогические системы, которые
базируются на холистической философии и т. п.

Summary
Holism in Alternative School Education
The article describes the main characteristics of the holistic pedagogy as an alternative educational trend. The key principles of holistic education have been defined, wholeness and being among
them. The conclusion of Holistic Pedagogy as а formed pedagogical branch has been made.
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Perspektywy wychowania młodego pokolenia
w XXI wieku w działalności wrocławskiego
Towarzystwa Edukacji Otwartej
Jak zauważył Paul Cartledge: „Debaty o edukacji rzadko dotyczą samej edukacji […]”1, dlatego, gdy przychodzi odnieść się do tej współcześnie realizowanej przestrzeni działalności człowieka, nasuwa się nieskończenie wiele głosów
bądź obrazów. Te, w dużej mierze, wiążą się z postmodernistyczną narracją, która zwraca uwagę raz na ich bardziej globalny (szerszy), a innym razem na bardziej lokalny (bliższy) kontekst.
Zygmunt Bauman zauważa, że „obecne czasy, określane wieloma terminami, takimi jak późna nowoczesność, nowoczesność refleksyjna, nadnowoczesność czy ponowoczesność”2 nadały moc normatywną stanowi, który
jest płynny. Świat – według niego – przestał być stabilny i wsparty logiką, dlatego podstawowym celem edukacji stało się szukanie takich dróg, które mogłyby
wesprzeć człowieka w adaptacji do owych zmieniających się warunków. Stworzone zostało tutaj zatem miejsce dla kształcenia, które będzie korzystało z programów opartych „na praktycznej aktywności tworzenia wiedzy i odkrywania jej
ograniczeń, a nie transmisji wiedzy gotowej”3. Wydaje się zatem, iż ta dekonstrukcja (rekonstrukcja) treści, jej niejednoznaczność, cząstkowość, parcjalność
wymaga wzajemnego zaufania i samodzielności4. Owa samodzielność sprowa1

2

3

4

P. Cartledge, Classics: from discipline in crisis to (multi-)cultural capital, [in:] Pedagogy and
Power Rhetorics of Classical Learning, ed. Y.L. Too, N. Livingstone, Cambridge 1998, p. 19,
tłumaczenie własne.
Z. Bauman, Edukacja: wobec, wbrew i na rzecz ponowoczesności, [w:] Wychowanie: pojęcia,
procesy, konteksty, red. M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak, t. 1, Gdańsk 2007, s. 141.
B. Śliwerski, Nauki o wychowaniu wobec wyzwań postmodernizmu, „Chowanna”, R. XLVI
(LIX), t. 1 (20), s. 15.
Por. tamże, s. 13.
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dza jednak podejmowany wysiłek do jednostki funkcjonującej w rzeczywistości
lokalnej. Tym samym w szerszym kontekście można mieć do czynienia z edukacją lokalną, bądź idąc jeszcze nieco dalej – edukacją glokalną, zdolną do wchłaniania wpływów globalnych, które mogą przyczynić się do rozwoju lokalnego,
„zróżnicowanego społeczeństwa, nie przytłaczając go”5. W tej perspektywie założyć można, iż przykładem instytucji, która mieści się w obszarze edukacji
zglokalizowanej, jest Towarzystwo Edukacji Otwartej (TEO), które stanowi
swoisty wycinek polskiego systemu oświaty niepublicznej.
Celem poniższego tekstu stanie się zatem próba przybliżenia funkcjonującego już od 1999 r. Towarzystwa. TEO stanowi przykład oddolnej, autorskiej inicjatywy, która wpisywać się może w obraz wysp oporu edukacyjnego6. Jego istnienie i działalność ma szanse stanowić źródło inspiracji dla tradycyjnej szkoły
(bądź edukatorów reprezentujących organizacje pozarządowe), będąc jednocześnie miejscem ciągłego dokonywania zmian, eksperymentowania. Należy zaznaczyć, iż poniższe rozważania są jedynie szkicem (abrysem7) TEO-wej rzeczywistości i opierają się na obserwacjach poczynionych przez autorkę, wywiadach
z przedstawicielami Towarzystwa8, a także lekturze szeregu statutowych dla jego działalności dokumentów. W tym zakresie treść niniejszego artykułu może
stanowić przyczynek do pogłębionych badań w przyszłości na tym niezwykle
żyznym obszarze, który jak dotąd nie został w wystarczający sposób opisany
w literaturze przedmiotu.

Rys. 1. Pierwsze logo Towarzystwo Edukacji Otwartej
Źródło: archiwum Mieszka Budzyńskiego

Geneza TEO
Opisując działalność Towarzystwa Edukacji Otwartej, należy zaznaczyć, iż
nie zaistniałoby ono, gdyby nie potrzeba stworzenia instytucji, która mogłaby
zostać organem prowadzącym działającej już wówczas niepublicznej szkoły –
5
6

7

8

T.L. Friedman, Lexus i drzewo oliwne. Zrozumieć globalizację, Poznań 2001, s. 360.
Por. B. Śliwerski, Wyspy oporu edukacyjnego, Kraków 1993; B. Dumowska, Edukacja autorska w szkołach publicznych, Kraków 2003, s. 32.
Użycie określenia „abrys” nie jest tutaj bynajmniej przypadkowe, gdyż taką nazwę nosi jedna
z funkcjonujących pod skrzydłami Towarzystwa placówek.
Były to wywiady częściowo kierowane.
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„ALA” Autorskiego Liceum Artystycznego. Zatem, co należy podkreślić, TEO
nie powstało jedynie z inicjatywy osób, które posiadały pewną niezrealizowaną
jeszcze w praktyce ideę. Wręcz przeciwnie, zostało założone przez tych, którzy
tworząc i prowadząc „ALA”, mieli doświadczenie pracy na polu edukacji alternatywnej, autorskiej. Można zatem postawić tutaj pewną tezę, iż dzięki temu
zmniejszone zostało ryzyko niepowodzenia zaimplementowania Towarzystwa
we wrocławskiej przestrzeni edukacyjnej. Obecnie potwierdzać to może choćby
fakt, iż TEO funkcjonuje już trzynaście lat.

Rys. 2. Obecne logo Towarzystwo Edukacji Otwartej
Źródło: www.teo.org.pl

Nakreślając genezę Towarzystwa, należy odnieść się do tego, co stanowiło
ową potrzebę, która dała impuls do jego założenia. W tym miejscu inicjatorzy
TEO odwołują się do sytuacji przełomowej dla funkcjonowania „ALA”. To od
samego początku (od 1995 r.) było bowiem prowadzone przez Towarzystwo
Działań dla Samorozwoju, które 5 lat wcześniej powołało liceum Autorską
Szkołę Samorozwoju ASSA. Obie placówki mocno się jednak od siebie różniły.
Jak zauważa Mariusz Budzyński, twórca „ALA”, kluczową kwestią było tutaj
podejście do wychowania. Jak sam mówi – „zgodnie z założeniami twórców
szkoły [ASSA – dop. A.S.C.] Darka Łuczaka i Daniela Manelskiego, takie zjawisko, jak «wpływ wychowawczy» było zabronione. Szkoła opierała swoją
działalność na koncepcji antypedagogiki”9. Fakt, iż „ALA” od samego początku
„wpisuje się w nurt pedagogiki personalno-egzystencjalnej czy pedagogiki dialogu, która stanowi jej rozwinięcie”10, czyni z niej placówkę w fundamentalnych
niemalże kwestiach znacząco odbiegającą od realizowanej w ASSA koncepcji
samorozwoju. Gdy w „ALA” uznano i podkreślano rolę obecności (intencjonalnej i nieintencjonalnej) nauczyciela-opiekuna w życiu licealisty, w Autorskiej
9

10

Wszystkie cytaty bez podania źródła są fragmentami wypowiedzi z wywiadów przeprowadzonych z przedstawicielami TEO.
A. Sarnat-Ciastko, Dialog, autentyczność, spotkanie i zaangażowanie w programie wychowawczym Autorskich Liceów Artystycznych i Akademickich ALA, „Studia Humanistyczne AGH”,
t. 9, Kraków 2010, s. 40.
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Szkole Samorozwoju jego obecność była zredukowana do momentów współpracy inicjowanej przez ucznia. W ASSA zakładano bowiem, iż „Człowiek, którego
celem jest własny rozwój – samorozwój, jest pełnoprawnym członkiem społeczeństwa. Człowiek ten może stwierdzić, że jest osobą i sam o sobie może stanowić, a swoją drogę ma prawo bez przeszkód realizować”11. Tym samym realizacja owej drogi miała w ASSA odbywać się bez przeszkód, jakimi mogłyby
być, w rozumieniu autorów koncepcji tej szkoły, wpływy innych osób. Takie założenie stało zatem w sprzeczności do poglądów Mariusza Budzyńskiego, który
przyznał, że: „jeśli dwoje ludzi ma ze sobą kontakt, to mają na siebie niezaprzeczalny wpływ. Ten wpływ jest jeszcze większy, jeśli relacja istnieje między osobą młodszą i starszą. Miałem wrażenie, że taka koncepcja szkoły [ASSA – dop.
A.S.C.] jest niezgodna z naturą ludzką. Ponieważ nie można zaprzeczyć istnienia wpływu wychowawczego, on zwyczajnie jest i nauczyciel ma obowiązek
o tym pamiętać i tak postępować, żeby jego osobisty przykład życia nie był destrukcyjny”.
Całkowita samodzielność „ALA” i realizacja w praktyce zakładanych przez
Mariusza Budzyńskiego założeń wymusiła w ostateczności utworzenie Towarzystwa Edukacji Otwartej. Tym samym, choć przez szereg lat tak ASSA, jak
i „ALA” współbytowały ze sobą, pod skrzydłami Towarzystwa Działań dla Samorozwoju, w 1999 r. ich drogi rozeszły się. Dla Autorskiego Liceum Artystycznego, jak zauważa Maria Budzyńska, oznaczało to „wybicie na niepodległość”, które przez szereg lat było rokrocznie symbolicznie upamiętniane jako
święto szkoły. Bez względu jednak na odczucia towarzyszące odejściu „ALA”
z Towarzystwa Działań dla Samorozwoju Mariusz Budzyński przyznaje, że:
„Bez tego doświadczenia «ALA» by nie powstała”. W takiej sytuacji, można by
rzec, iż TEO również.

Fundamenty działalności TEO
Powyżej opisana geneza powstania Towarzystwa Edukacji Otwartej w sposób jedynie nieznaczny mogła zasugerować, jakie były cele leżące u podstaw jego funkcjonowania. Oczywiście można przyznać, iż te były zbieżne z założeniami „ALA” Autorskich Liceów Artystycznych i Akademickich12, gdyż obie
instytucje zakładane były przez podobne grono osób. Ową zbieżność szczególnie widać w zapisach statutów TEO i „ALA”, na przykład w miejscach, w których znajdują się odwołania do wartości chrześcijańskich13. Podobna kwestia
wiąże się z zaznaczoną tak w „ALA”, jak i w TEO obecnością koncepcji samo11

12
13

M. Figiel, Szkoły autorskie w Polsce. Realizacja edukacyjnych utopii, Kraków 2001, s. 53, za:
Informator ASSA 1990/1991, s. 73.
Nazwa Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie zaistniała w 2008 r.
Por. Statut TEO, p. 1a i 8; Statut SLO „ALA”, § 2, p. 3.
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wychowania. Ona to bowiem stanowi, zgodnie z zapisem statutu, jeden z fundamentów działalności Towarzystwa14, a także istotny punkt odniesienia w koncepcji szkoły „ALA”15, gdzie rozumiana była nie jako cel, ale droga, której
istotnym czynnikiem stało się wzrastanie w wolności, oznaczającej poszukiwanie własnej drogi życia. Tak rozumiane pojęcie wolności przyjęte zostało również przez członków założycieli Towarzystwa Edukacji Otwartej, dla których
„przekonanie o konieczności dojrzewania do pełni wolności, samodzielności
i odpowiedzialności”16 stanowiło kolejną podstawę działalności. Warto dostrzec,
iż ostatnim, czwartym fundamentem TEO stało się „przekonanie, że rozwój
człowieka musi opierać się na wartościach moralnych – przyjmowanych i ocenianych zgodnie z sumieniem”17. Ten zapis można również odnaleźć w praktycznych wymiarach funkcjonowania „ALA”, które to zakładają dokonywanie
ciągłej samooceny przez uczniów zarówno w obszarach dydaktycznych, jak
i wychowawczych18.
Odnosząc się do powyższych zapisów, nie można pominąć jednej kwestii.
Nieprzypadkowo bowiem instytucja ta została określona mianem „Towarzystwa
Edukacji Otwartej”. Dla członków założycieli było to bardzo znamienne. Edukacja otwarta jest w Towarzystwie rozumiana bowiem jako ta, która ma:
— wspierać rozwój człowieka i jego zainteresowania wynikające tak z możliwości, jak i indywidualnych potrzeb,
— być twórcza, a przez to promująca innowacyjne rozwiązania tak w obszarze
programowym, jak i organizacyjnym,
— dawać możliwość swobodnego doboru treści, środków i metod nauczania19.
Powyższe punkty statutu TEO mogą świadczyć, iż Towarzystwo miało stać
się miejscem, gdzie można kreować rzeczywistość edukacyjną, której podmiotem
jest osoba mająca swoje własne indywidualne potrzeby i możliwości. Określenie
„otwartej” miało jednak być wielopłaszczyznowe. Mariusz Budzyński zwraca
uwagę na to, iż TEO miało być otwarte na zmianę. Wspomina: „W zasadzie chodziło o każdą zmianę dotyczącą edukacji. Oczywiście miało to swoje ograniczenia. Na pewno nie bylibyśmy otwarci na pomysły stworzenia pod TEO szkoły tradycyjnej. Jeśli jednak byłby to projekt szkoły autorskiej, innowacyjnej, choć różnej od «ALA», taki, po akceptacji, mógłby być realizowany”. Owa otwartość wiąże się także z otwartością na drugiego człowieka: „Chcieliśmy po prostu przyjmować ludzi z otwartością i akceptacją, by móc potem z nimi pracować”20.
14
15
16
17
18

19
20

Por. Statut TEO, p. 1b.
M. Budzyński, Koncepcja działania szkół „ALA”, Wrocław 2000, materiały niepublikowane.
Statut TEO, p. 1d.
Statut TEO, p. 1c.
Informuje o tym rozdział IV Statutu SLO „ALA” opisujący Wewnątrzszkolny Regulamin Oceniania, Klasyfikowania, Promowania oraz Przeprowadzania Egzaminów.
Por. Statut TEO, p. 2.
Informacja udzielona przez Marię Budzyńską.
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U podstaw działania Towarzystwa została zatem położona otwartość na pomysły niosące zmianę w edukacji21 oraz, a może przede wszystkim, na drugiego
człowieka. TEO ponadto, zgodnie ze statutowymi zapisami, stało się otwarte na
wszystkich tych, którzy zainteresowani są losem polskiej edukacji, a „którym
bliskie są idee demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, ekumenizmu i Zjednoczonej Europy”22. TEO nie pozostaje także zamknięte na współpracę z samorządem lokalnym, co może jasno urealniać jego działalność, która przecież
umiejscowiona jest w konkretnej rzeczywistości, jaką w węższym zakresie jest
miasto Wrocław – siedziba TEO, w szerszym zaś Rzeczpospolita Polska i jej zagranica. O tym, iż TEO, czerpiąc z bardzo konkretnej, lokalnej działalności, zaszczepia jej owoce w innych, niejednokrotnie odległych miejscach, świadczy
choćby fakt, iż członkami Towarzystwa nie są sami wrocławianie. O tym bowiem, kto może zostać członkiem TEO, nie decyduje miejsce zamieszkania, lecz
co najmniej 2⁄3 głosów Walnego Zgromadzenia Członków. Walne Zgromadzenie
Członków TEO raz na 4 lata23 dokonuje także wyboru Zarządu Towarzystwa
i jego Komisji Rewizyjnej. Warto w tym miejscu zauważyć, iż dotychczas prezesami Towarzystwa byli kolejno: Maria Len, Tomasz Siemież, Mariusz Budzyński oraz Jarosław Traczyński, który obecnie piastuje tę funkcję.

Instytucje TEO
Jak zauważa Maria Budzyńska, „ALA nigdy nie miała być «tylko» szkołą.
Wiedzieliśmy od samego początku, że trzeba zrobić o wiele więcej. Stworzenie
TEO otwierało nam przestrzeń”. Zgodnie z tymi słowami przez ostatnie lata
Towarzystwo zrealizowało, bądź w dalszym ciągu prowadzi, szereg inicjatyw,
które miały miejsce najczęściej przy ul. Różanej, a obecnie przy ul. Robotniczej
we Wrocławiu. Konsekwentnie wspólnym mianownikiem każdego przedsięwzięcia była edukacja, jednak, co istotne, propozycje TEO skierowane były do bardzo
różnorodnych odbiorców, zarówno do młodzieży, jak i dorosłych, seniorów oraz
osób niepełnosprawnych. Ten fakt powodował (i w dalszym ciągu powoduje), iż
środowisko TEO stanowi barwną mozaikę ludzi, ich potencjałów i doświadczeń.
Wśród obecnie najistotniejszych propozycji Towarzystwa znajdują się:
— „ALA” Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie24, które zostały założone w 1995 r. Od samego początku miała być to szkoła przeznaczona dla
21

22
23
24

Te realizowane były po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia Członków, tudzież – w niektórych przypadkach – Zarządu TEO. Przy czym osoby wychodzące z daną inicjatywą nie musiały i nadal nie muszą być jego członkami.
Statut TEO, p. 6.
Statut TEO, § 16, p. 1.
O działalności „ALA” można przeczytać m.in. w: A. Sarnat-Ciastko, Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie „ALA” – geneza, koncepcja, perspektywy, „Pedagogika”, red. K. Rędziński, t. 18, Częstochowa 2009.
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uczniów, którzy chcieliby rozwijać swoje umiejętności, szczególnie na polu
artystycznym, co miało być wspierane poprzez organizowanie procesu ich
świadomej pracy nad sobą25. W tym celu koncepcja szkoły została oparta na
założeniach pedagogiki dialogu. Warto zaznaczyć, iż „ALA” od 1996 r.
funkcjonuje jako Zespół Szkół, w skład którego wchodzi Społeczne Liceum
Ogólnokształcące oraz Społeczne Liceum Sztuk Plastycznych. Od 2008 r.
uczniowie „ALA” mają także możliwość wyboru specjalności akademickiej.
W 2003 r. z kolei za sprawą Doroty Wojciechowskiej i Zofii Ściebury
„ALA” powstała również w Częstochowie. W tym też mieście, w duchu tej
samej koncepcji, w 2011 r. zostało założone Autorskie Gimnazjum Artystyczne „AGA”. Co warte odnotowania, możliwość realizowania koncepcji
Autorskich Liceów Artystycznych i Akademickich, które w pewnych punktach nie są zbieżne z ustawą o systemie oświaty, wiązała się z koniecznością
realizacji w szkole eksperymentu. Opiekę naukową nad jego przebiegiem
sprawują Dolnośląska Szkoła Wyższa z Wrocławia oraz Akademia im. Jana
Długosza z Częstochowy.
— Niepubliczne Policealne Autorskie Studium Dizajnu i Fotografii ABRYS26
– założone zostało w 1995 r. z inicjatywy Mariusza Budzyńskiego i Andrzeja Kabata we współpracy z profesorem wrocławskiej ASP Piotrem Karpińskim. Studium powstało z myślą o osobach zainteresowanych rozwojem
swojego warsztatu plastycznego (studentami ABRYSU nie muszą być absolwenci liceów plastycznych), bądź takich, które, korzystając z tej możliwości, chciały lepiej przygotować się do egzaminów na Akademię Sztuk
Pięknych. Jak zauważa Andrzej Kabat, studium „zaistniało jako łącznik
między szkołą średnią a ASP”. Warto dostrzec, iż ABRYS jest artystyczną
szkołą II stopnia, wpisaną w rejestr Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w której nauka odbywa się w okresie pięciu semestrów i kończy
się możliwością uzyskania dyplomu27.
— Kolegium Tutorów – jest instytucją, której misją stało się przywracanie
sensu edukacji28. Ma się to odbywać poprzez promowanie zindywidualizowanej metody pracy nauczyciela z uczniem, jaką jest tutoring29. Kolegium

25

26
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29

Por. M. Sitko, Wpływ szkoły na kształtowanie tożsamości ucznia na przykładzie liceów alternatywnych „ALA”, niepublikowana praca przygotowana na jubileusz X-lecie działalności „ALA”
we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 26.
Pierwotną nazwą szkoły było Autorskie Studium Projektowania Plastycznego „Abrys”.
Więcej o studium: http://www.abrys.art.pl/, stan z: 25.11.2012.
Szersze informacje dotyczące działalności Kolegium można znaleźć na stronie: www.tutoring.pl,
stan z: 25.11.2012.
O metodzie tej szerzej w: Tutoring w szkole. Między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej, red.
P. Czekierda, M. Budzyński, J. Traczyński, Z. Zalewski, A. Zambrzuska, Wrocław 2009;
A. Sarnat-Ciastko, Tutor a wychowawca – rzeczywistość nadana czy wybrana?, [w:] Podstawy
edukacji – podmiot w dyskursie pedagogicznym, red. A. Gofron, B. Łukasik, Kraków 2010;
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zostało założone w 2006 r. z inicjatywy Jarosława Traczyńskiego (prezesa
KT) oraz Piotra Czekierdy. Co istotne, Kolegium Tutorów jest instytucją,
której obszar oddziaływania znacznie wykracza poza środowisko „ALA”30,
realizując między innymi programy szkoleniowe na wyższych uczelniach
np.: projekt „Nowoczesny Wykładowca – tutor i coach”, który miał miejsce
w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie. Obecnie za pośrednictwem Kolegium Tutorów metoda tutoringu szkolnego wdrażana jest
w kilkudziesięciu szkołach publicznych w Polsce (m.in. we Wrocławiu,
Warszawie, Malborku, Gnieźnie, Tczewie, Płocku), a od października 2012 r.
również we Lwowie. Ponadto w realizacji misji KT może liczyć na wsparcie
ze strony innych instytucji pozarządowych, takich jak np. Centrum Edukacji
Pozytywnej z Warszawy.
— Dolnośląski Ośrodek Osób Twórczych imienia Tadeusza Geniusza – został zainicjowany przez Małgorzatę Siemież w 2000 r. Główną ideą DOOT-u
stało się zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych (będących w normie intelektualnej) poprzez rozwój ich twórczości. Ośrodek zatem postawił
sobie za cel zapewnienie swoim słuchaczom możliwie szerokiej palety zajęć
zarówno artystycznych, jak i rehabilitacyjnych, psychologicznych i logopedycznych, poprzez które uczestnicy mają możliwość rozwoju swoich umiejętności psychospołecznych i psychomotorycznych31. Co istotne, Dolnośląskiemu Ośrodkowi Osób Twórczych patronuje osoba Tadeusza Geniusza,
związanego ze środowiskiem „ALA” niepełnosprawnego poety wrocławskiego, który oswajał i integrował towarzyszące mu osoby z tematem niepełnosprawności.
— Pozarządowy Ośrodek Kariery – założony w 2005 r. jako niepubliczna
agencja pośrednictwa pracy (w tym wolontariatu i praktyk zawodowych)
oraz poradnictwa zawodowego. Głównym celem działania POK-u staje się
promowanie III sektora jako miejsca pracy, poprzez m.in. rozpowszechnianie informacji o obszarach i specyfice działania organizacji pozarządowych.
Należy zaznaczyć, iż Pozarządowy Ośrodek Kariery, wspierany przez miasto Wrocław, obecnie współpracuje z Biurem Karier wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego32.
— Akademia Sztuki Trzeciego Wieku – powstała w lutym 2005 r. z inicjatywy Mariusza Budzyńskiego, Krystyny Dyrdy-Kortyki, Joanny Rojkowskiej

30

31
32

A. Sarnat-Ciastko, Tutoring w perspektywie analizy transakcyjnej, [w:] Analiza transakcyjna
w edukacji, red. J. Jagieła, Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2011.
„ALA” stała się w tej przestrzeni pewnym laboratorium i źródłem doświadczeń pionierów idei
tutoringu szkolnego w Polsce. Bez wątpienia osoby te do podjęcia takiej drogi zostały zainspirowane działalnością tutora oksfordzkiego prof. Zbigniewa Pełczyńskiego, który gościł w Autorskich Liceach Artystycznych i Akademickich we Wrocławiu w 2008 r.
Więcej informacji o DOOT na stronie: http://doot.org.pl/, stan z: 25.11.2012.
Więcej informacji o POK na stronie: http://www.pok.org.pl/index.php, stan z: 25.11.2012.
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oraz Waldemara Szauera. Od samego początku ASTW służyła osobom dorosłym, które chciały podjąć działalność edukacyjną, w szczególności w zakresie sztuk plastycznych (tj. np.: malarstwo, rysunek, tkanina unikatowa,
fotografia, grafika, rzeźba i ceramika). Akademia oferuje swoim słuchaczom
zajęcia w formie wykładów teoretycznych i ćwiczeń praktycznych w poszczególnych pracowniach plastycznych oraz plenerach artystycznych. Jak
zauważa Mateusz Budzyński, obecny dyrektor ASTW, Akademia „rozwija
potencjał swoich studentów. Ma po prostu służyć osobom starszym w zdobywaniu przez nich kolejnych umiejętności, realizowaniu się na polu artystycznym – często z bardzo dobrym skutkiem”.
— Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TEO – istniejąca od 2008 r. Została założona na potrzeby organizowania opieki oraz wsparcia uczniów
„ALA” Autorskiego Liceum Artystycznego i Akademickiego we Wrocławiu.

Rys. 3. Instytucje działające pod skrzydłami Towarzystwa Edukacji Otwartej
Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji i materiałów otrzymanych od Mieszka Budzyńskiego

Prócz wymienionych powyżej instytucji, pod skrzydłami TEO rozwijał się
także między innymi: Szkolny Ośrodek Kultury (SzOK), świetlica środowiskowa, klub seniora. Z kolei we współpracy z wrocławskimi ojcami dominikanami
powstała „Syntonia” – Dominikański Ośrodek Wspierania Rodziny, której
główna idea oparta była na koncepcji „Szkoły dla rodziców i wychowawców”.
Z pewnością bardzo istotną inicjatywą były także: Szkoła dla Dorosłych oraz
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POMOST, czyli szkoła specjalna dla uczniów ze specyficznymi trudnościami,
która, jak zauważa Mariusz Budzyński, była „liceum dla młodzieży z orzeczeniami o «niedostosowaniu»”. Wymieniając powyższe placówki, warto dostrzec,
iż prócz wspólnego organu prowadzącego, jakim jest Towarzystwo Edukacji
Otwartej, inną łączącą je właściwością są – bądź byli – ich pracownicy. Częstokroć zdarza się, iż nauczyciele „ALA” jednocześnie prowadzą zajęcia np.
w Akademii Sztuki Trzeciego Wieku, Dolnośląskim Ośrodku Osób Twórczych
bądź w ABRYSIE, tym samym czyniąc więzi pomiędzy poszczególnymi ośrodkami jeszcze bliższymi.

Perspektywy
Zbyszko Melosik zauważył, iż współczesny nastolatek to osoba, która „łatwo komunikuje się; w swoistym kulturowym pragmatyzmie, szuka tego co «łączy» (wspólnego kodu językowego, wspólnej kulturowej symboliki), a nie tego,
co dzieli. Jest maksymalnie tolerancyjny dla różnicy i odmienności. Jednocześnie cechuje go duży sceptycyzm wobec jakiegokolwiek «zaangażowania się»,
«głębszego uczestnictwa»”33. Co zatem taki człowiek może znaleźć w Towarzystwie Edukacji Otwartej, bądź też na ile działalność TEO, zgodnie ze swoim statutowym zapisem, mogłaby wyjść naprzeciw jego indywidualnym potrzebom?
Dokonując obserwacji pracy Towarzystwa, wsłuchując się w wypowiedzi
jego członków założycieli, a także wczytując się w dostępne dokumenty świadczące o działalności TEO, można postawić szereg założeń, będących, być może,
pewną formą niezweryfikowanych odpowiedzi na powyżej postawione pytania.
Te można rozpatrywać w następujących przenikających się perspektywach:
1. Perspektywa różnorodności i wyboru. Towarzystwo Edukacji Otwartej od
początku swojego istnienia kontynuowało, zrealizowało, prowadzi bądź też
jest otwarte na różnorodne formy nowatorskiej działalności edukacyjnej.
Wielość prezentowanych rozwiązań może w pewien sposób przypominać
supermarket, który przywodzi na myśl z kolei kulturę typu instant34, dającą
natychmiastowe możliwości szerokiego wyboru. W tym bowiem miejscu
młody człowiek może z jednej strony realizować podstawę programową,
a także wraz z innymi członkami społeczności szukać swych pasji i je rozwijać. Próbować sił w różnych obszarach działalności artystycznej, naukowej,
społecznej (wolontaryjnej).
2. Perspektywa rozwoju. Ta perspektywa może leżeć w bliskim sąsiedztwie
poprzedniej. Młody człowiek poszukujący dla siebie miejsca w rzeczywistości szkolnej (bądź to z pierwszego wyboru, bądź w wyniku sytuacji, która
33

34

Z. Melosik, Edukacja, młodzież i kultura współczesna. Kilka uwag o teorii i praktyce pedagogicznej, „Chowanna”, R. XLVI (LIX), t. 1 (20), s. 26.
Tamże, s. 21–22.
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stworzyła z „ALA” ostatnią deskę ratunku przed ostatecznym wykluczeniem
z przestrzeni edukacyjnej) ma możliwość skorzystania z oferty przede
wszystkim Autorskich Liceów Artystycznych i Akademickich. Placówka ta
w swoich założeniach nastawiona jest nie tylko na ostateczny cel, jakim jest
uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły, ale także na wszechstronny rozwój podopiecznych. Ten uwzględnia ich indywidualizm, samodzielność,
samowychowanie, co wynika z przyjęcia za wartość nadrzędną w TEO godności każdej osoby. Tym samym dostrzega się tutaj każdego ucznia z osobna, a wraz z nim jego indywidualne możliwości i potrzeby.
3. Perspektywa wsparcia. Uczestniczenie w życiu „ALA” może pozwalać
młodemu człowiekowi dokonać wyboru specjalności, przedmiotów alternatywnych. Uczeń może wybrać sobie nauczyciela, formę zaliczania zajęć,
określić, jaką oceną powinien zakończyć dany moduł. Ma także możliwość
korzystania z pomocy swojego osobistego opiekuna – tutora. Ten w dużej
mierze korzystający z zasobów Kolegium Tutorów może towarzyszyć swojemu podopiecznemu podczas jego obecności w szkole. Wspierać go, być
dla niego towarzyszem szkolnej podróży, tak, aby ta przyniosła jak najlepsze
owoce. Co ważne, w sukurs jego działaniom może przyjść na przykład Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Towarzystwa Edukacji Otwartej czy
też Pozarządowy Ośrodek Kariery.
4. Perspektywa aktywności i współobecności. Szereg działań podejmowanych przez młodzież „ALA” odbywa się przy pośredniej, tudzież bezpośredniej, obecności osób, które zazwyczaj nie goszczą w szkole tradycyjnej.
Mowa jest tutaj o osobach uczęszczających na zajęcia Akademii Sztuki
Trzeciego Wieku, Dolnośląskiego Ośrodka Osób Twórczych im. Tadeusza
Geniusza czy grupie „N” Studium ABRYS35. Osoby te w różnym wieku,
z różnym stopniem niepełnosprawności, mające różny stan zdrowia, częstokroć osobiście towarzyszą młodym ludziom, mając zajęcia w tym samym
czasie co licealiści „ALA”. Tym sposobem w jednej pracowni plastycznej
może zasiąść zarówno szesnasto-, jak i sześćdziesięciolatek. Tak spontanicznie dochodzi do wzajemnych obserwacji, uzupełniania wiedzy o drugim
człowieku. Zupełnie niezamierzona obecność tak różnych grup obok siebie
pozwala na zmniejszenie się dystansu, wzajemne poznanie, może nawet
oswojenie, szacunek. Skłania także do refleksji, które czasem owocują
współpracą.
Wszystkie przedstawione powyżej perspektywy, wpisujące się bez wątpienia
w obszary działalności wychowawczej TEO, w szczególny sposób obejmują
młodzież uczęszczającą na zajęcia do Autorskich Liceów Artystycznych i Akademickich. Dobrze ilustruje to poniższy rysunek (rys. 4). Ten w znaczący spo35

W Niepublicznym Policealnym Autorskim Studium Dizajnu i Fotografii ABRYS działa dla
studentów niesłyszących i niedosłyszących grupa ABRYS-N.
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sób podkreśla, iż perspektywy te nachodzą na siebie i jednocześnie z siebie
czerpią. To przenikanie jest niezmiernie cennym doświadczeniem, gdyż może
pozwalać lepiej zinternalizować młodemu człowiekowi fakt, iż różnorodna działalność realizowana w TEO jest odbiciem zewnętrznego świata, który sam w sobie jest pełen nieskończonej liczby przenikających się narracji.

Rys. 4. Obszary działalności wychowawczej w TEO
Źródło: opracowanie własne

Podsumowanie
Wincenty Okoń, obserwując stan polskiej edukacji, zauważył, iż nadzieją na
rzeczywisty postęp w oświacie są „nie tyle wielkie reformy, co praca pojedynczych szkół”36, która polega na codziennie przeprowadzanych zmianach czy
drobnych eksperymentach. TEO bez wątpienia stworzyło przestrzeń, w której
owe szkoły mogą się odnaleźć. Wyposażyło je w narzędzia, a także, poprzez
swoją otwartość, w wiarę w sukces. Dzięki własnej aktywności i uznaniu wolności drugiego człowieka Towarzystwo nawiązało dialog ze swoimi podopiecznymi, dając im tym samym szansę na to, aby dokonali wyboru i skorzystali z pomocy mądrego dorosłego (tutora). Nie zdecydowało się na izolowanie młodzieży w szkolnych murach, ale poprzez obecność innych osób (starszych, niepełnosprawnych) umożliwiło poznanie alternatywnych czasem dla nich rzeczywistości. Pozwoliło na aktywne tworzenie wiedzy, samodzielne rozwiązywanie problemów, dało sposobność do zaangażowania się. Być może zatem TEO stało się
po części celem podróży, o której wspomniał Zbyszko Melosik. Autor ten zauważył bowiem, iż należy szukać „edukacji adekwatnej”, gdzie owa adekwat36

W. Okoń, Dziesięć szkół alternatywnych, Warszawa 1997, s. 17.
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ność „nie oznacza w tym kontekście nic innego, jak «wrażliwość» na otaczającą
nas rzeczywistość i jej przemiany oraz otwarcie na nowe propozycje w zakresie
poznawania, wyjaśniania i opisywania świata, jak również nowe idee”37. TEO
pozostaje nadal otwarte.

Summary
Prospects for educating the young generation in the twenty-first century
in the activities of The Open Education Society from Wrocław
The Open Education Society was found in Wrocław in1999. People that are involved in this
organization so far, could create a new thinking about education. Furthermore they could participate in building a new, alternative and innovative vision of school like for example the Artistic and
Academic Secondary Schools ALA. What this circumstances mean for young generation? Whether this association can be a valuable offer for them? Answers for those questions will be the main
purpose of this article.

37

Z. Melosik, dz. cyt., s. 19.
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Idea lokalnej emancypacji źródłem dla edukacyjnych
projektów w postmodernistycznej przestrzeni
Edukacja potrzebuje idei dobrych i pięknych. To one właśnie są jej siłą napędową, ale i witalną, jej wrażliwością i nastrojeniem. „Idea jest doskonała
w swej spójności. Wykracza poza dotykaną materię poznawczą i nie daje się
przekształcić, uzupełniać, skorygować. Jej nośność i waga nie tylko wywołują
rozumienie i pragmatyczną perswazję, że oto jest dowód na to, iż coś jest, jakie
jest, ale również angażują emocje odbiorcy. Stąd często mówimy, że idea jest
dobra czy piękna. Idea zazdrośnie strzeże swej tożsamości. Poprzez wypełnianie
znaczeniami określonych przestrzeni staje się bytem energodajnym. Nie tylko
pozwala rozumieć jakiś aspekt rzeczywistości, ale również daje moc do jego
zmiany”1. Idea lokalnej emancypacji jest taką właśnie siłą, wrażliwością, nastrojeniem edukacji, edukacyjnej praktyki, jest przewodniczką jednego ze sposobów
bycia edukacji, źródłem edukacyjnych projektów, inspiracją dla edukacji z wyobraźnią, edukacji odpowiadającej na potrzeby współczesnego społeczeństwa,
koncentrującej się wokół czterech filarów:
— edukować, aby wiedzieć,
— edukować, aby działać,
— edukować, aby wspólnie żyć,
— edukować, aby być2.
Zwrócenie uwagi na ideę lokalnej emancypacji ma do spełnienia dwa zadania. Pierwsze na poziomie poznawczym – zapoznanie z określonym sposobem
myślenia, drugie na poziomie dydaktycznym – wzbudzanie zainteresowania opisywaną propozycją.
Porządek rozważań wyznaczać będą następujące jego aspekty:
1
2

A. Nalaskowski, Pedagogiczne złudzenia, zmyślenia, fikcje, Kraków 2009, s. 8.
Por. J. Delors, Edukacja. Jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO, Warszawa 1998.
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— postmodernistyczna przestrzeń i jej rozumienie,
— idea lokalnej emancypacji jako źródło edukacyjnych projektów.

Postmodernistyczna przestrzeń i jej rozumienie
Postmodernizm – przez jednych kochany, przez innych radykalnie krytykowany. To „dziwne” zjawisko Jacek Kaczmarski zinterpretował następująco:
Wszystko wolno! Hulaj dusza!
Do niczego się nie zmuszaj!
Niczym się nie przejmuj za nic!
Nie wyznaczaj sobie granic!
I nie próbuj nic zrozumieć,
Nie pochodzi – mieć – od – umieć.
Możesz wierzyć lub nie wierzyć,
Nic od tego nie zależy.
Nie wyznaczaj sobie zadań –
Kto się nie wspiął – ten nie spada,
A kto pragnie być na szczycie –
Będzie spadać całe życie.
Nie stać cię na luksus troski,
Jesteś wszakże dziełem boskim,
No a Boga przecież nie ma,
Więc to tyle na ten temat.
Wszystkie mody, wszystkie style
Równie piękne są – i tyle.
(Lub, jak chcesz, równie szkaradne –
Konsekwencje tego żadne).
Zachwyt tyle wart, co wzgarda,
Stryczek tyle, co kokarda,
Prawda tyle, co jej brak,
Smaku brak – tyle co smak.
Bo to o to w końcu chodzi
By niczego nie dowodzić.
Nie wykuwać tarcz utopii
I nie kruszyć o nie kopii.
Nie planować i nie marzyć.
Co się zdarzy – to się zdarzy;
Nie znać dobra ani zła:
To jest gra – i tylko gra!
Ktoś się wzburza, że tak nie jest,
Niech się wzburza! – Ty się śmiejesz!
Nie daj wzburzać się ni wzruszać:
Wszystko wolno! Hulaj dusza!
Wszystko wolno! Hulaj dusza!
Wszystko wolno! Hulaj dusza!
Oj, nie wolno rzeczy wielu,
Kiedy celem jest – brak celu…
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(Zwłaszcza, jeśli duszy nie ma –
I to wszystko na ten temat)3.

Tekst J. Kaczmarskiego to jedna z interpretacji „płynnej” nowoczesności.
Ważny głos zapraszający do refleksyjnego odbioru rzeczywistości, refleksyjnego uczestnictwa w kulturze.
Dla mnie postmodernizm jest nieustannie „w drodze”, to przestrzeń możliwości, rozwoju, ale i barier, ograniczeń, chaosu, zagubienia. Zanurzenie się
w niej sprzyja odkrywaniu nowych horyzontów, rozwiązań, odkrywaniu samego
siebie, drugiego człowieka, jego bycia w świecie, sposobów współpracy z nim,
a z drugiej strony naraża człowieka na błądzenie, niepewność, konflikt z ową
wielością.
Z. Bauman postmodernizm określa mianem nowoczesności, która przeszła
z fazy „stałej” w „płynną”. Tym, co czyni ją „płynną” – zauważa – i jednocześnie uzasadnia wybór nazwy, „jest samonapędowa i samointensyfikująca się
modernizacja”. „To z jej powodu żadna z kolejnych form życia społecznego, na
podobieństwo płynów, nie jest w stanie zachować na dłużej jej kolejno przybieranych kształtów. Na miejsce jednych form topliwych, a więc nietrwałych, przychodzą inne […]. W tej przestrzeni nie ma więc potrzeby obsesyjnego porządkowania rzeczywistości”4. Wiara w jednokierunkowy postęp, kontrola zjawisk
i obiektywna wiedza zostają poddane krytyce, podobnie jak nadzieja na pełne
poznanie, marzenie o uniwersalnym człowieczeństwie czy jednolitej narodowej
tożsamości wraz z odpowiadającym jej modelem kultury.
Myślenie o porzuceniu chociażby powyższych złudzeń powoduje wejście
w ponowoczesność, która kryje w sobie tezę optymistyczną i pozytywną dzięki:
— rezygnacji z totalności w opisie świata – „każda teoria – zauważa Z. Melosik
– w jakimś stopniu może opisywać świat. Świat społeczny nie jest ontologicznie monolityczny: jest różnorodny, skomplikowany, wewnętrznie
sprzeczny, jest dynamiczny, ciągle otwarty, nieustannie w trakcie stawania
się. Stąd zamiast akceptacji założenia o poszukiwaniu metateorii zasadna
wydaje się być aprobata idei, że każda teoria może pozwolić dotrzeć nam do
jakiegoś zakątka rzeczywistości społecznej lub spojrzeć na dany zakątek
z innej perspektywy”5;
— patrzeniu na siebie z dystansem;
— poddawaniu się krytyce, autorefleksji, w wyniku której odkrywa ona ukryte
pragnienia, sprzeczne sygnały, niekoherentne „z tak zwaną rzeczywistością”
wyobrażenia na własny temat – jest to proces nieustannego namysłu, którego celem jest budzenie czujności, nie zaś jej usypianie nadzieją na przejrzy3
4
5

J. Kaczmarski, http://teksty.org/jacek-kaczmarski,postmodernizm,tekst-piosenki.
Z. Bauman, Kultura w płynnej nowoczesności, Warszawa 2011, s. 26.
B. Śliwerski, Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia, klasyfikacje, badania, Kraków 2009,
s. 47.
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stość rzeczy i zjawisk6. „Nie ma co liczyć na to, że chaos kiedyś ustąpi, że
jeszcze jeden wysiłek i tam, za rogiem, wszystko będzie już jasne i przejrzyste”7 – choć tęsknota za takim porządkiem dotyka niejedną współczesną
osobę.
— zachęcaniu do bycia „interpretatorem doświadczenia”, solidarności, realnego
zaangażowania w sprawy drugiego człowieka.
— nawoływaniu do kulturowych utopi, ale nie takich w rozumieniu modernistycznym, tylko w rozumieniu Paula Ricoeura, który przekonywał, że jest
ona „przednią strażą człowieka kroczącego ku światłu i dojrzałości. Bo
wszelka realna zmiana jest najpierw rewolucją w dziedzinie kierujących nami obrazów. I dlatego tylko zmieniając wyobraźnię, człowiek zmienia egzystencję”8.
W tej „płynnej” przestrzeni funkcjonują – lub są postulowane – jednak pewne stałe wartości, chociażby takie, jak: szacunek dla drugiego człowieka, jego
zdrowia, życia, odmienności, wolności, indywidualności, jego sposobu bycia;
otwartość na nowe doświadczenia, dzielenie się sobą z innymi.
Postmodernizm „w swojej treści i formie nie jest ani anty-, ani transmodernistyczny, ale stanowi skumulowaną formę przejawiającego się w dzisiejszej
rzeczywistości pluralizmu”9. Nie dąży do wykluczenia modernizmu, a w konsekwencji idei postępu, intensyfikacji innowacji czy dynamiki zmian, nie odcina
się od niego, tylko zauważa, „że nie jest on teraz radykalny, dominujący i obligatoryjny w całym spektrum kultury i codziennego życia”10. Stwarza warunki
dla rozwoju wielokształtnej tendencji oraz uznania prawa do różnorodności, oddaje szacunek rozmaitym stylom bycia w świecie, wzorom myślenia i postępowania, jest inną niż modernizm jakością, wrażliwością dziejącej się rzeczywistości. Człowiek funkcjonujący w tak zastanej sytuacji, organizującej się przestrzeni, doświadcza „z jednej strony prawa do różnorakich zachowań, skłonności
i identyfikacji, kieruje się odmiennymi interesami i wartościami, z drugiej zaś
strony wchodzi w konflikt z ową wielością i sprzecznymi kryteriami wobec jego
poglądów czy stanowisk, uświadamiając sobie zarazem trud lub nawet brak konsensusu czy pojednania”11.
Idea różnicy jest tą płaszczyzną, która może udźwignąć ciężar sporu. Różnicy nie da się nie zauważyć, ona stała się nieodłączną jakością stającej się rzeczywistości. Kultura „żyje na granicach” – głosi teza Michaiła Bachtina, „czyli
w miejscach nasycanych różnicą, a zamiera bądź jest wyjaławiana w obszarach
dominacji jednej wersji podstawy światopoglądowej lub ideologicznej, która
6
7
8
9
10
11

P. Goźliński, Wstęp, [w:] Z. Bauman, Kultura w płynnej nowoczesności, Warszawa 2011, s. 11.
Tamże.
Tamże, s. 14.
B. Śliwerski, dz. cyt., s. 48, 49.
Tamże, s. 51.
Tamże, s. 48, 49.
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przez brak zdarzeń kulturowych w postaci autentycznych zderzeń z różnicą
spłyca własne zakorzenienie, niezdolna do pogłębiania własnych racji”12. Nie
każdą różnicę człowiek musi akceptować, dobrze – gdy ją dostrzega i szanuje,
umie o niej rozmawiać, oswajać się z nią lub uczyć się żyć obok, kiedy nie znajduje dla niej miejsca w swoim świecie13. Różnicy nie należy się bać.
Postmodernizm łączony jest więc z różnorodnością, „fuzją kulturowych horyzontów”14, „mozaikową różnorodnością form i stylów życia nieustannie się
mieszających”15, demokracją, wolnością i solidarnością, zaangażowaniem się
w sprawy drugiego człowieka, indywidualnością, różnicą, ale także z chaosem,
zagubieniem, niepewnością, wewnętrzną sprzecznością, niespójnością, konfliktem. Nie każdy akceptuje postmodernistyczny porządek. Postawa wobec opisywanej, będącej „w drodze”, epoki jest wynikiem oddziaływania wielu czynników. Jednym z nich jest nastrojenie, które M. Heidegger określił jako egzystencjalne otwarcie się człowieka na świat, na drugiego człowieka, które pozwala na
odkrywanie czegokolwiek w świecie16. Innym czynnikiem jest „sposób postrzegania i uznawania pluralizmu i demokracji, a także tego, jak sobie z nimi poradzić, jak im sprostać. Jeśli ktoś postrzega te stany jako zło konieczne, od którego
nie ma już odwrotu, to albo próbuje sabotować, albo mu się aktywnie przeciwstawia”17.

Idea lokalnej emancypacji
W ramach pedagogiki, jak i w ramach większości innych dyscyplin naukowych czy obszarów ludzkiej aktywności – różnorodność bycia stała się faktem.
Istnieje wiele kierunków, nurtów, prądów, teorii pedagogicznych, które żyją swoim życiem, są niezależnymi postaciami pedagogicznymi, wyrażającymi swoje stanowisko wobec edukacji (kształcenia i wychowania). Zdaniem postmodernistów,
nie mogą one (w tym także koncepcja postmodernistyczna) być już rozpatrywane
jako obiektywne. Każda z teorii, każda z pedagogii traktowana jest (lub być powinna) jako jedno z wielu równorzędnych podejść. Choć nie zawsze świat różnorodności pedagogicznej analizowany jest jako „obiektywne trwanie obok siebie
różnych pedagogicznych teorii”, do debaty dotyczącej pluralizmu pedagogicznej
myśli wprowadza się „wartościującą pochwałę lub negację tego stanu rzeczy”18.
12
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Cyt. za: L. Witkowski, Jaka kultura?, Lublin 2007 (z materiałów przygotowanych na VI Ogólnopolski Zjazd Pedagogów w Lublinie).
M. Adamska-Staroń, O edukacyjnym potencjale X Muzy, [w:] Relatywizowanie w edukacji, red.
L. Preuss-Kuchta, E. Murawska, Toruń 2012, s. 135.
Z. Bauman, dz. cyt., s. 14.
Tamże, s. 12.
M. Heidegger, Bycie i czas, Warszawa 1994.
B. Śliwerski, dz. cyt., s. 49.
Tamże, s. 51.
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W moim przekonaniu pedagogika powinna pielęgnować odmienność istniejących w jej przestrzeni kierunków, nurtów, prądów, teorii, podejmować wszelkie działania, by były one dla innych, dla ich przedstawicieli, czytelne, koherentne, zrozumiałe, by intensyfikowały wrażliwość na drugiego człowieka, odmienność, różnicę, dialog. „[…] Postęp w teorii osiąga się zawsze dzięki ścieraniu się różnych paradygmatów. Lepiej jest w toku naukowej, rzetelnej dyskusji
porównać poszczególne teorie, czyli – by przywołać Mannheima – «przeliczać
różne perspektywy», niż zanurzać się w jednej z nich, łudząc się w zadufaniu, że
wszystko da się w jej obrębie wyjaśnić”19.
Postmodernistyczne idee otworzyły wiele możliwości dla dzisiejszej edukacji. I trudno je przecenić. Szczególnie ważne w tym kontekście wydaje się epistemologiczne porzucenie wszelkich złudzeń dotyczących możliwości zbudowania jedynej obowiązującej, całościowej teorii. Wielość rozpatrywana w kontekście całości uświadamia twórcom poszczególnych koncepcji „częściowość”
ich stanowiska. Rozumienie całości przychodzi po zrozumieniu szczegółu. Zrozumienie społecznego, pedagogicznego świata wymaga zanurzenia się w nim,
bycia w nim, współtworzenia go. Dzięki tej hermeneutycznej wędrówce pedagog odkrywa określone zakątki wspólnoty ludzkiej, dzieł tworzonych przez innych, a świat ten odsłania prawdę o człowieku, o sposobach bycia człowieka.
Odkrywając te jakości, człowiek odsłania jakąś cząstkę ludzkiego doświadczenia.
Różnorodność dla pedagoga/nauczyciela oznacza ciągły wybór między alternatywnymi możliwościami, łączy się z „eksperymentowaniem różnymi środkami i różnorodnymi drogami i metodami”20. Zgoda na różnorodność w nauce,
w edukacji, przy jednoczesnym zachowaniu jej autonomii, wolnej od zewnątrzsterowności, politycznych uwikłań, oznacza, że każdy może wybierać „odmienną drogę badań czy edukowania, krytyki i afirmacji określonych teorii”21.
W umiejętności korzystania z tej różnorodności jest szansa na to, że wybrana
przez naukowca, w przypadku edukacyjnego wydarzenia – nauczyciela, droga,
metoda będzie służyła zarówno rozwojowi nauki, jak i edukacji, uczniom/wychowankom, będzie pomocna w skali mikro lub/i w skali makro.
Otworzenie się pedagogów/nauczycieli na postmodernistyczne bycie w świecie
łączy się również z uczuciem niepokoju i niepewności. Przyjęcie takiego stanowiska nie oznacza, że wielość nie budzi niepokoju. Trzeba przecież umieć ją
ogarnąć, dokonać wyboru idei, teoretycznie ją uzasadnić, „skonsumować” ją we
własnej praktyce naukowej, edukacyjnej22, we własnym doświadczeniu, i tym
doświadczeniem się dzielić. Pomocne w dokonaniu wyboru okazują się:

19
20
21
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Tamże, s. 59, 60.
B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 1998, s. 11.
Tamże.
B. Śliwerski, Jaki paradygmat?, Lublin 2007 (z materiałów przygotowanych na VI Ogólnopolskie Zjazd Pedagogów).
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— kompetencje poznawcze – pozwalają one odnaleźć się w tej pluralistycznej
pedagogicznej przestrzeni, dają dobrą orientację w dorobku teoretycznym
danej dyscypliny,
— nieustanna autoedukacja,
— krytycyzm wobec pedagogicznych nowinek i nowości, „kryjących się w teoriach uwiedzeń”,
— odwaga, by nie poddać się modnym stereotypom, hałaśliwym reklamom; zatrzymanie się przy teoriach, do których zbyt łatwo się zapalamy, wobec których przestajemy być wystarczająco krytyczni,
— dokonywanie superwizji własnej świadomości pedagogicznej, poddawanie
analizie własnej racjonalności,
— umiejętności odczytywania własnego stanowiska na mapie kierunków, nurtów, prądów – w konfrontacji z innymi23,
— prowadzenie wszelkiego rodzaju badań odkrywających nowe perspektywy,
nowe rozwiązania problemów społeczno-pedagogicznego świata.
Skoro postmodernizm bazuje na idei różnicy, wielości, indywidualizmie (jak
również odpowiedzialności za własne czyny), to projekty działań pedagogicznych powinny znaleźć swoje podstawy m.in. w idei lokalnej/indywidualnej
emancypacji. Co to oznacza? Oznacza to otwarcie się w przestrzeni edukacyjnej
wszystkich jej uczestników, władzy i społeczeństwa na artykulacje indywidualnych i grupowych stanowisk podmiotowych, które miałyby prawo do kreowania
czy kultywowania różnic jako istotnych elementów środowiska edukacyjnego,
a tym samym do tworzenia odrębnych pedagogii adresowanych do poszczególnych obszarów społecznego zróżnicowania24.
W tym kontekście pedagog/wychowawca/nauczyciel „podejmowałby świadome ryzyko walki o kształt narracji typowych dla danego społeczeństwa”25,
grupy społecznej/uczniowskiej, pojedynczych osób, prezentując równolegle cały
wachlarz innych narracji, jakimi można opisywać świat, przeżycia, emocje, sposoby bycia w świecie, itp.
Punktem wyjścia tak pomyślanych projektów edukacyjnych, ich konstruowania byłyby/są aspiracje i przekonania, zainteresowania właściwe danej społeczności. Wychowawca czy nauczyciel przyjmujący postmodernistyczną wersję
własnej pedagogii musi mieć świadomość tego, że przyjdzie mu działać w kontekście permanentnego ryzyka i niepewności. Nie ma gwarancji, że odniesie
określony edukacyjny efekt, co nie oznacza, że nie osiągnie efektu w ogóle;
osiągnie, tyle że inny. Dlatego też powinien być przygotowany, otwarty, nastrojony na zmianę, jaka może dokonać się podczas edukacyjnego wydarzenia, powinien być przygotowany na inny jego przebieg.
23
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Przykładem edukacyjnego spotkania odwołującego się do idei lokalnej/indywidualnej emancypacji może być edukowanie przez sztukę, hermeneutyczne –
oparte na rozumieniu i interpretacji – bycie w świecie.
Rozumienie badanych zjawisk jest nie tylko intelektualnym procesem, ale
także procesem „angażującym wszystkie władze psychiczne człowieka”26.
Przedmiotem rozumienia jest zawsze to, co jednostkowe, ale ujmowane w kontekście całości. Bo rozumienie jest odniesieniem subiektywnego przeżycia do
tego, co ogólne, obiektywne27.
Interpretacja umożliwia podmiotowi (interpretatorowi) estetykę bycia
w przestrzeni kulturowej, a więc i edukacyjnej – „bycia drugim, trzecim i czwartym”28. Jednocześnie interpretacja sięgająca po hermeneutykę wydaje się niezwykle ważna z punktu widzenia współpracy z innością „niewspółobecną”29.
Jestem zwolenniczką takiego właśnie edukowania. Sama od lat na zajęciach
dydaktycznych realizuję program, którego jednym z celów jest odkrywanie edukacyjnego potencjału pozapedagogicznych przestrzeni, między innymi sztuki.
O swoich doświadczeniach pisałam na łamach różnych publikacji30.
Teksty kulturowe (muzyka, teksty piosenek, filmy, malarstwo, literatura –
oczywiście nie ta wpisana w kanon obowiązkowych lektur szkolnych, i inne),
wprowadzają w niezwykły świat, służą odsłanianiu nie tylko edukacyjnego potencjału, pedagogicznych idei, ale również odkrywaniu świata samych uczestników, ich przekonań, pragnień, marzeń, postaw wobec świata, drugiego człowieka, przyszłego zawodu – zawodu pedagoga. Wybór kulturowych ekspresji jest
indywidualny, autonomiczny, nienarzucany. Teksty zagadują, są swoistym Naprzeciw. W trakcie „rozmowy” z nimi może ujawnić się wiele wartości. W tej
przestrzeni pomiędzy poznającym a poznawanym, „coś” się wydarza. Uczestnicy otwierają się na siebie, na interpretowane dzieło/rzeczywistość, ale i dzieło,
rzeczywistość poznawana, otwierają się na poznającego. To swoisty dialog. To,
co się dzieje w tej przestrzeni, jest „wy-darzeniem”, czyli wzajemnym obdarowywaniem się: wiedzą, doświadczeniem, refleksjami, propozycjami, ale i uczuciami, emocjami. Wejście w dialog z tekstami kulturowymi powoduje przyjęcie
postawy charakterystycznej dla bezpośredniego dialogu: „tekst jest jakimś bezpośrednim «ty», który mówi do mnie”. Taka hermeneutyczna podróż jest przekroczeniem kręgu własnego Ja, pozwala dostrzec inne jakości, różnice, pozwala
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Szkice o rozwoju nauki, red. J. Such, E. Pakszyc, Poznań 1986, s. 15.
W. Jakubowski, Edukacja w świecie kultury popularnej, Kraków 2006, s. 97.
L. Witkowski, Wstęp, [w:] Listy o edukacji, red. L. Witkowski, Warszawa 1998, nr 2, s. 252.
Tamże.
Zob. M. Adamska-Staroń, M. Piasecka, B. Łukasik, Inny sposób myślenia o edukacji. Metaforyczne narracje, Kraków 2007; M. Adamska-Staroń, W poszukiwaniu wiedzy o wychowaniu,
[w:] Podstawy edukacji. Epistemologia a praktyka edukacyjna, red. A. Gofron, M. Piasecka,
Częstochowa 2008; tejże, Edukacja – Inspiracja – Tworzenie, [w:] Twórczość dzieci i młodzieży. Stymulowanie – Badanie – Wsparcie, red. K.J. Szmidt, W. Ligęza, Kraków 2009; tejże,
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się nad nimi zastanowić, „porozmawiać” z nimi, porozmawiać o nich, by ponownie wrócić do siebie, by ujrzeć z nowej perspektywy, w nowym świetle doświadczany fenomen, by przestać myśleć i działać w obrębie schematów. Dzięki
niej poznawane zmienia poznającego31.
Praktycznie każdy obraz, niezależnie od estetycznego wyrafinowania, może
mieć w sobie edukacyjny potencjał, być swoistym Naprzeciw, dialogiem, który
może zaktywizować nie tylko emocjonalną sferę, ale również tę poznawczą, duchową, działaniową, tę „pomiędzy” i inne.
Edukacyjne siły nie tkwią w dziele, w jego strukturze narracji, kompozycji,
to odbiorca o nich decyduje. W tej perspektywie trudno organizować doświadczenie edukacyjne współczesnego uczestnika kultury przez wskazywanie tekstów „właściwych”, „wartościowych”, ponieważ on sam tworzy swój kanon32.
Warto jednak zachęcać do dzielenia się swoim kanonem z innymi, konfrontować
go, porozmawiać o nim. Warto zapraszać do takiego doświadczenia, gdyż
w konsekwencji jego uczestnicy mogą zmienić obrany kierunek, mogą umocnić
się w swoim wyborze lub dokonać określonych modyfikacji.
Wyprawa w artystyczne przestrzenie w poszukiwaniu edukacyjnego potencjału poprzedzona jest zajęciami „opowiadającymi” o edukacji – jej niejednorodności, wieloaspektowości, złożoności – „chcąc bowiem odszukać edukacyjny
potencjał w jakiejkolwiek sferze ludzkiej aktywności, trzeba posiadać pewien
horyzont odniesienia, trzeba orientować się przynajmniej na poziomie ogólnym,
czym jest edukacja, by móc stwierdzić, że «coś» jest edukacyjne, a «coś» edukacyjne nie jest”33. Wymaga atmosfery bezpieczeństwa, zdetronizowania „pouczenia” na rzecz „animacji”, woli zrozumienia tego, co nowe, inne, pokory wobec siebie i drugiego człowieka, wobec autora danego tekstu, wobec poznawanej
przestrzeni, wydarzenia, autorefleksji, krytycznego stosunku do własnych odkryć, umiarkowanego dystansu, „który obroni […] przed apodyktycznością indywidualności i subiektywizmem interpretatora, a także pozwoli interpretatorowi zachować wrażliwość nie tylko na zagadnienia jaskrawo zarysowane, lecz
również na detale podkreślające specyfikę danego zagadnienia”34.
Edukacja osadzona w zarysowanej przestrzeni semantycznej koncentruje się
wokół następujących aspektów35:
— odkrywania, poznawania świata, człowieka, samego siebie, Innego; zdobywania narzędzi rozumienia i interpretowania, czyli edukować, aby wiedzieć,
rozumieć, interpretować – parafrazując słowa J. Delorsa;
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M. Adamska-Staroń, O edukacyjnym potencjale…, s. 139, 140.
Tamże, s. 139, 140; W. Jakubowski, dz. cyt.
M. Adamska-Staroń, O edukacyjnym potencjale…, s. 141.
J. Tischner, Rozumienie – dziejowość – prawda, [w:] Filozofia współczesna, red. J. Tischner,
Kraków 1989, s. 43–44.
J. Delors, dz. cyt.
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— współorganizowania/współtworzenia otaczającej przestrzeni, wykorzystywania pozyskanej wiedzy, poznanych idei, wartości, sposobów i środków
w praktyce społecznej, czyli edukować, aby działać;
— uczestniczenia i współpracowania z innymi, dążenia do wspólnoty i duchowego bycia z drugim człowiekiem, czyli edukować, aby żyć wspólnie;
— rozbudzania nie tylko poznawczej, psychicznej, działaniowej sfery, ale duchowej i fizycznej, doświadczania i przeżywania, czyli edukować, aby być;
Powyższe myślenie o edukacji stanowi jedną z perspektyw, jest jedną z edukacyjnych propozycji, jedną z edukacyjnych praktyk i odwołuje się do określonych idei36. Akceptując wielość edukacyjnych propozycji, narracji o edukacji,
„wchodząc w języki oferowane nam przez rożne dyskursy, człowiek dostrzega
bogactwo znaczeń, którymi opisywany jest świat. Taka wędrówka uczy pokory
wobec świata – jest on zbyt skomplikowany i sprzeczny wewnętrznie, rozproszony i zdecentrowany, aby można go było «stotalizować» w jedną narrację”37.
Edukacyjne spotkanie odwołujące się do aspiracji i przekonań, zainteresowań uczestników tego spotkania, idei lokalnej emancypacji, artystycznych konkretyzacji – jest warte realizacji z kilku powodów:
— zainteresowane jest zrozumieniem uczestników edukacyjnej rzeczywistości,
czyli odkrywaniem sensów i wartości ją organizujących,
— pomaga w odkrywaniu warunków możliwości edukowania, nowych horyzontów, rozwiązań, możliwości, ale i ograniczeń,
— stwarza młodzieży warunki do poznawania i doświadczania różnorodności
świata, samego siebie, drugiego człowieka, jego sposobów bycia, dostrzegania i akceptowania różnic społecznych,
— pozwala edukowanym na różnorodność wypowiedzi, odmienne poglądy, aktywne zabieranie głosu we własnych sprawach, kształtuje krytyczne myślenie,
— uczy aktywnego działania na rzecz zmiany nieakceptowanych cech życia
społecznego,
— uczy międzykulturowego dialogu,
— ośmiela do twórczej aktywności, pomaga w rozpoznawaniu własnych zdolności twórczych, mocnych stron, w poszukiwaniu własnej Narracji,
— zachęca do poznawczej przygody, poznawczego ryzyka.
Ponadto w przestrzeni uwzględniającej postmodernistyczne idee nauczyciel
traci instytucjonalny autorytet, wynikający z pełnienia roli nauczyciela, autorytet
wynika natomiast ze zdolności nauczyciela, np. do wchodzenia w dialog z uczniami, który uprawomocnia w grupie szkolnej/studenckiej „różnicę”: kulturową,
etniczną, płciową, religijną, przywraca znaczenie temu, co codzienne, wpisuje
się w społeczne doświadczenie uczniów/studentów i ich przeżywanie świata38.
Po to, by poznawanie i rozumienie siebie, „Innego”, świata, było autentyczne,
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by dawało człowiekowi radość, by mógł poszukiwać i dochodzić do prawdy,
wiedzy, własnymi drogami, „mówić po swojemu”, uczyć się krytycznej postawy
wobec świata społecznego (która polegałaby, między innymi, na kwestionowaniu „zastanych” oczywistości), a zarazem pokory w krytykowaniu, by umiał
spojrzeć na siebie z perspektywy drugiego człowieka, a na własną kulturę innymi oczyma, by łączył on własne „Ja” z „Ty” oraz z grupowym „My”39.

Zakończenie
Idea określa głównie postawę woli, „jej wierność dla idei […] uznanej za
prawdziwą, gotowość konsekwentnej realizacji tejże”40. Kto czuje wielkość idei,
ten ma w sobie pokorę. „Czuje zaś wielkość idei, jej nadrzędność, taki człowiek,
który rzetelnie stara się ją realizować. Właśnie wówczas przekonywa się, że idea
obiektywnie go przewyższa, że wszystkie poczynania zmierzające do jej ucieleśnienia przynoszą tylko częściowe rezultaty – a o wiele więcej pozostaje do zrobienia. Jednostka o nastawieniu utylitarystycznym, bezideowym, będzie wówczas mówić o nieżyciowości idei czy też jakiejś zasady, która z niej wypływa.
Gest taki ma służyć do zamaskowania własnej słabości, bezradności czy lenistwa. […] Człowiek pokorny natomiast umie się, zarówno w teorii, jak i w praktyce, pogodzić z tym, że idea go przewyższa. Jest jej nawet niejako wdzięczny
za to, utrzymuje go to bowiem w czujności, w dążeniu, w poszukiwaniu”41.

Summary
Idea of the local emancipation with source for educational projects
in the postmodernist space
Postmodernism creates conditions for the development of multifaceted trends and recognize the
right to diversity, gives respect to various styles of being in the world, patterns of thought and behavior
is different than the modernist sensibility. As part of pedagogy, as well as for most other disciplines diversity has become a reality. There are many directions, trends, trends, theories, practices that are independent forms of pedagogy, expressing his stance on education (training and education). Pedagogy
should cherish this diversity, it should take any action intensifying sensitivity to others, diversity, difference and dialogue. If postmodernism is based on the idea of difference, diversity, individualism (as well
as the responsibility for their own actions), are projects of pedagogical activities should find their base
including the idea of local emancipation. This means opening up the educational space of all its participants, government and society on individual and collective articulation of subjective positions that
would have the right to create and cultivate differences as essential elements of the learning environment, and thus to create a separate pedagogy aimed at specific areas of social differentiation.
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Transmisja wiedzy przedmiotowej –
edukacyjną szansą czy brzemieniem?
Jednym z ważnych komponentów autorytetu nauczyciela jest jego wiedza.
W węższym znaczeniu rozumiemy przez nią ogół wiarygodnych informacji
o rzeczywistości wraz z umiejętnością ich wykorzystania. W szerokim znaczeniu postrzegamy ją jako wszelki zbiór informacji, poglądów, wierzeń, którym
przypisuje się wartość poznawczą lub/i praktyczną1. Możliwości przyswajania
wiedzy przez mózg człowieka są niezwykłe, bo też niezwykła jest jego pojemność. Współczesne badania prowadzone w dziedzinie neurobiologii dowodzą, że
dzięki falom mózgowym gamma z masy informacji docierających do nas w każdej sekundzie możemy stworzyć w głowie spójny obraz świata. Od ich częstotliwości zależy to, na ile trwale zapisywane są wiadomości. Co więcej, wytyczają podstawowy rytm, którego utrzymanie jest dla mózgu tak samo ważne, jak dla
serca regularne bicie. Praktycznie wszystkie operacje intelektualne wykonujemy
w ich rytmie. Abyśmy mogli świadomie obserwować i przeżywać to, co się
dzieje wokół nas, mózg musi nie tylko wychwytywać informacje, ale także przetwarzać je w tym samym rytmie2. Ten tok rozumowania skłania nas do tego, aby
odrzucić dotychczasowe encyklopedyczne definicje wiedzy traktujące ją jako
zbiór wiadomości, informacji, a przyjąć koncepcję, że „wiedza to nie tyle zbiór
wiadomości, ile sposób ich funkcjonowania w umyśle, który zależy od warunków ich poznawania”3. Pamięć ludzka gromadzi bowiem nie tyle efekty aktywności poznawczej, ile sposoby dojścia do tych efektów. Z takiej właśnie perspektywy spróbujemy popatrzeć na horyzont wiedzy nauczyciela.
1
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Nowy leksykon PWN, Warszawa 1998, s. 1905
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Wiedza potoczna
Sytuując nauczyciela w szkolnej codzienności, widzimy, jak wchodzi w rozmaite relacje dialogowe, doświadczając siebie i świata społecznego. Wykonuje
rytmicznie powtarzające się czynności w sekwencji dziennej, tygodniowej czy
też semestralnej, wchodząc w siatkę formalnych i nieformalnych powiązań. Codziennie podejmuje czynności rutynowe, ale też staje przed nowymi wyzwaniami. Opanowuje, ale i przekształca zastaną rzeczywistość. Szkolna codzienność,
jak każda inna, zdaniem J. Szczepańskiego, „wytwarza sobie własną wiedzę nazywaną wiedzą potoczną […]. Wiedza potoczna jest wiedzą intuicyjną, często
irracjonalną, uproszczoną, rzadko sprawdzaną przez doświadczenie, gdyż nawet
jeśli doświadczenie jej przeczy, jesteśmy skłonni wierzyć temu, co wiemy, niż
temu, co widzimy. […] Jest ona systemem zindywidualizowanym, jest własnością każdej jednostki i podstawą jej indywidualnych zachowań”4. Każdy nauczyciel – bez względu na wiek, staż pracy, doświadczenie zawodowe, profil
wykształcenia – posiada wiedzę potoczną. Nie uwolni się od niej nawet ten, kto
ma wysokie kwalifikacje i szeroki zakres kompetencji. W tym zawodzie nie może być wszystko racjonalne, dokładnie przewidziane, bo uczniowskie zachowania są dynamiczne. Wiele działań podejmowanych jest intuicyjnie. Często wiedza teoretyczna zdobyta na studiach nie przystaje do okoliczności, w jakich znalazł się uczeń i nauczyciel. To, czego nas nauczono, odbiega od tego, co widzimy. Intuicja podpowiada często co zrobić, jakie przyjąć metody postępowania.
Wiedza potoczna jest w przestrzeni edukacyjnej żywotnie obecna. „Dzięki regułom i schematom myślenia potocznego, świat codziennych spraw staje się dla
jednostki uporządkowany i może ona «sobie z nim radzić» w sposób zorganizowany”5. Na niej nauczyciele opierają swoje stanowiska wobec różnych zdarzeń,
które zachodzą w szkolnej codzienności, i argumentują swoje zachowania w sytuacjach dla nich trudnych, innych niż dotychczasowe. Szereg zindywidualizowanych działań nauczycieli opartych jest na wiedzy potocznej, nie potwierdzonej np. eksperymentami pedagogicznymi. Ale są też i takie działania, które nauczyciele podejmują wbrew podawanym wynikom badań naukowych, bo ich
zdaniem w praktyce przynoszą dobre efekty. Wiedza potoczna jest podstawą codziennych zachowań nauczycieli, a w oparciu o nią mogą się nawet tworzyć
różnego rodzaju mikrotrendy w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Z. Gajdzica
twierdzi, że wiedza potoczna jest punktem wyjścia w procesach definiowania
rzeczywistości, ale również jej problematyzowania. Pozostaje ona w logicznym
i merytorycznym związku z kategoriami poznawczymi stosowanymi w modelu
konstruowanym w wyniku nastawienia naukowego teoretyzowania. Model ten
4
5

Ze wstępu do książki Wychowanie. Pojęcia…, s. 13.
M. Dudzikowa, Uczyć się od idola. O istotnym źródle wiedzy potocznej, [w:] Wychowanie. Pojęcia…, t. 2, Gdańsk 2007, s. 234.
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służy naukowemu poznaniu i wyjaśnianiu postrzeganych zjawisk wychowawczych, ale nie stanowi w tradycyjnym ujęciu teoretycznej nadbudowy nastawienia naturalnego. Jest raczej pryzmatem, przez który teoretyk dostrzega porządek
zdarzeń i konstruuje klimat codzienności szkolnej6. Twierdzenia i sądy nie są
oparte na określonej metodzie badań, ale np. na autorytecie osobistym. Cechami
tego rodzaju wiedzy są: ogólnikowość, brak precyzji, niski stopień abstrakcyjności, niska zawartość informacji. Co więcej – „wiedzy potocznej i sądom z niej
wynikającym nadaje się status zasad zdrowego rozsądku i traktuje jako podstawę budowania jej samej oraz wszelkich zasad porządkujących ludzkie działanie”7. Tę zdroworozsądkową wiedzę często nauczyciele uznają za „wiedzę najpewniejszą”, zwłaszcza że proponowanych im teorii nauczania i wychowania
jest tak dużo, że nie wiedzą, jakiego dokonać wyboru, którą z tych koncepcji
uznać za najskuteczniejszą. Bazują więc na własnej wiedzy będącej wynikiem
ich praktycznej działalności, kryterium której jest zdrowy rozsądek. Nie ma jednej teorii wychowania, jest wiele teorii wychowania. Nie ma jednej wiedzy pedagogicznej, jest wielość. Żeby poznać i zrozumieć lansowane teorie, trzeba się
zaangażować w tworzenie wiedzy pedagogicznej. Ci nauczyciele, którzy nie są
wdrożeni do naukowych dysput pedagogicznych, zdaniem S. Dylaka, będą rozczarowani ich wielością, a często bezprzedmiotowością w zderzeniu z realnymi
problemami praktyki, będą unikać „temperatury” zmagań teoretycznych i chować się w cieniu własnej wiedzy – może ciasnej, ale własnej i jakoś uporządkowanej8. Wiara w tę wiedzę utwierdza ich w przekonaniu dobrze spełnionego
obowiązku. Są przekonani, że postępują słusznie i nie szukają teoretycznych
przesłanek dla wyjaśnienia problemów, jakie niesie im praca zawodowa. Zdaniem Z. Melosika „większość nauczycieli […] jest głęboko podejrzliwa wobec
«teorii», nie mówiąc o teorii krytycznej, kontrastując ją nieżyczliwie z «praktyką»9. Grozi to zamknięciem się nauczyciela w indywidualizmie. Przypisuje on
sobie władzę decydowania o tym, co jest prawdziwe, a co fałszywe, co chce,
a czego nie chce czynić. Rodzi to moralny subiektywizm i relatywizm. Odrzuca
bowiem i unika tego, co zostało wypracowane w wyniku żmudnie prowadzonych badań naukowych, zarówno w sferze myśli i przekonań, jak i działania.
Trudno zaprzeczyć temu, że wiedza potoczna jest obecna w pracy zawodowej nauczyciela. Nie należy się też całkowicie jej wyzbywać, zwłaszcza jeśli
przynosi dobre efekty. Ale nigdy nie należy jej traktować jako wiedzy wiodącej.
Prestiż nauczyciela budowany jest na wiedzy profesjonalnej, określanej mianem
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wiedzy trwałej. Zdaniem H. Kwiatkowskiej, ma ona przemożny wpływ na obraz
nauczycielskiej praktyki10. Użyteczność tej wiedzy wiąże się z otwartością struktur poznawczych nauczyciela. Ta właściwość ułatwia radzenie sobie z sytuacją
nową, niepowtarzalną, a także tolerowanie sprzeczności informacyjnej. Zamknięte struktury poznawcze powodują, że człowiek nie modyfikuje swoich poglądów pod wpływem nowych informacji11. Otwartość struktur poznawczych
niezwykle ułatwia nauczycielowi nie tyle zdobywanie wiedzy, co jej pogłębianie. Dotyczy to w szczególności wiedzy przedmiotowej. To ten rodzaj wiedzy
zdaje się być dominującym, ale niestety już niewystarczającym dla stabilnego
funkcjonowania przyszłych pokoleń.

Wiedza przedmiotowa
Wiedza przedmiotowa jest wiedzą wyspecjalizowaną, zawartą w ściśle określonych granicach danej dyscypliny. Każdy przedmiot nauczania wymaga stosowania innego rodzaju wiedzy, a zatem każdy nauczyciel przedmiotu posługuje
się swoistą aparaturą pojęciową, znaczeniową. Artykułowanie wiedzy z zakresu
nauczanego przedmiotu jest ważnym ogniwem toku lekcyjnego. Zdaniem S. Dylaka współcześni nauczyciele są zdecydowanie zdominowani przez orientację
dydaktyczno-przedmiotową. Opisując swoją pracę, mówią przede wszystkim
o przekazywaniu wiedzy, kształtowaniu umiejętności, rozwijaniu zdolności, nauczeniu radzenia sobie z trudnościami uczenia się, jak zdobywać wiedzę, czy
przygotowaniu do matury12. Konstatacja ta jest zbieżna z wynikami badań prezentowanymi przez H. Kwiatkowską, która twierdzi, że wśród nauczycieli przeważa koncentracja niemal wyłącznie na nauczanym przedmiocie. Nauczyciel
funkcjonujący przedmiotowo ma tendencję do podporządkowania swoich
uczniów, do czynienia z nich wykonawców cudzych poleceń. Spostrzega on
świat jako uporządkowany hierarchicznie, świat pionowych zależności. Swoje
decyzje zawodowe wspiera na prawdach stałych i niepodważalnych, działa na
zasadzie słuszności odgórnej13. Żyje w świecie faktów, symboli, pojęć, a im ma
ich więcej, tym bardziej pokazuje wielkość własnego Ja, komunikując otoczeniu
„wiem wszystko”. Co więcej, to, co wiem, jest niepodważalne, nie podlega krytycznemu oglądowi, może nawet niezmienne, choć otaczająca rzeczywistość
ewoluuje. Często nauczyciel „przedmiotowiec” popełnia błąd eksponowania
siebie, zamykając się na dialog z uczniami. A. Nalaskowski mówi nawet o towarzyszącym mu syndromie poczucia konsekracji, czyli „przekonaniu o prawie po-

10
11
12
13

H. Kwiatkowska, Pedeutologia, Warszawa 2008, s. 117.
Tamże, s. 163–164.
S. Dylak, dz. cyt, s. 45.
H. Kwiatkowska, dz. cyt., s. 242.
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uczania wszystkich, przy braku krytyki mistrza”14. Niektórzy nauczyciele sprawiają
wrażenie „chodzących Encyklopedii”, których umysły wypełnione są takim bogactwem wiedzy, że nastawiają się wyłącznie na jej przekaz. Dla tych nauczycieli
transmisja wiedzy, a potem jej egzekwowanie, stanowią o sensie ich pracy. Najważniejsze jest to, co się przekazuje, czego naucza, a nie to, jakiego człowieka kształtuje
się. Bycie w szkole przekłada się na nabycie wiedzy, którą przekazuje nauczyciel.
Jego przewaga w tym względzie jej tak duża, że mówi się nawet o zjawisku poznawczej zarozumiałości. „Rozwija się ona i utrwala w warunkach braku krytyczności, a pożywką dla niej są złudzenia powiązane z samooszukiwaniem i tworzeniem
iluzji (lub brakiem kompetencji do ich demistyfikacji)”15.
Przekaz wiedzy przedmiotowej stał się kluczowym ogniwem edukacji
w szkole. Przypomina ona dzisiaj supermarket, w którym mamy „sprzedawców”
(nauczycieli) i „nabywców” (uczniów) towaru, jakim jest wiedza. Jedni starają
się sprzedawać towar, który byłby dla nabywcy użyteczny. Parafrazując, mamy
wtedy do czynienia z nabywcą (uczniem), który „sprzedaną” wiedzę potrafi zastosować w praktyce, umie wykorzystać ją w każdej sytuacji życiowej. Instrukcja do sprzedanego towaru (wiedzy) jest dla niego jasna, przejrzysta, zrozumiała.
Ale są też tacy, którzy sprzedają towar, byle tylko go sprzedać, nie gwarantując
wysokiego stopnia użyteczności. Wówczas nabywca towaru (uczeń) nie wie, co
z nim począć i rzuca go w kąt. Nabył wiedzę, ale w żaden sposób nie potrafi
z niej skorzystać. Wiedza jak każdy towar może być wysokiej lub niskiej jakości, może pochodzić z górnej lub z dolnej półki. W szkole, podobnie jak w supermarkecie, „nie sprzedaje się” towaru (wiedzy) wyłącznie wysokiej jakości.
Jedyne co pozostaje niezmienne to fakt, że towar ten ciągle jest sprzedawany.
Dla nauczycieli przedmiotowców przekaz wiedzy musi być tak rytmiczny, jak
sprzedaż towaru w markecie.
Problemem, z jakim przychodzi się zmierzyć nauczycielom, jest „poradzenie
sobie z lawinowym przyrostem wiedzy. Pewną pomocą służą w tym zakresie
opracowane przez ekspertów podręczniki czy przewodniki programowe. Jeśli są
one przygotowane profesjonalnie […], to zadanie nauczyciela ogranicza się do
upewnienia się, czy odpowiada im zarówno zakres, jak i układ treści, oraz opracowania sposobów interpretacji i doboru strategii nauczania”16. Więcej kłopotu
sprawiają programy integralne. Wymagają one od nauczyciela znacznie większej
samodzielności. Oprócz znajomości wiedzy przedmiotowej, i to we wszystkich
jej aspektach (treściowym, substantywnym, syntaktycznym i „przekonaniowym)”17, zdolności do jej psychologizowania z punktu widzenia nieustannie
14
15

16
17

A. Nalaskowski, Edukacja, która nie chce przeminąć, Kraków 1999, s. 59.
H. Hejnicka-Bezwińska, O zmianach w edukacji. Konteksty, zagrożenia i możliwości, Bydgoszcz 2000, s. 40.
S. Arends, Uczymy się nauczać, tłum. K. Kruszewski, Warszawa 1994, s. 89.
Cyt. za: D. Gołębniak, Nauczanie i uczenie się w klasie, [w:] Pedagogika, red. Z. Kwieciński,
B. Śliwerski, t. 2, Warszawa 2003, s. 191.
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diagnozowanych potrzeb edukacyjnych ucznia18, ważna jest umiejętność synchronizowania (łączenia) treści z różnych dyscyplin naukowych, i to z punktu
widzenia układu czynności podejmowanych przez uczniów19. Nauczyciele starają się przestrzegać zapisów programowych, dokonując etapowej ich realizacji.
Nie posiadają jednak umiejętności operowania informacjami na bardzo wysokim
poziomie. Zdaniem J. Wilsz, w programach nauczania nieistotne, zdezaktualizowane informacje szczegółowe powinny być stale zastępowane informacjami
ogólnymi, a ważne informacje szczegółowe – uaktualniane. Optymalizacja procesu kształcenia powinna polegać również między innymi na tym, by możliwie
wszystkie bodźce docierające do ucznia w procesie kształcenia doprowadziły do
powstawania rejestratorów informacji użytecznych. W procesie tym powinny
być dostarczane najpotrzebniejsze informacje użyteczne, a ograniczane rozwlekłości i całkowicie wyeliminowany szum informacyjny, czyli informacje zbędne20. Informacje użyteczne to oczywiście informacje prawdziwe, których przekaz może być wzbogacony ilustracją, fotografią, dźwiękiem, grafiką, animacją,
symulacją, obrazem filmowym. Współcześnie środki przekazu wiedzy są wielorakie, ale wciąż złożone są w ręce nauczyciela.
W transmisyjnym modelu przekazywania wiedzy rola uczniów jest podrzędna w stosunku do roli nauczyciela. Zdaniem R. Meighana, „wymaga się od nich
bierności i słuchania tych, którzy mają władzę z uwagi na posiadanie «wyższej»
formy wiedzy. Uczenie się oznacza «odpowiadanie», a nie zadawanie pytań;
opanowanie jakichś treści zostaje zaliczone uczniowi wtedy, kiedy jego pojmowanie treści zbliży się do wyobrażeń o nich nauczyciela”21. Przekaz nieuchronnie kojarzy się z dialogiem technicznym i pogłębiającą się asymetrią stosunku
nauczyciel–uczeń. Choć przyrost wiedzy jest lawinowy, to wartość jej jest coraz
mniejsza. Okazuje się, że „uczniowie intensywnie nauczani nie są w stanie zastosować tej wiedzy w zmodyfikowanych sytuacjach, latami zachęcani do głębokiego odbioru literatury pozostają na nią niewrażliwi, a nawet nienawidzą
czytania, po wielu latach edukacji matematycznej nie są w stanie przeliczyć, ile
tapety potrzeba im na mieszkanie, a używając pisma w czasie wszystkich lat
spędzonych w szkole, nie umieją napisać podania. Mimo tych nieracjonalności,
wzór wiedzy postaje nienaruszony”22. Wciąż nauczyciele przekazują wiedzę,
a nie wytwarzają strategii intelektualnych. Ich wiedza przedmiotowa jest zbiorem wiadomości, a to za mało, aby ukształtować kreatywnych uczniów. Boją się,
18
19
20

21
22

Tamże.
Tamże.
J. Wilsz, Edukacja w kontekście współczesnych przemian, „Prace Naukowe Akademii im. Jana
Długosza w Częstochowie. Seria: Pedagogika”, t. 15: Człowiek – edukacja – kultura, red.
K. Rędziński, Częstochowa 2006, s. 25.
R. Meighan, Socjologia edukacji, Toruń 1993, s. 178.
D. Klus-Stańska, Dzień jak co dzień. O barierach zmiany kultury szkoły, [w:] Wychowanie. Pojęcia…, t. 5, s. 323.
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a może nie mają umiejętności aktywizowania uczniów, tworzenia sytuacji problemowych. Kurczowo trzymają się władzy, którą łączą z władaniem wiedzą.
Zamknięci, jak ślimaki w skorupach, uczniowie leniwie patrzą na świat, którego
nie mogą samodzielnie poznawać, sparaliżowani dominacją nauczyciela. Oparty
dotychczas na transmisji wiedzy model nauczania staje się brzemieniem. Nie
przygotowuje ucznia do pełnienia ról, w których znajdzie się w niezliczonych
sytuacjach życiowych, tzn. funkcji postulatora, optymalizatora i realizatora, aby
mógł reprezentować postawę: „wiem, co i jak osiągnąć, i mogę to zrobić”23.
Model ten nie przygotowuje do dokonywania wartościowych wyborów i ich
uzasadniania, do samodzielnego podejmowania i realizowania kompleksowych
decyzji. Transmisja i egzekwowanie wiedzy przedmiotowej już nie wystarczają
do tego, aby „porwać” za sobą uczniów, aby zaszczepić w nich pasję do twórczej pracy i aktywnego życia. Przekaz wiedzy przedmiotowej nie daje perspektyw osiągnięcia szczytów możliwości w dalszym życiu ani też nie gwarantuje
efektywnego funkcjonowania w przyszłości. Zdaniem L. Witkowskiego, „nauczyciele nie są już w stanie imponować wiedzą, skoro wiedzą zwykle tyle, ile
podają podręczniki, z których przepytują, i skoro wolno i chce im się robić
głównie to, co mają wpisane w programy, za których wartość i tak nie biorą odpowiedzialności”24. Uczniowi nie wystarcza już dzisiaj nauczyciel, który posiada
wiedzę z danego przedmiotu i przekazuje ją w tradycyjny sposób. „Wartość
wiedzy jako kryterium wartości jej nabywania i przekazywania upadło, odkąd
okazało się, jak szybko «nabyta wiedza i wyuczone zwyczaje stają się balastem,
a nie atutem», a oparte na nich «pełnowymiarowe uniwersyteckie wykształcenie
[…] nie może już obiecać, a tym bardziej zapewnić kariery na całe życie»”25.
Przekaz wiedzy nie daje gwarancji szczęśliwego życia, nie chroni przez bezrobociem, nie wystarcza do tego, aby być wartościowym człowiekiem. Trzeba
wybrać taki model nauczania, który zapewni ukształtowanie zdolności człowieka do globalnego i lokalnego rozpoznawania i wartościowania wyłaniających się
wizerunków rzeczywistości. Przyjąć jako kryterium wyboru, paradygmat systemowy nauczania twórczego i ewolucyjnego26. Mniej przekazu wiedzy, więcej
dialogu angażującego obydwie strony w odkrywanie i poszukiwanie wiedzy.
Czasami trzeba naruszyć system klasowo-lekcyjny, stworzyć uczniom okazję do
zaangażowanej, lecz spokojnej pracy, opartej na czterech głównych zasadach:
„zasadzie progresywności (wspólnie projektujemy cykl zajęć); zadaniowości
(realizujemy zadania dla całej klasy i swoje indywidualne); współdziałania
(uczymy się w zespołach, pełnimy rotacyjne role, prowadzimy dialogi w ukła23
24
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26

J. Wilsz, dz. cyt., s. 27.
L. Witkowski, Wyzwania autorytetu w praktyce społecznej i kulturze symbolicznej, Kraków
2009, s. 352.
Tamże, s. 351–352; zob.: Wychowanie. Pojęcia – Procesy – Konteksty, t. 1, red. M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak, Gdańsk 2007, s. 146.
Zob. B.H. Banathy, Projektowanie systemów edukacji. Podróże w przyszłości, Wrocław 1994.
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dach binarnych liniowo i równolegle); funkcjonalnej strukturalizacji (analizujemy strukturę kompleksu, nazywamy rodzaje zdobywanej wiedzy, wyodrębniamy
w wiedzy przedmiotowej, strategicznej i personalnej pojęcia wiodące)”27. Przyjęcie modelu twórczego uczestnictwa umożliwia zdobywanie wiedzy, jej zrozumienie, a zarazem buduje ducha wytrwałości, rzetelności i siłę woli. W koncepcji twórczego bycia/współbycia chodzi więc o wzajemne dzielenie się wiedzą.

Summary
Transfer of subject knowledge – educational chance or burden?
The content presented in this article deals with the teachers’ educational know-how. The author emphasizes the importance of popular knowledge, which is employed by teachers in the daily
school life. She presents a critical approach to the model of teaching based purely on knowledge
transfer. The model seems to be no longer sufficient for the future generations. Education has to be
focused on a more creative model of teaching with the use of mutual sharing knowledge.
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S.Cz. Michałowski, Wychowanie w pedagogii personalistycznej, [w:] Wielokulturowość w przestrzeni edukacyjnej, red. K. Rędziński, I. Wagner, Częstochowa 2006/2007, s. 196.
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Информационные ресурсы пресс-службы
Мир переживает информационную революцию, в основе которой
изменение специфики информационной деятельности. Профессиональные
СМИ больше не являются монополистами создания и распространения
информации, отныне гораздо более оперативно это делают социальные
медиа и пресс-службы.
Увеличение числа субъектов информирования существенно расширило
современное информационное пространство (под которым мы, вслед за
М. Кастельсом, понимаем совокупность определенных структур, соединенных информационными отношениями1), ускорило процессы обмена
информацией, привело к объективному росту массивов информации.
Вполне очевидно, что новые субъекты информирования начинают активно
участвовать в формировании повестки дня. В их числе – пресс-служба,
которая, будучи субъектом коммуникационной и пиар-деятельности,
призвана создавать оптимальные условия для диалога базисного субъекта
и общества. Отметим, что именно пресс-службы проявляют сегодня
значительную информационную активность, так, по мнению Н.Дэвиса,
около 70% новостных сообщений, которые появляются в СМИ всего мира,
являются официальными релизами пресс-служб или материалами,
носящими характер скрытой рекламы2.
Информирование даже в условиях новой информационной реальности
является главной функцией любого субъекта массово-коммуникационной
деятельности, причем каждый из них (журналистика, паблик рилейшнз
и реклама) реализует ее, преследуя свои цели. Журналистика призвана
распространять объективную и достоверную информацию, чтобы удовлетворить потребности общества в познании мира и помочь в выработке соц1
2

M. Castells, The Rise of the Network Society, Oxford 1996, p. 112.
N. Davis, The Flat Earth News, London 2008, p. 129.
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иальных ориентиров, реклама преследует цель продажи товара или услуги,
паблик рилейшнз создает публичный образ базисного субъекта и осуществляет его взаимодействие с внешним миром, формируя тем самым его
паблицитный капитал. Под паблицитным капиталом мы, вслед за
А.Кривоносовым будем понимать имиджевый капитал, которым обладает
субъект, функционирующий в пространстве публичных коммуникаций,
при этом в качестве его потребительной стоимости выступают такие
нематериальные субстанции как позитивное общественное мнение, бренд,
имидж и репутация3.
Одним из базовых инструментов создания такого капитала являются
информационные ресурсы, под которыми мы будем понимать каналы,
посредством которых пресс-служба позиционирует базисного субъекта
в публичном пространстве.
Базовым ресурсом паблик рилейшнз в деле взаимодействия с обществом исторически являются средства массовой информации. Заинтересованность пиар-структур в привлечении СМИ как наиболее эффективного
способа воздействия на общество к позиционированию базисного субъекта
в публичном пространстве сформировало одно из направлений деятельности паблик рилейшнз – медиа рилейшнз.
А. Чумиков и М.Бочаров называют медиа релийшнз поддержкой связей
со СМИ, которая реализуется путем формирования оптимальной коммуникативной среды за счет целенаправленной деятельности пиар-служб, их
умения направлять творческие силы журналистов в соответствии со своим
стратегическим планом4. При этом главными критериями эффективной
работы со СМИ исследователи называют качество подготовленного
материала и сам факт его появления в СМИ. Главной же целью медиа
рилейшнз они обозначают регулярную связь со СМИ, наличие открытых
и доброжелательных отношений с медиасообществом, создание положительной репутации в среде журналистов5.
Мы полагаем, что системность и открытость – важные условия медиа
рилейшнз. Выстроив такую систему отношений, пресс-служба базисного
субъекта сможет оперативно и конструктивно взаимодействовать со СМИ,
не будучи связанной с ними коммерческими отношениями. Более того, это
позволит базисному субъекту формировать информационную повестку
дня, став тем самым частью информационного пространства. Для этого
пресс-службе как субъекту пиар-деятельности необходимо выработать
свою стратегию медиа рилейшнз, и четко ей следовать.
3

4

5

А.Д., Кривоносов, М.А., Шишкина, О.Г. Филатова, Основы теории связей с общественностью СПб.: Питер, 2010., с. 36.
А.Н. Чумиков, М.П. Бочаров, Актуальные связи с общественностью: сфера, генезис,
технологии, области применения, структуры. М.2009. с. 193.
Там же. с. 195.
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Не менее важными условиями эффективных медиа рилейшнз мы
считаем доверительность, достоверность предоставляемой информации
и взаимное уважение. Соблюдение этих принципов позволит пресс-службе
сформировать партнерские отношения со СМИ, и, следовательно, получить
постоянный канал транслирования информации о базисном субъекте.
Выстраивая медиа рилейшнз, специалисты пресс-служб используют
организационные и информационные ресурсы.
К информационным ресурсам мы будем относить распространение
пресс-релизов и заявлений для прессы, подготовку информационных
и аналитических материалов для СМИ, предоставление для журналистов
необходимой информации, создание новостей и информационных поводов,
работу по разъяснению журналистам особенностей той или иной инициативы, обозначение основных информационных приоритетов. Информационными ресурсами являются также веб-сайт базисного субъекта, его
пресс-конференции и брифинги, телевизионные и радиоэфиры, создание
информационного фона сопровождающего принятие того или иного
социально значимого решения субъекта, а также социальные медиа.
Распространение пресс-релизов и заявлений для прессы – оперативная
и часто используемая форма донесения нужной информации до СМИ.
Пресс-релиз – информационное сообщение, содержащее важную или
полезную информацию для широкой аудитории.
И. Алешина приводит три распространенных повода к написанию
и распространению пресс-релиза: новое событие, появление нового продукта
или услуги, управленческие изменения в организации (структурные изменения в компаниях, связанные с банкротством, нарушениями, образованием новых филиалов, представительств, сменой руководящего состава
и т.п), публичные выступления в СМИ ведущих специалистов компании
или ее руководства6.
Мы полагаем, что поводом к созданию пресс-релиза может служить
порой и рядовое событие, задача пресс-службы найти интересный
информационный повод, который бы зацепил журналистов и подать его
так, чтобы было интересно массовой аудитории.
А.Кочеткова и А. Тарасов выделяют три разновидности пресс-релиза:
анонсирующий пресс-релиз, пресс-релиз, раздаваемый по ходу действия
и пост-релиз, т.е. пресс-релиз, рассылаемый по завершению мероприятия7.
К данной классификации мы считаем необходимым добавить прессрелиз, не связанный ни с каким событием, а просто созданный прессслужбой. В этом случае сотрудники пресс-службы, отслеживая информационную повестку дня, выбирают наиболее актуальные темы. Затем,
6
7

И.В. Алешина, Паблик рилейшнз для менеджеров и маркетеров…, с. 65.
А.В. Кочеткова, А.С. Тарасов, Современная пресс-служба. М.2009. с. 108.
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используя фактические данные, создают информационное сообщение,
посвященное этой теме, добавляют к нему комментарий базисного
субъекта, и распространяют в СМИ. В случае если тема актуальна
в данный момент времени, у пресс-релиза есть все шансы оказаться
в поисковых системах новостных Интернет-агрегаторов.
Добавим, что при написании пресс-релиза необходимо учитывать ряд
факторов. Он должен строиться по принципу «пирамиды»: емкий, яркий,
запоминающийся заголовок; лид, коротко раскрывающий суть пресс-релиза, и обозначающая что, где и когда произошло, а также основная
часть, где приводятся цифры, комментарий и прочие фактические данные.
Объем пресс-релиза не должен превышать 1-1,5 листов формата А-4.
В пресс-релизе должны быть также обязательно указаны контакты прессслужбы (электронный адрес, телефон), а также фамилия и имя автора
релиза.
Отметим, что пресс-релиз относится к категории пиар-информации,
которая, по мнению А.Кривоносова, является разновидностью социальной
информации, исходящей от базисного субъекта паблик рилейшнз по его
инициативе и предназначенной для его целевой общественности8. Исследователь утверждает также, что пиар-информация носит оптимизированный характер, что выражается в ее способности служить целям
создания оптимальной коммуникационной среды базисного субъекта
паблик рилейшнз посредством определенного выбора той информации,
которая будет конструировать позитивный имидж данного субъекта
паблик рилейшнз. Другими словами, по мнению теоретика, оптимизированный характер пиар-информации предполагает, что она не может
служить во вред субъекту паблик рилейшнз9.
Мы разделяем мнение исследователя относительно оптимизированности как важного свойства пиар-информации, и полагаем, что именно
этот принцип лежит в основе создания и распространения информации
пресс-служб, поскольку, являясь субъектом пиар-деятельности, пресс-служба реализует информационную функцию именно путем распространения оптимизированной, селективной и релевантной информации.
Селективность и релевантность, по мнению А.Кривоносова, также
являются признаками пиар-информации, а, следовательно, мы можем
считать их и признаками пресс-релиза. Под селективностью теоретик
понимает опосредование информации в неполном, усеченном виде, таком,
который не будет деструктивно воздействовать на оптимальную
коммуникационную среду или паблицитный капитал базисного субъекта.
8

9

А.Д. Кривоносов, О.Г. Филатова, М.А. Шишкина, Основы теории связей с общественностью. СПб, 2010. с. 128–129.
Там же. с. 129.
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Релевантность, по мнению, исследователя, это соответствие между
информационными запросами аудитории и полученным ею сообщением10.
Таким образом, мы еще раз убеждаемся, что пресс-служба, будучи,
прежде всего, субъектом пиар-деятельности, распространяет пиар-информацию, которая содержит сведения о базисном субъекте, способствующие
укреплению его позитивного имиджа или паблицитного капитала.
Заявление для прессы – еще один эффективный информационный
ресурс пресс-службы, позволяющий оперативно доносить до общественности информацию о базисном субъекте паблик рилейшнз. Подготовка
и распространение заявлений для прессы происходит в случае необходимости оперативно отреагировать на то или иное важное событие.
В.Ворошилов полагает, что заявление для СМИ определяет позицию, точку
зрения на событие, содержит оценку других заявлений и документов11.
А. Тертычный пишет, что цель заявления для СМИ – публичное порицание,
публичное предложение, публичное требование, публичная просьба12.
Добавим, что заявление для прессы – это емкое, короткое сообщение,
содержащее цитату базисного субъекта относительно информационного
повода. Заявление для прессы может быть облечено как в письменную
форму и распространяться по изданиям путем рассылки, так и в устную –
оно записывается на телекамеру, монтируется, адаптируется для формата
теленовостей и распространяется по телеканалам.
Подготовка информационно-аналитических материалов для СМИ –
трудоемкая и серьезная работа, к которой помимо сотрудников пресс-службы подключаются, как правило, специалисты других структур и внешние эксперты. В таких материалах ставится проблема, наиболее
актуальная для данной информационной среды, приводятся статистические
данные и мнения экспертов, на основании которых делается прогноз
относительно возможного развития ситуации. По сути, это серьезная
аналитический обзор, отличает который от аналогичного журналистского
жанра селективность и оптимизированность поданной информации,
которая в первую очередь является пиар-информацией. Обычно при
подготовке информационно-аналитических материалов сотрудники пресс-службы запрашивают данные в профильных структурах, курирующих ту
или иную сферу деятельности (департаменты экономики, строительства,
финансов, здравоохранения, образования и т.д.), берут комментарии
у экспертов, а затем на основании этого готовят серьезный аналитический
материал, написанный журналистским языком и рассылают его в СМИ.
Очень важно в данном случае, чтобы материал был подготовлен в формате
10

11
12

А.Д. Кривоносов, О.Г. Филатова, М.А. Шишкина, Основы теории связей с общественностью. СПб, 2010. с. 129–130.
В.В. Ворошилов, Современная пресс-служба. М.2009. с. 94.
А.А. Тертычный, Жанры периодической печати. М. 2000. с. 216.
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журналистских материалов, а не написан сухим, чиновничьим языком.
Именно в этом случае он может полностью или частично оказаться на
страницах издания, или стать информационным поводом для написания
собственно журналистских материалов. Если в этом материале журналист
найдет все, нужные ему цифры, детали и мнения экспертов, историю
вопроса, то обращаться в другие, менее надежные и не всегда удобные для
базисного субъекта паблик рилейшнз источники, он вероятнее всего уже не
станет. Тем самым в прессе появятся материалы, выгодные и удобные
базисному субъекту паблик рилейшнз, что позволит избежать возможных
информационных угроз.
Создание новостей и информационных поводов – эффективный способ
обеспечить системное присутствие базисного субъекта паблик рилейшнз
в информационном пространстве. Если пресс-служба создала из пресс-релиза новостное сообщение, которое попало в СМИ, то значит задача
укрепления паблицитного капитала базисного субъекта паблик рилейшнз,
выполнена.
А.Кривоносов называет новостью в паблик рилейшнз – новую и по
возможности релевантную для целевой общественности пиар-информацию, способную формировать паблисити и привлечь внимание СМИ
к субъекту паблик рилейшнз13. По его мнению, объектом новости выступает
знание или событие, а субъектом новости – контекстная, оценочная,
сиюминутная значимость, перспективный прогноз. Однако, для того,
чтобы пиар-информация стала новостью, необходимо, чтобы в ее основе
было реальное событие, ставшее известной целевой общественности
посредством СМИ14.
Мы полагаем, что хорошо написанный, интересный пресс-релиз или
острое, актуальное заявление для прессы может заинтересовать
журналистов и стать новостью, попав не только в СМИ, но и в информационную повестку дня. А. Кривоносов приводит следующие характеристики новости, сделанной на основе пиар-информации: новизна
и интересность, отношение к конфликту или скандалу, странность и необычность, сообщение об известных или знаменитых людях, пригодность для
превращения в драматичную или лично затрагивающую аудиторию,
простота изложения, наличие визуальных элементов, соответствие теме,
привлекающей в настоящий момент внимание общества15.
Мы разделяем мнение теоретика относительно поводов, которые могут
заинтересовать журналистов, однако полагаем, что правильнее при
определении новости, созданной на основе пиар-информации, ориентиро13

14
15

А.Д. Кривоносов, О.Г. Филатова М.А. Шишкина Основы теории связей с общественностью. СПб, 2010. с. 149.
Там же. с. 150.
Там же. с. 150.
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ваться на качественные характеристики данные массовой информации
в отечественной исследовательской литературе. Это связано с тем, что
пресс-служба, осуществляя подготовку и распространение пресс-релиза
преследует цель попасть на странице прессы, Интернет-изданий, в телеи радиоэфир, и следовательно стать массовой информацией, транслирование
которой и занимаются средства массовой информации.
Итак, медиа ресурсы призваны распространять особый вид информации – массовую, которая предназначена для массовой аудитории.
Следует отметить, что наряду с массовой информацией ряд исследователей
(Е.Прохоров, Б.Грушин) выделяют индивидуализированную и специализированную информацию. Так, Е. Прохоров утверждает, что основным
критерием, разделяющим эти виды информации, является степень
размноженности, мультиплицированности сообщений в пространстве
и времени16. По его мнению, массовая информация обращена к большой
совокупности людей (народа, социального слоя или группы, жителей
региона и т.д.), оказывается доступной для нее, актуальной, интересной,
отличается от специализированной информации (научной, технической,
профессиональной) прежде всего своей общесоциальной направленностью,
ориентированностью на формирование гражданина – сознательной
и активной личности данного общества17.
Российский закон о СМИ обозначает понятием массовой информации
все печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы,
предназначенные для неограниченного круга лиц18. Опираясь на это
определение, мы будем относить к массовой информации – социальнозначимые сообщения, транслируемые субъектами массово-коммуникационной деятельности, наполняющие информационное пространство
и направленные на восприятие аудиторией.
Рассмотрим основные свойства массовой информации. К уже выделенным Е.Прохоровым направленности на широкую аудиторию или
массовости, доступности и ориентированности на формирование сознательных убеждений личности, добавим свойства, которыми наделяет
массовую информацию Е.Головлева – способность ориентировать массы
в реализации социально-политических, экономических, культурно-духовных
потребностей гражданского общества, легкость восприятия и усвоения,
возможность интерактивного обмена, регулярность поступления и открытость19.

16
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Е.П. Прохоров, Введение в теорию журналистики. М., 2009. с. 14.
Там же. с. 15.
Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации». Информационное
право. М., 1999. с. 191.
Е. Головлева, Массовые коммуникации и медиапланирование. М., 2009. с. 19–20.
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Мы полагаем, что одним из базовых свойств массовой информации
являются также ее социальный характер – она вовлекает человека
в процессы общественной жизни – и управленческое начало. Этот тезис
развивает Е. Тавокин, отмечая, что журналистика является одним из
элементов системы социально-политического управления20. Соответственно, массовая информация как продукт журналистики тоже отражает
«лицо» этой системы, а, следовательно, способна управлять общественным
сознанием.
Таким образом, массовой информацией можно назвать социальную
информацию, доступную и востребованную массовой аудиторией, способствующую реализации экономических, социально-политических, духовных
и коммуникативных потребностей общества.
Д.Стровский приводит классификацию критериев ценности информации. Согласно ей, массовая информация должна быть в первую очередь
актуальной, т.е. текст должен соответствовать позициям реально происходящего в повседневной жизни читателя; необычной; персонифицированной, т.е. событие, описанное в тексте должно быть близким к повседневной жизни человека; конфликтной в рамках описываемого факта21.
По мнению исследователя, в совокупности наличие этих критериев
позволяет сформировать социальную ценность информации, что делает ее
приближенной к потребностям массовой аудитории22.
Таким образом, можно сделать вывод, что в основе массовой
информации всегда лежит социально значимый факт, поэтому документальность и социальная значимость – также важные свойства массовой
информации. Столь же важными свойствами информации являются
оперативность, доступность, достоверность, новизна и полезность.
Мы полагаем, что, следуя принципам создания и критериям массовой
информации в своей профессиональной деятельности, сотрудники пресс-службы обеспечат базисному субъекту постоянное присутствие в медиа
повестке, тем самым существенно укрепят его паблицитный капитал.
Непосредственным образом с созданием новостей или ньюсмейкингом
связано и инициирование информационного повода. Для решения этой
задачи сотрудникам пресс-службы требуется немало изобретательности
и компетентности. Обладая определенным массивом информации, им
необходимо подать ее таким образом, чтобы не только заинтересовать
журналистов, то и вызвать резонанс у общественности. По сути, им
20
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международный опыт и российская практика. Сборник статей и материалов/ под ред.
Стровского Д.Л. Екб, 2003. с. 173.
Там же.

Информационные ресурсы пресс-службы

197

приходится конструировать событие, создавая его из фактической
информации, цитат базового субъекта и тем актуальной повестки дня.
А.Кривоносов отмечает, что сотрудник пресс-службы должен четко
представить себе, какие новости – информационные поводы (что) у его
базового субъекта есть, а какие следует искать (где и как), создавать (как),
«растягивать» или усиливать (каким образом)23.
Добавим, что создание информационных поводов – по-настоящему
сложная и творческая работа, требующая от сотрудников пресс-службы
детального знания не только текущей ситуации, но и всего комплекса
вопросов, связанного с особенностями развития отрасли или региона
и местной специфики.
Веб-сайт базисного субъекта – один из самых эффективных
информационных ресурсов пресс-службы, поскольку именно Интернет
является сегодня одним из наиболее востребованных источников
получения информации. Сообщение появляется сначала на сайте субъекта
информирования (органа власти, корпорации, структуры или на
персональном сайте руководителя), затем рассылается по электронной
почте, а затем может публиковаться в блоге или иных социальных медиа
базисного субъекта.
Социальные медиа – еще один важный информационный ресурс
современного пиар-специалиста. Речь идет о так называемых социальных
сетях («Facebook», «Twitter», «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир»
и т.д), а также о блогах и сетевых журналах. Мы будем называть эти
ресурсы социальными медиа, поскольку помимо общения, их участники
высказывают свое мнение по поводу общественно значимых проблем,
делятся информацией со всеми своими подписчиками. Первое, что делает
владелец аккаунта, открывая утром свою страничку – читает новости всех
своих подписчиков, так называемых друзей, и оставляет свои
комментарии. Это позволяет нам утверждать, что социальные медиа
в значительной степени выполняют функцию СМИ, распространяя
информацию, которая на их взгляд, является социально значимой.
Д. Брекенридж считает, что журналистика и распространение новостей
сегодня уже не принадлежит исключительно печатным, транслируемым
и сетевым СМИ. Неожиданно нас окружил плотно населенный мир Web
2.0.: это сотни тысяч людей, которые называют себя «гражданскими»
журналистами, – и у каждого из них есть возможность высказывать свое
мнение, писать и делиться информацией с другими участниками сетевых
сообществ24.
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Мы, вслед за исследователем полагаем, что социальные или новые
медиа являются уже самостоятельными субъектами информационного
пространства, поскольку могут выступать как в качестве трансляторов
информации (распространение заявлений и идей власти и бизнеса), так
и в качестве катализаторов (высказывание собственных убеждений по
факту тех или иных событий).
Таким образом, необходимо отметить, что именно Интернет-ресурсы
в большей степени формируют сегодня современное информационное
пространство. Именно поэтому так важно не только оперативно наполнять
Интернет-сайт базисного субъекта, но и активно сотрудничать с социальными медиа. Ежедневно распространяя информацию о базисном субъекте,
можно практически гарантировать появление сообщений о нем в сетевых
СМИ, разумеется, если эта информация соответствует критериям массовой,
т.е. является актуальной и интересной.
Пресс-конференции, брифинги и телевизионные эфиры – еще один
информационный ресурс пресс-службы. Принцип действий при этом
несколько напоминает работу по подготовке аналитических материалов:
сотрудники пресс-службы запрашивают фактические данные в профильных структурах, а затем облекают это в литературный текст. Однако,
непосредственной подготовке текста предшествует серьезная творческая
и организационная работа.
Перед организацией пресс-конференций необходимо определить ее
тему. По мнению, А.Кочетковой и А.Тарасова, главное отличие прессконференции от других форм взаимодействия с прессой состоит в том, что
выбранный информационный повод является достаточно весомым
и значительным для всех заинтересованных сторон.25 Мы полагаем, что
к числу таких значимых информационных поводов относятся результаты
выборов, если речь идет о политике или политической партии, вступление
в должность, если базисным субъектом является губернатор региона,
открытие или закрытие нового предприятия, слияние или поглощение,
если главным спикером на пресс-конференции является представитель
крупного бизнеса. Для участия в пресс-конференции приглашаются журналисты всех ведущих средств массовой информации, предварительно
аккредитованные. Аккредитация журналистов позволяет пригласить на
пресс-конференцию представителей прессы, которые специализируются на
заявленной теме, что непосредственно отразится на качестве журналистских материалов, а также избежать возможных провокаций со стороны
пиар-структур конкурентов.
Теоретики главной целью пресс-конференции называют адресное
распространение информации (новостей, документов, фотографий) среди
25
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редакций СМИ. По их мнению, целенаправленная встреча с журналистами
ускоряет поступление информации в редакции, характеризуется авторитетностью источников новостей, достоверностью сведений, при этом
всегда возможна многократная проверка и уточнение версий, получение
дополнительного пакета новостей (в развитии, в связи с другими событиями)26. Мы, вслед за исследователями полагаем, что пресс-конференция –
это эффективный информационный ресурс, использование которого
позволяет базисному субъекту появиться в информационном пространстве
не только в день события, но в течение длительного времени. В случае
если во время общения с прессой он был убедителен, сообщал важные,
и даже эксклюзивные факты, журналисты будут использовать его цитаты
в своих материалах в течение длительного времени.
Брифинг или подход к прессе – более оперативная и динамичная форма
взаимодействия со СМИ. Спикер выходит к журналистам после какого-либо события или завершившийся работы (подписание договора,
окончание совещания или рабочей поездки, принятие решения), или
в процессе работы над ним. Он коротко поясняет свою позицию, делает
вывод или прогноз, и отвечает на один или два вопроса исключительно по
теме брифинга. Это достаточно мобильное общение с прессой, которое не
превышает получаса. Сотрудникам пресс-службы, как правило, не
приходится готовить для спикера перед брифингом большое количество
материалов, достаточно лишь краткой истории вопроса, с которой он
ознакомится непосредственно перед встречей с журналистами. При этом,
пресс-служба должна подготовить журналистов к брифингу, кратко
пояснив им информационный повод встречи и необходимость его
проведения.
Подготовка к телеэфиру и радиоэфиру – совместная, комплексная
работа базисного субъекта паблик рилейшнз и его пресс-службы. В первую
очередь, необходимо выбрать тему интервью, она должна быть актуальной
и соответствовать текущей социально-экономической ситуации.
В рамках темы беседы подбирается телеканал или радиостанция.
Необходимо, чтобы эфир был предназначен для целевой аудитории
базисного субъекта или темы.
Затем представители пресс-службы вместе с редакторами разрабатывают концепцию программы, определяя, в каком формате она будет
идти. После определения формата и разработки концепции программы
начинается подготовка сценария. Как правило, рабочий вариант сценария
готовят журналисты и редакторы телеканала или радиостанции. Затем за
работу берутся сотрудники пресс-службы, которые сначала «подгоняют»
сценарий под базисного субъекта, учитывая его личные характеристики
(характер, манеру вести беседу, эмоциональные особенности и тип речи)
26
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и специфику темы. После утверждения сценария, документ направляется
в редакцию, и журналисты начинают готовиться к эфиру, а сотрудники
пресс-службы приступают к подготовке материалов для базисного
субъекта. Принцип действий напоминает работу по подготовке пресс-конференций – в профильных структурах запрашивается фактическая
информация, редактируется и создается логически выстроенный текст.
Разумеется, базисный субъект не будет зачитывать ответы на вопросы по
написанному сценарию, однако ознакомиться с ними перед эфиром он
непременно должен. Это позволит ему более уверенно чувствовать себя во
время интервью.
Создание информационного фона сопровождающего принятие того
или иного социально значимого решения субъекта – системная и целенаправленная деятельность, направленная на распространении среди
аудитории определенной информации, способствующей формированию
лояльности по отношению к действиям базисного субъекта паблик
рилейшнз, а, следовательно, укреплению его паблицитного капитала. Этот
тип информационной работы пресс-службы реализуется путем транслирования в публичное пространство релевантной информации в разных
видах.
Таким образом, информационные ресурсы – важные инструменты
пресс-службы в формировании публичного образа базисного субъекта
паблик рилейшнз. Именно посредством информационных ресурсов пресс-служба транслирует обществу публичный образ базисного субъекта,
а также формирует лояльное к нему отношение. Только комплексное
использование всех вышеперечисленных информационных ресурсов
позволит обеспечить эффективное выполнение задач пресс-службы,
главная из которых создание диалога базисного субъекта с обществом.
Лакуны на месте некоторых методов использования информационных
ресурсов негативно отразятся на общей коммуникационной деятельности
пресс-службы. Эта сфера очень «тонкой игры» пресс-служб, поскольку
игнорирование каких-либо методов использования информационных
ресурсов сводит на нет все остальные пиар-усилия.

Summary
Information resources of a press service
Public space seems to be an important element of human society where different information
trends permanently circulate. Within public space there exist various subjects promoting their interests and goals. One of pivotal priorities for these subjects is promotion of themselves in terms of
competition owing to their press services acting as their defendants. This article envisages information resources of a press service as a universal component of its existence through which a press
service creates a dialogue between a subject and society. Following it, the author investigates the
main content priorities of a press service and tends to build up frameworks of its effective work.
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Animacja społeczna jako narzędzie zmiany.
Próba analizy na przykładzie zrealizowanych
projektów animacyjnych
Probierzem kapitału społecznego jest zasada
uogólnionej wzajemności – zrobię coś dla ciebie teraz, nie oczekując natychmiast niczego w zamian,
a nawet cię nie znając, ufając jednak, że za jakiś
czas ty lub ktoś inny odwzajemni mi tę przysługę1.
Robert D. Putnam

Po(d)ręczne narzędzie – zamiast wstępu
Oprzyrządowanie, jakim dysponuje współczesny człowiek, by sprawnie i efektywnie funkcjonować, jest złożone z wielu elementów. Trudno jest nam sobie
wyobrazić dzień bez posługiwania się mniej lub bardziej złożonymi narzędziami, służącymi nam do wykonywania czynności związanych z pracą czy wypoczynkiem. Przedmioty te były rozwijane, udoskonalane i tworzone przez kolejne
pokolenia, co w efekcie doprowadziło to konstruowania sieci współpracujących
i kompatybilnych narzędzi, z których korzystamy dzisiaj na co dzień. Dla zobrazowania tego procesu można podjąć próbę prześledzenia chociażby narzędzi
służących do komunikowania się, począwszy od rozwoju i zmian zachodzących
w języku, kończąc na najbardziej zaawansowanych technologicznie systemach,
z których prawie każdy może korzystać mając przy sobie telefon komórkowy –
telefon, który przeszedł swoistą rewolucyjną wręcz przemianę, odbywającą się
na oczach jednego pokolenia. Stworzony na początku lat 70. ubiegłego stulecia,
1
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przez Martina Coopera, aparat telefoniczny ważył dwa kilogramy, a to, że żywotność baterii wynosiła 20 minut, nie nastręczało większych problemów, gdyż
ciężar urządzenia nie pozwalał na tak długie z niego korzystanie. Jak wspomina
sam twórca podstawowego dziś narzędzia komunikowania się, w trakcie prac
nad nim żartowano w zespole konstruktorów, iż w przyszłości każda osoba w
dniu swoich narodzin będzie miała przypisany do siebie numer telefonu, a to, że
nie odbieramy, będzie znakiem naszej śmierci2. Współcześnie większość z nas
nosi przy sobie telefon komórkowy, a młode pokolenie ze zdziwieniem przyjmuje informacje, iż pierwszy aparat przenośny powstał dopiero (sic!) w 1973 roku.
Co ma jednakże wspólnego telefon komórkowy z animacją społeczną? Odpowiedź na to pytanie odnaleźć możemy w tytule niniejszego artykułu. Te dwa
wydawałoby się odmienne byty są narzędziami, z których możemy korzystać
w naszej codziennej egzystencji. Spojrzenie na animację społeczną jako narzędzie służące do zainicjowania zmiany społecznej jest propozycją, która zostanie
bardziej szczegółowo omówiona poniżej. I choć biorąc pod uwagę, iż wszyscy
znawcy metodologii badań społecznych wskażą na podrzędność narzędzi w stosunku do metody (a za taką właśnie – metodę pracy w środowisku lokalnym –
uznaje się animację społeczną), chciałabym w tym miejscu odwołać się do przyjętego w języku polskim rozumienia słowa „narzędzie”, które odnosi się do
urządzenia umożliwiającego wykonanie jakiejś czynności lub pracy, czy też do
opisu czegoś, co jest wykorzystywane w jakimś celu.
By móc rekomendować jakiś instrument, warto spojrzeć nań przez pryzmat
jego użyteczności. Stosując założenia pracy środowiskowej opracowane przed
niespełna wiekiem przez Helenę Radlińską, wzbogacone przez kolejnych pedagogów społecznych, jesteśmy w stanie wspierać: tworzenie się sieci komunikacyjnych, obszarów wzajemnego wsparcia, inicjować procesy współpracy3, co
stanowi o niewątpliwej funkcjonalności tego sposobu pracy środowiskowej.
Animacja społeczna, podobnie jak i wiele narzędzi, poddawana jest stałemu procesowi usprawniania, poprzez dodawanie do repertuaru działań animacyjnych
nowych elementów. W procesie ciągłej ewaluacji mamy obecnie do czynienia
z udoskonalonym zestawem, z którego może skorzystać właściwie każdy chętny.
Łatwość korzystania z narzędzia, jakim jest omawiany sposób pracy ze społecznością lokalną, stanowi kolejną cechę konstytuującą instrumenty, z których
chcemy korzystać. Zwróćmy uwagę, że jednym z ważnych czynników stanowiących o powszechności i popularności różnych przyrządów jest względna prostota w ich użytkowaniu. Animacja społeczna może być doskonałym przykładem
tak opisywanego instrumentu. Pracując przez wiele lat (zarówno ze studentami,
2
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jak i z innymi grupami, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi)
w oparciu o założenia animacji społecznej, coraz wyraźniej dostrzegam, z jaką
łatwością można z niej korzystać w sposób wielofunkcyjny i wielowymiarowy.
Wątek ten zostanie szerzej omówiony w części poświęconej zmianom w strukturze społecznej, jakie są efektem działań animacyjnych. I ostatnia, lecz nie najmniej istotna kwestia dotyczy zmian, jakie zachodzą w nas samych po użyciu
danego narzędzia, przy założeniu, że pozwala nam ono na zaspokojenie naszych
potrzeb. Takim właśnie narzędziem jest animacja społeczna, która pozwala na
zaspokojenie potrzeb: przynależności, uznania i samorealizacji4.
Powyższe „unarzędziowione” przedstawienie animacji społecznej wywodzi
się z istniejącego w literaturze przedmiotu trójpodziału odnoszącego się do animacji, gdzie wyróżnia się dookreślenie jej jako5:
— kierunek działania realizowanego w środowisku społecznym;
— metodę stymulacji aktywności społecznej;
— proces odkrywania siebie przez osoby w nim uczestniczące.
Rozpatrując animację społeczną w pierwszym jej rozumieniu, można wskazać, iż „występuje ona obok działalności ekstensywnej (polegającej na oddziaływaniu na szerokie masy) i intensywnej (skierowanej na jednostki i małe grupy,
od których wymaga się aktywności), a przede wszystkim ma na celu wyzwalanie
twórczych możliwości”6. Stanowi więc narzędzie niezwykle użyteczne w odniesieniu do rozwijania współuczestnictwa, współdziałania społecznego, czyli, by
posłużyć się językiem socjologii, budowania sieci włączających się (joiners)
jednostek, dla których przynależność do tej sieci jest czynnikiem silnie skorelowanym z aktywnością7.
Aktywność, która jest akcentowana w drugim sposobie deskrypcji animacji,
jest związana ze specyficzną dla tego sposobu pracy w środowisku lokalnym
metodą, polegającą na „stymulacji do aktywnego zachowania zarówno zbiorowości terytorialnej (społeczności lokalnej), jak i małej grupy, do działania mającego na celu ulepszenie życia społecznego przez ukazanie wizji owych ulepszeń
i stymulowanie ludzi do ich realizacji. Animacja jako metoda to również działania wydobywające potrzeby, zainteresowania, motywacje indywidualne osób lub
członków danej grupy społecznej”8. Ta potencjalność wglądu w swój świat i, co
niezwykle ważne, możliwość podzielenia się tym światem z otoczeniem są jednymi ze stymulatorów działalności jednostkowej. Stworzenie przestrzeni do zaprezentowania swojego oglądu rzeczywistości, swoich pomysłów na zmianę jest
podstawą sprawnie realizowanej koncepcji partycypacji społecznej9.
4
5
6
7
8
9

Zob. A. Maslow, Motywacja i osobowość, Warszawa 2009, passim.
Zob. J. Kargul, Upowszechnianie, animacja, komercjalizacja kultury, Warszawa 2012, s. 175.
Tamże.
Zob. R. Putnam, dz. cyt., s. 196–225.
J. Kargul, dz. cyt., s. 175.
Zob. E. Widawska, Różne drogi dążenia do szczęścia, [w:] Szanse i bariery rozwoju człowieka,
red. E. Widawska, J. Jagieła, Częstochowa 2009, s. 31–37.
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Rozpatrując animację społeczną w wyżej opisany sposób, dochodzimy płynnie do trzeciego, ostatniego jej wymiaru, a mianowicie rozwoju indywidulanego
jednostek uczestniczących w tym procesie. Ten „proces wewnętrzny zachodzący
w osobowości jednostki ludzkiej, dzięki któremu następuje nie tylko ożywienie,
aktywizowanie, pobudzanie do działania, ale przede wszystkim odkrywanie w
sobie sił twórczych, możliwości kreacyjnych, szans zachowań ekspresyjnych”10,
stanowi bazę, punkt wyjścia, a jednocześnie punkt docelowy aktywności animacyjnej. Odkrywanie bowiem w sobie sił twórczych następuje w czasie działalności animacyjnej i poddawane ewaluacji oraz weryfikacji zostaje włączone przez
jednostkę do swojej autocharakterystyki11.

Zmiana niejedno ma imię
Warto w związku z tym przyjrzeć się samemu procesowi zmian, jakie następują w trakcie i po przeprowadzonych działaniach animacyjnych. Najpierw jednak kilka słów na temat samego procesu zmiany społecznej. Piotr Sztompka
określa zmianę społeczną jako różnicę, która występuje pomiędzy określonym
stanem jakiegoś systemu społecznego w danym czasie, a stanem tegoż systemu
w innym, późniejszym momencie czasu. Różnica ta może dotyczyć różnych
aspektów systemowego funkcjonowania. Wyróżnia się zmiany12:
— składu systemy społecznego – następują one w ramach ruchów migracyjnych, reform organizacyjnych czy też procesu naboru nowych członków do
grup już istniejących;
— funkcji społecznych – mamy tutaj do czynienia ze zmianami związanymi
z delegowaniem funkcji jednej grupy do drugiej czy poszerzaniem zakresu
kompetencyjnego danej organizacji bądź grupy;
— granic systemu – fuzje łączące dwie, lub więcej organizacji, ale także małżeństwo łączące dwie rodziny mogą stanowić przykłady tak definiowanej
zmiany społecznej, poprzez którą rewizji podlegają pierwotne granice danej
struktury;
— otoczenia systemu – procesy urbanizacyjne, zmiany geopolityczne czy też
klęski żywiołowe są pierwotnymi przyczynami przemian zachodzących
w środowisku systemu społecznego w odniesieniu do tej kategorii;
— struktury społecznej – ten obszar dotyczy różnych sieci powiązań, jakie zachodzą pomiędzy elementami systemu w odniesieniu do struktury: interakcyjnej, interesów, norm i ideałów.
10
11

12

J. Kargul, dz. cyt., s. 157.
Na temat procesów wewnętrznych zachodzących w osobowości jednostki podczas działań
praktycznych i kontaktu z rzeczywistością zob. Z. Wieczorek, Rozwój osobowości w analizie
transakcyjnej a inne koncepcje samorozwoju, [w:] Analiza transakcyjna w teorii i w praktyce
pedagogicznej, red. J. Jagieła, Częstochowa 1997, s. 43–56.
Zob. P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002, s. 437–438.
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To właśnie ten rodzaj zmiany społecznej, dotyczący poziomu strukturalnego,
stanowi przestrzeń, w której dochodzi do przeobrażeń w ramach działalności
animacyjnej. Poniżej zostaną zaprezentowane rezultaty takich oddziaływań
w oparciu o wybrane przykłady zrealizowanych, pod kierunkiem autorki niniejszego tekstu, projektów animacji społecznej13.
Jak już wcześniej wspomniano, zmiany zachodzące w strukturze społecznej
można podzielić na cztery obszary odnoszące się do różnych sieci powiązań.
I tak pierwszy z nich to sfera oddziaływań interakcyjnych związanych z nawiązywaniem nowych kontaktów, wchodzeniem w nowe relacje czy łączeniem się
w nowe grupy. Pojawiający się w deskrypcji przymiotnik „nowy”, poprzedzający dookreślenia obszarów interakcyjnych (kontakty, relacje, grupy), akcentuje
zmianę związaną z pojawieniem się nieistniejącej do tej pory kategorii. Przykładem projektów animacyjnych takiego typu może być działanie, które odbywało
się pod hasłem „AJDart to dobry start”.

Ilustracja 1. Logo projektu „AJDart to dobry start”
Źródło: archiwum własne

Grupa studentów zdiagnozowała problem związany z brakiem przestrzeni do
dzielenia się z szerszą publicznością swoimi dziełami, przez osoby zajmujące się
różnymi formami aktywności artystycznej. Zwłaszcza dotyczy to studentów
stawiających pierwsze kroki, rozpoczynających swoją przygodę ze sztuką. Odpowiedzią na ten stan rzeczy był projekt, w ramach którego studenci zorganizowali tę nową przestrzeń (portal internetowy), a także zorganizowali konkurs na
najlepszą pracę w czterech kategoriach: fotografia, praca literacka, praca plastyczna, utwór muzyczny. A tak zachęcali na stronie internetowej wszystkich zainteresowanych do udziału w przedsięwzięciu: „Strona internetowa AJDart zo13

Wszystkie podane przykłady projektów animacji społecznej zostały zrealizowane przez studentów pedagogiki społecznej i terapii pedagogicznej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

206

Edyta WIDAWSKA

stała stworzona specjalnie dla studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Jest to miejsce, gdzie każdy student będzie mógł umieszczać swoje prace i dzielić się swoimi umiejętnościami z innymi osobami o zbliżonych zainteresowaniach. Nasza strona pomoże Wam wyciągnąć na światło dzienne i pokazać
światu to, czego do tej pory – być może – nie mieliście odwagi ujawnić. Stworzenie strony o takim charakterze było pomysłem grupy studentów III roku pedagogiki, na zajęciach z animacji społecznej. Do grupy należą: Katarzyna Ujma,
Damian Noga, Ewa Wajs, Karolina Zalas i Kamila Skowron. Stworzenie strony
nie byłoby możliwe bez pomocy osób, które zdecydowały się wesprzeć nasz
projekt (SERDECZNIE WAM DZIĘKUJEMY). Zachęcamy Was do rejestracji
i umieszczania własnych prac z kategorii: obraz, foto, utwór literacki, utwór muzyczny; w zakładce Galeria można obejrzeć wszystkie prace. Dajemy Wam
również możliwość oceniania prac innych użytkowników strony”14. W odpowiedzi na podjęte przez grupę działania nie tylko pojawiły się liczne prace nadesłane na konkurs. Stworzona została również nowa platforma komunikacyjna,
nowa przestrzeń do interakcji dla osób zainteresowanych działaniami artystycznymi. Wokół projektu powstała sieć osób i instytucji wspierających go, poczynając od mediów masowych, przez firmy sponsorujące, na osobach oceniających
poszczególne nadesłane prace kończąc.
Innym typem działań ukierunkowanych na zmianę społeczną w obszarze
strukturalnym są inicjatywy animacyjne związane z siecią interesów. Mamy tutaj do czynienia z aktywnością, w ramach której „wyłaniają się nowe struktury
interesów, przez to, że ludzie bogacą się lub biednieją, zyskują lub tracą władzę,
uwalniają się od podporządkowania lub popadają w zależność”15. W odniesieniu
do animacji społecznej pozostajemy w kręgu zmiany rozwojowej nacelowanej
na ubogacenie (również w wiedzę, umiejętności, kompetencje), zyskiwanie poczucia sprawstwa oraz na budowanie poczucia samostanowienia i odpowiedzialności za swoje działania. Tutaj przykładem tak rozumianej aktywności animacyjnej może być projekt o nazwie „Rozświetl Skrawek Nieba”. Tytułowy „skrawek nieba” to młodzieżowa świetlica socjoterapeutyczna prowadzona przez
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba” borykająca się, niestety jak
większość tego typu placówek pomocowych, z problemami natury ekonomicznej. Przekłada się to często na wygląd i wystrój pomieszczeń, w których przebywają uczestnicy zajęć organizowanych w świetlicach socjoterapeutycznych.
Studenci, którzy w ramach studiów odbywają praktyki w placówkach pozaoświatowych, czy też często są w nich wolontariuszami, nie tylko widzą tę sytuację, ale także decydują się w aktywny sposób podejmować działania mające na
celu zmianę tej sytuacji.
14

15

Informacje o projekcie „AJDart to dobry start”, http://www.wp.ajd.czest.pl/ajdart/index.php?
page=O-stronie, stan z: 07.11.2012.
P. Sztompka, dz. cyt., s. 438.
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Ilustracja 2. Logo projektu „Rozświetl skrawek nieba”
Źródło: archiwum własne

Tak właśnie rozpoczęli swoją podróż zakończoną sukcesem studenci, którzy
postanowili poprawić jakość funkcjonowania podopiecznych jednej z częstochowskich placówek socjoterapeutycznych. Efekty ich pracy zostały opisane
w lokalnych mediach. „Studenci częstochowskiej Akademii im. Jana Długosza
zrealizowali w grudniu projekt zatytułowany «Rozświetl Skrawek Nieba». Celem było odnowienie jednej z sal w świetlicy socjoterapeutycznej, która znajduje
się przy ul. Krakowskiej 80 (bl. 3) w Częstochowie. «Projekt zakładał odnowienie i odświeżenie pomieszczenia medialno-terapeutycznego» – tłumaczy Dorota
Chrząstek, studentka AJD i uczestniczka projektu. Studenci odmalowali część
ścian oraz sufit, wyprali dywany. Wyposażyli także salę w rolety okienne. Pomysł bardzo spodobał się dzieciom, które chętnie pomagały przy malowaniu.
Jedna z podopiecznych świetlicy na widok namalowanego na ścianie słońca, będącego logo świetlicy, wykrzyknęła «ale to jest super!». Studenci chcieli, by sala
stała się jaśniejsza, a osoby korzystające z niej nabrały więcej chęci do zajęć,
które się tam odbywają. Sądząc po reakcji dzieci, założony cel został osiągnięty.
W projekcie «Rozświetl Skrawek Nieba» uczestniczyli: Dorota Chrząstek, Żaneta Chłód, Kamila Chęcińska, Magda Jędrysiak, Wiola Kowalczyk i Darek Jurczakowski. Wszyscy są studentami pedagogiki społecznej i terapii pedagogicznej AJD. Młodzi ludzie podkreślają, że realizacja projektu nie byłaby możliwa
bez zaangażowania sponsorów”16. Projekt zakończył się sukcesem, a oprócz
wymiernej zmiany w postaci odnowionych pomieszczeń pojawiła się również
zmiana strukturalna. Realizacja tego przedsięwzięcia ukazuje, w jaki sposób
można przejść z pozycji zależnościowej, odniesienia pionowego w strukturze
patron klient, do struktury poziomej, wskazującej na pomocniczą rolę państwa
w odniesieniu do realizacji różnorakich działań związanych z rozwiązywaniem
lokalnych problemów społecznych.
16

MM, Studenci rozświetlili skrawek nieba, http://www.wczestochowie.pl/kategoria/edukacja/
5778,studenci-rozswietlili-skrawek-nieba, stan z: 08.11.2012.
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Trzecim obszarem zmiany strukturalnej, który dochodzi do głosu wówczas,
gdy mówimy o kwestiach aksjonormatywnych, jest obszar reguł naszego funkcjonowania. Mówimy tutaj o sytuacji związanej z kierowaniem się nowymi
normami, odgrywaniem nowych ról społecznych czy też zmianą w obszarze hierarchii wyznawanych wartości. Przykładem działań animacyjnych, których celem jest właśnie ten rodzaj zmiany, może być akcja prowadzona pod hasłem
„Pomyśl, zanim zerwiesz – reaguj na zerwane!”.

Ilustracja 3. Ulotka, akcja „Pomyśl, zanim zerwiesz – reaguj na zerwane!”
Źródło: archiwum własne

Współcześnie wiele miejsca poświęca się problematyce aktywności społecznej, a liczne badania prowadzone w naszym kraju lokują nas, w porównaniu
z innymi krajami europejskimi, na dole stawki, jeśli chodzi o zaangażowanie
w sprawy społeczne. Jak wynika z badań prowadzonych w Centrum Badania
Opinii Społecznej, 32% respondentów deklaruje podejmowanie działalności
w organizacjach obywatelskich, a 35% mówi o tym, iż świadczy dobrowolną
i nieodpłatną pracę na rzecz swojej społeczności lokalnej lub osób potrzebujących17. Co trzecia osoba spośród ankietowanych wskazuje na swoje zaangażowanie i aktywny udział w życiu społecznym. W jaki sposób można zachęcić pozostałą grupę do włączenia się w proces partycypacji i współdecydowania o tym,
co, w jaki sposób i w jakim celu dzieje się wokół nas. Jednym z takich rozwiązań jest danie jasnej, łatwej w operacjonalizacji informacji na temat tego, „jak
17

Zob. Aktywność społeczna w organizacjach obywatelskich. Komunikat z badań, oprac. R. Boguszewski, Warszawa 2012, s. 12.
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mogę się włączyć”. Tak właśnie postanowiły działać studentki realizujące omawiany projekt, reklamując swoją akcję w lokalnych mediach, skąd pochodzi artykuł zacytowany poniżej. „«Pomyśl zanim zerwiesz – reaguj na zrywanie» to
hasło kampanii społecznej zainicjowanej przez 5 studentek pedagogiki społecznej i terapii pedagogicznej Akademii im. Jana Długosza. «Mieszkamy w różnych częściach miasta, na uczelnię dostajemy się komunikacją miejską. Każdą
nas spotkało kiedyś rozczarowanie wynikające z braku rozkładu jazdy na przystanku autobusowym. Zawsze w takiej sytuacji zastanawiałyśmy się, gdzie można zadzwonić, by zgłosić, że rozkład został zniszczony. W efekcie same postanowiłyśmy o to zadbać» – mówi Martyna Mruszczyk, jedna z inicjatorek akcji.
W najbliższych dniach, w pojazdach komunikacji miejskiej zawisną plakaty
z numerem telefonu, pod którym należy zgłaszać brak lub zniszczenie rozkładu
jazdy MPK. W poniedziałek (19 grudnia) pomysłodawczynie projektu: Martyna
Mruszczyk, Agnieszka Cesarz, Sylwia Marszał, Małgorzata Mrożek, Tatiana Pijet, przemaszerują z placu Biegańskiego na plac Daszyńskiego, rozdając przechodniom darmowe harmonogramy kursów miejskich pojazdów. «Mamy nadzieję, że nasza akcja przyczyni się do poprawy komfortu jazdy pojazdami komunikacji miejskiej» – dodają studentki”18. Okazuje się, że po przeprowadzeniu
akcji wielu z mieszkańców miasta, użytkowników komunikacji miejskiej, podjęło się nowej roli i aktywnie włączyło się w proces dbałości o dostępność informacji o rozkładach jazdy. Z osób biernie obserwujących zastaną rzeczywistość
(lub też kanalizujących swoją aktywność w narzekaniu na stan faktyczny), dzięki uzyskaniu informacji na temat tego, co mogą zrobić, korzystają z niej.
Elementem systemu strukturalnego związanym niewątpliwie z normami są
idee, a zmiany zachodzące w nich dotyczą jednostkowego uzyskania nowej wiedzy o sobie samym, widzenia siebie w nowym świetle czy też akceptowania nowej formy aktywności jednostkowej. Odnosząc się do zaproponowanego przez
Piotra Sztompkę sposobu deskrypcji zmiany społecznej, trudno nie dostrzec, że
podział w ramach struktury społecznej ma charakter nieostry. Elementy zmiany
z obszaru interakcyjnego wiążą się ze strukturą interesów, a te z normami,
i zwrotnie. Trudno wydzielić jeden fragment zmiany strukturalnej, by nie dotknąć jednocześnie innego (co jest widoczne w powyższej próbie zobrazowania
zmian przykładami zrealizowanych projektów animacyjnych). W każdym z opisanych działań z obszaru animacji społecznej na plan pierwszy wysuwa się jakiś
aspekt zmiany strukturalnej, lecz w tle widoczne są też pozostałe, choć już nie
tak ostro. Jednakże najtrudniejszy do wyodrębnienia jest właśnie obszar struktur
idealnych. Tutaj za przykład niech posłużą komentarze samych realizatorów
projektu, którzy w swoich wypowiedziach wskazują na tę perspektywę zmiany.
Opinie te można podzielić na trzy grupy. Pierwszą obrazuje zacytowany głos
18

AK, Studenci dla częstochowian, http://www.7dni.com.pl/Aktualnosci/?id=569&addComment=no,
stan z: 08.11.2012.
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jednej ze studentek: „Pomogło mi to dostrzec, że mogę zdziałać coś, jeśli tylko
chcę” (K, l. 22). W wielu wypowiedziach (podobnie jak w tej przywołanej powyżej) można dostrzec odniesienie do poczucia sprawstwa, wiary we własne siły, wzmocnienia poczucia własnej wartości, które pojawiają się po zrealizowanym działaniu animacyjnym. Do drugiej grupy można zaliczyć te, które nawiązują do zaakceptowania nowej formy społecznego funkcjonowania: „Przekonałam się, że warto działać i być aktywnym” (K, l. 21). To odniesienie do przekonania się o czymś, co dotyczy podjętych działań, często pojawia się w komentarzach realizatorów działań animacyjnych. Można spojrzeć na to z perspektywy
nowej wiedzy o sobie samym, wzbogacenia obrazu, którym dysponujemy.
Z jednej strony jest to wizerunek własny, z drugiej wizerunek innych ludzi. Kolejna zacytowana wypowiedź dobrze obrazuje ten typ zmiany: „Przekonałam się,
że małymi czynami mogę uszczęśliwić, ale i otworzyć ludzi na różne problemy”
(K, l. 21). Pytaniem pozostaje, czy zmiany te są zmianami trwałymi, jak dalece
wpiszą się w zintegrowaną strukturę danej osoby i z kategorii „nowe” przejdą do
kategorii „internalizowane”.

„Skłonności serca”
Omówione powyżej, z konieczności w formie skróconej, przykładowe działania animacyjne zostały zaprezentowane w odniesieniu do problematyki zmiany
społecznej i gdy patrzymy na opisane efekty tych aktywności, można pokusić się
o stwierdzenie, że mamy do czynienia ze zmianą rozwojową. Jak pisze Robert
D. Putnam, „przeprowadzenie szczegółowych badań wykazało, że (przy zachowaniu innych zmiennych społecznych i personalnych bez zmian) te osoby, którym kiedyś okazano pomoc, są bardziej skłonne pomagać innym, a więc że najzwyklejsza uprzejmość może powodować efekt naśladownictwa. Mówiąc w skrócie, filantropia, wolontariat i włączanie się wzmacniają się wzajemnie i mają
moc tworzenia odruchowych skłonności (habit-forming), czyli tego, co Alexis
de Tocqueville określił jako «skłonności serca» («the habit of the heart»)”19.
Warto w związku z tym inwestować i wykorzystywać animację społeczną jako
narzędzie pozwalające na tworzenie wśród osób zaangażowanych bezpośrednio,
ale także wśród całego grona interesariuszy, tych właśnie odruchowych skłonności.
Spojrzenie na animację jak na coś, co pozwala usprawnić funkcjonowanie
społeczne wewnątrz grupy czy też w środowisku lokalnym, daje przestrzeń do
aranżowania tego typu aktywności w różnych miejscach i instytucjach (w tym
również w placówkach edukacyjnych20). Inicjowanie działalności na rzecz
19
20

R.D. Putnam, dz. cyt., s. 207–208.
Więcej na ten temat w odniesieniu do szkół gimnazjalnych zob. E. Widawska, Gimnazjalne
projekty edukacyjne a proces animacji społecznej. Od idei ku rzeczywistości, [w:] Dzieci i mło-
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zmiany z wykorzystaniem procesu animacji, z całą jego złożonością i jednoczesną prostotą (i tu powrót do naszego telefonu komórkowego), pozwala na włączenie wszystkich zainteresowanych podmiotów w działanie, zapewniając aktywne współistnienie i istnienie społeczne. Animacja społeczna pozwala nam na
stałe bycie w zasięgu, by ponownie posłużyć się metaforą telefoniczną, chroni
nas przed „śmiercią społeczną”. Kalifornijscy naukowcy opisali podłoże choroby występującej w niemal całej Ameryce Środkowej, a znanej pod nazwą susto.
Zdaniem badaczy, susto występuje u osób, które są niezdolne do wypełniania
formułowanych wobec nich przez społeczność oczekiwań. Niemożność realizowania zadań stawianych przez pozostałych członków grupy, a związanych
z przypisaną do danej osoby rolą, jest przyczyną tego zaburzenia psychicznego,
które często kończy się śmiercią21. W naszym kręgu kulturowym nie spotyka się
tej jednostki chorobowej, lecz często mamy do czynienia z sytuacją wykluczenia
społecznego różnych osób, czy grup społecznych, które z różnych przyczyn nie
potrafią bądź nie chcą włączyć się do aktywnego społecznego funkcjonowania.
Aparat pojęciowy animacji społecznej wraz z całym zestawem łatwych do zoperacjonalizowania struktur zadaniowych może stanowić dobry i użyteczny punkt
wyjścia do zainicjowania procesów zmian w tym obszarze. Przy założeniu jednakże, że znajdzie się osoba, która podejmie się roli animatora, ale to już temat
na inne opracowanie.

Summary
Social animation as a tool for change. Attempt of analysis basing
on the example of completed animation projects
The article is devoted to the use of the instrument of social animation, to initiate changes. In
the text it could be found examples of completed animation projects as well as specifying the social animation itself (defined as: the direction of the activities in the social environment, the method
of stimulation of social activity and the process of personal development by those participating in it).
In the structure of examples presentation, reference known from the literature, a Piotr
Sztompka typology of social changes, were used. However, attention has been focused on structural changes, as in the author point of view, this area of transformation is particularly associated
with the activities in the area of social animation.
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dzież w niegościnnym świecie. Zagrożenia rozwojowe i społeczne, red. E. Wysocka, Warszawa
2012, s. 360–381.
Zob. S. Juan, Zagadki mózgu. Tajemnice naszego niezwykłego i wspaniałego mózgu, Gdańsk
2007, s. 201–202.
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Internet –
przyjaciel czy wróg współczesnej młodzieży?
Czym tak naprawdę jest Internet? To nasz przyjaciel czy może wróg? To My
go tworzymy czy też „On” kreuje Nas i przejmuje nad Nami władzę? Takie
i wiele podobnych pytań możemy sobie stawiać i godzinami nad nimi rozprawiać. Wielu z Nas niejednokrotnie zadaje sobie takie pytania, dopiero stając
w obliczu nowego potężnego medium rządzącego się własnymi prawami i tętniącego własnym wirtualnym życiem.
Olbrzymia – stale rosnąca – popularność, wszechstronność, nowoczesność,
multimedialność to tylko jedne z licznych przymiotów cechujących internetową
cyberprzestrzeń. Z dnia na dzień, z minuty na minutę medium to ulega przeobrażeniom, rozprzestrzenianiu się na coraz to głębsze pokłady ludzkiej egzystencji.
W dzisiejszych czasach trudno się bez niego obejść. Jego brak w niektórych
dziedzinach życia staje się nieraz przeszkodą czy barierą, przez którą trudno
przebrnąć, by osiągnąć cel. Internet „spotykamy” w swoim życiu na każdym
kroku: w szkole, pracy, sklepie, bibliotece. Przez te krótkie lata swojego istnienia „zdążył już” utworzyć swego rodzaju interaktywną relację, „powodując, że
Internet rozwija możliwości człowieka i jest produktem tego rozwoju”1. Brak
dostępności może prowadzić w dzisiejszych czasach do wykluczenia, bo to właśnie dostęp, umiejętność i sposób korzystania twórczego czy odtwórczego ma
wpływ na zwiększenie lub zmniejszenie szans życiowych użytkownika2. Sieć Internetu łączy ze sobą różne cechy, między innymi radia, telewizji, prasy, dlatego
też wygodniejszym jest dla współczesnego społeczeństwa korzystanie ze środka
przekazu, zawierającego w jednym miejscu to wszystko, co potrzebne, a przede
1

2

B. Aouil, Komunikowanie się w Internecie – narzędzia, specyfika i własności, [w:] Komunikacja społeczna w świecie wirtualnym, red. M. Wawrzak-Chodaczek, Toruń 2008, s. 11.
A. Rękawek, Jak stawić czoło rzeczywistości wirtualnej?, „Dyrektor Szkoły” 2005, nr 139/140
(7/8), s. 100–103.
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wszystkim dostępnego „za jednym kliknięciem myszki”. Radio potrzebowało 35
lat, by zdobyć 50 mln słuchaczy; telewizji zabrało 13 lat, by osiągnąć taką liczbę
widzów, a Internetowi tylko 4 lata, by skupić wokół siebie tylu internautów3.
Internet wyróżnia się spośród tradycyjnych mediów, choć tak samo jak one
jest nośnikiem informacji, wiedzy, środkiem przekazu, gromadzenia danych i informacji. Rzeczywistość wirtualna niewątpliwie pretenduje do zasłużonego miana medium o charakterze ponadnarodowym, a nawet ponadkontynentalnym4.
Gdzie jest więc jego miejsce? Czy istnieje jeszcze granica dzieląca dwa światy:
rzeczywistości realnej i wirtualnej? Internet nie tylko stał się narzędziem pracy
czy rozrywki. Stał się naturalnym tłem życia codziennego5.
Sieć internetowa daje możliwość podłączenia się w zasadzie z dowolnego
miejsca na Ziemi. Komunikujący się jest w stanie dostarczać informacje łączącym się z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Kontakty mogą mieć postać
prowadzonych w czasie rzeczywistym rozmów z użytkownikami nawet geograficznie bardzo oddalonymi. Ważne jest też, iż komunikacja może mieć charakter
multimedialny, wykorzystując obraz, dźwięk i tekst. Ponadto Internet nie ma
wyznaczonych godzin otwarcia, działa 24 godziny na dobę. Bez przerwy możliwy jest dostęp do informacji na stronach internetowych, forach dyskusyjnych,
czatach, możemy korzystać z komunikatorów, poczty elektronicznej, itp.6
Jednymi z najczęściej wymienianych cech charakterystycznych sieci są:
— tani sposób komunikacji,
— możliwość autoprezentacji,
— brak ograniczeń czasowych, dostępna anonimowość,
— szybkość, łatwość wysyłania i wymiany informacji,
— możliwość interaktywności, czyli komunikacji obustronnej,
— przynależność do specyficznej społeczności sieci oraz komunikacja za jej
pomocą,
— przetwarzanie informacji na wiele sposobów, w dowolnym czasie i miejscu,
— dostępność niezależna od różnic kulturowych,
— możliwość stałego kontaktu z osobami, środowiskami, realnie oddalonymi,
— ułatwiony dostęp do zasobów edukacyjnych i innych potrzebnych materiałów,
— możliwość poszerzania wiedzy o różne ciekawostki, nowinki7.
Oczywiście to tylko kilka cech, jest ich o wiele więcej, są one uzależnione
od grupy docelowej, sposobu, jak i powodów, dla których korzystamy z sieci.
3
4
5
6
7

J. Dobrołowicz, Jak zapobiegać zagrożeniom płynącym z sieci, „Nauczanie Początkowe”
2008/2009 (1), s. 15–20.
M. Lotko, Komunikacja internetowa i nowe środowiska psychokulturowe, „Języki Obce
w Szkole” 2003, nr 239(4), s. 71–75.
J.A. Bargh, K.Y.A. McKenna, Internet a życie społeczne, [w:] Internet a psychologia: możliwości i zagrożenia, red. W.J. Paluchowski, Warszawa 2009, s. 25–45.
C. Guerreschi, Nowe uzależnienia, Kraków 2006, s. 26–118.
Por. B. Aouil, dz. cyt., s. 11–40; I. Pulak, Dziecięcy świat w Internecie – potrzeby i niebezpieczeństwa, [w:] Dziecko w świecie wiedzy, informacji i komunikacji, red. S. Juszczyk, I. Polewczyk, Toruń 2006, s. 229–237.
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Specyfika tej rzeczywistości rośnie do rozmiarów, których nigdy nie będzie
można poznać w pełni.
Internet jest tzw. „skarbnicą wszystkiego i niczego”, każdy krok pozostawia
w nim swój niezniszczalny ślad. Jak każdy wytwór ludzki ma swoje złe i dobre
strony, ma swoich fanów, a także wrogów, daje możliwości, jak i sieje zagrożenie. Człowiek wykorzystuje Internet w różnych celach. Ze względu, iż stał się on
jego „towarzyszem” w codziennym życiu, służy praktycznie wszystkim. Codziennie powstają nowe udogodnienia. Obecnie nie sposób skupić się na
wszystkich dziedzinach, w których funkcjonuje. Nieustannie medium to się rozrasta i poszerza swoje horyzonty. Miejsce, czas czy forma właściwie w cyberprzestrzeni nie istnieją – świat rzeczywistości wirtualnej daje nieograniczone
możliwości swoim użytkownikom, tak jak i rzeczywistość prawdziwa8.
Internet, z którego najczęściej korzysta młodzież, może mieć na nią pozytywny wpływ. Upowszechnia wiedzę na temat wartościowych form zachowań
i stylu życia czy też dzięki masmediom jednostka zdobywa wiedzę na interesujące ją tematy. Komputer jest urządzeniem, które może skutecznie zainteresować
odbiorcę. Jego atrakcyjność objawia się tym, że używanie sprzętu wydłuża czas
koncentracji uwagi. Podczas prezentacji słownej zostaje zapamiętane około 20%
informacji, natomiast przy udziale wzroku 30%. Aż 40% informacji zostaje zapamiętane przy połączeniu percepcji wzrokowo-słuchowej. Zatem przy użyciu
komputera można wzmocnić efekty nauczania9.
Cyberkultura wkroczyła w wiele aspektów życia współczesnej jednostki,
charakterystyczne są nowe formy spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem
mediów. Kontakt dziecka z mediami trwa właściwie od samego początku. Dzieciństwo medialne tworzą:
— codzienna obecność w życiu dziecka, nierzadko wielogodzinna, mediów
elektronicznych: telewizji, komputera, Internetu, telefonu komórkowego,
rzeczywistości wirtualnej,
— zakres korzystania przez dzieci z mediów (czas, pora, częstotliwość, rodzaj
i tematyka programów, zainteresowania medialne),
— sposób odbioru mediów,
— charakter relacji dziecko–media,
— skutki tych relacji, a więc określone doświadczenia, przeżycia, oceny, nastawienia, motywy, zachowania, których źródłem są media elektroniczne”10.
W życiu młodego człowieka czy dziecka komputer może pełnić różne funkcje – być wychowawcą, przyjacielem oraz nauczycielem.
8

9

10

M. Szpunar, Społeczności wirtualne jako nowy typ społeczności – eksplikacja socjologiczna,
„Studia Socjologiczne” 2004, nr 173(2), s. 95–130.
D. Raś, Współczesne środki wizualne (komputer i telewizja) jako zagrożenia dla realnych kontaktów z ludźmi, [w:] Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne, red. A. Nowak,
Kraków 2000, s. 137–146.
B. Matyjas, Dzieciństwo w kryzysie. Etiologia zjawiska, Kraków 2008, s. 92.
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Uzależnienie od Internetu – charakterystyka zjawiska
„Rewolucyjna technologia, która zmieni życie człowieka”11 – to stwierdzenie mówi samo za siebie. Nowa technologia, nowy wynalazek, nowe zjawisko –
takie i podobne hasła tak pożądane w rozwijającym się cywilizacyjnie kraju,
które nieraz potrafią przysłonić prawdziwy obraz rzeczywistości. Niestety, nie
wszystko, co nowe, do końca znaczy dobre. Trzeba pamiętać, że oprócz korzyści
Internet niesie za sobą zagrożenia, obawy czy kontrowersje. To niezwykle atrakcyjne medium, które stanowi jedną z części naszej codzienności, na tyle stało się
powszechne, iż większość ludzi – „wnikając w cyberprzestrzeń” – zatraca poczucie kontroli, wkraczając tym samym poprzez nadmierne użytkowanie w nadużywanie, a w konsekwencji do uzależnienia od niego.
„Internet” jest jeszcze stosunkowo mało poznany. Wciąż na jaw wychodzą
coraz to nowsze fakty. Tak samo jak i wiedza o najczęstszych problemach, które
dotyczą coraz to większej liczby użytkowników.
W zakresie pojęcia „siecioholizm” wyróżnia się następujące rodzaje uzależnień:
— erotomanię internetową (cyber-sexual addiction, nałogowe poszukiwanie
materiałów o treści pornograficznej),
— socjomanię internetową (cyber-relationship addiction – zwaną także uzależnieniem od związków wirtualnych, uzależnieniem od kontaktów z ludźmi
przez Internet),
— uzależnienie od sieci (net compulsions, obsesyjne śledzenie – co się dzieje
w Internecie),
— przeciążenie informacyjne (information overload, nałogowe przeglądanie
baz danych, gorączkowe przerzucanie informacji),
— uzależnienie od komputera (computer addiction, przymusowe spędzanie
czasu przy komputerze)12.
Najbardziej znanym spośród nich jest sam problem uzależnienia od Internetu. Czym więc jest uzależnienie od Internetu? Co do niego prowadzi? Jak można
zdiagnozować ten problem? Czy można się z tego wyleczyć? Pytań można stawiać wiele, ale niektóre z nich mogą pozostać jeszcze długo bez odpowiedzi.
W Encyklopedii pedagogicznej XXI wieku13 możemy przeczytać: „Internet
Addiction Disorder charakteryzuje się wewnętrznym przymusem «bycia w sieci», któremu według statystyk ulega 18% użytkowników, spędzających w sieci
ponad 70 godzin tygodniowo, IAD jest problemem złożonym i niejednolitym”.
Zacytowana definicja jest jedną z wielu. Definicji, która w pełni zobrazowałaby
11

12

13

A. Jaszczak, Poczucie uzależnienia od Internetu a poczucie kontroli u adolescentów, [w:] Psychologiczne konteksty Internetu, red. B. Szmigielska, Kraków 2009, s. 232.
Por. J. Kordziński, Uzależnienie od Internetu, „Wychowawca” 2007, nr 170(2), s. 18–21; S. Jaskuła, Internet – od możliwości do uzależnień, „Pedagogika Społeczna” 2009, nr 32(2), s. 183–196.
A. Andrzejewska, Uzależnienie od mediów cyfrowych, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI
wieku, red. T. Pilch, Warszawa 2007, t. 6, s. 1191.
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to zjawisko, problem – brak jest do dnia dzisiejszego. Sam termin „uzależnienia
od Internetu” pojawił się już w II połowie lat 90. XX wieku dzięki K. Young,
która jako pierwsza zajęła się tą problematyką. Obecnie zjawisko to posiada
wiele określeń, ale najczęściej przy próbach definiowania przenosi się wskaźniki
uzależnienia substancyjnego na uzależnienie od czynności. Należy też wspomnieć, iż w dalszym ciągu Internet Addiction Disorder – IAD nie zostało
uwzględnione w międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-10) oraz Klasyfikacji Zaburzeń Psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
(DSM-IV). Problem jednak nie przestaje być jak najbardziej aktualny. Oprócz
samego pojęcia uzależnienia mówi się o:
— problematycznym używaniu Internetu,
— patologicznym korzystaniu z Internetu,
— nadmiernym używaniu sieci.
Pojęć tych jednak nie można stosować zamiennie, określają one poszczególne stany – stadia, między innymi, gdy mamy do czynienia z:
— jednoznacznym uzależnieniem,
— z zagrożeniem uzależnieniem,
— z patologicznym wykorzystywaniem Internetu,
— z nadmiernym używaniem sieci14.
„Uzależnienie od Internetu to nowa pułapka, w którą wpadamy, gdy zaczynamy wierzyć, że coś lub ktoś poza nami samymi wypełni pustkę i lęk, które są
w nas – że zrobi to tym razem Internet”15. Korzystanie z Internetu to więc nic
innego jak poruszanie się po pewnym kontinuum od zdrowego do patologicznego, przez co od prawidłowego korzystania można dojść do uzależnienia16.
Jak piszą badacze17, każdy z procesów powstawania uzależnienia ma fazy.
Na początku jest zainteresowanie, fascynacja, przyjemność. Stopniowo dochodzi
do tego coraz większe poświęcenie czasu oraz – w przypadku braku wykonywanych czynności – myśli natrętne, a nawet frustracja. Kolejnym krokiem ku uzależnieniu jest ograniczanie bądź całkowita rezygnacja z innych form spędzania
czasu, działań, kontaktów.

14
15

16

17

S. Jaskuła, dz. cyt., s. 183–196.
M. Szpunar, M. Świątkiewicz-Mośny, Niebezpieczna myszka. Uzależnienie od Internetu, „Wychowanie na Co Dzień” 2006, nr 148/149(1/2), s. 27.
S. Badora, Kulturowe konteksty mechanizmów uzależnień, [w:] Strategie rozwiązywania problemów uzależnień, red. S. Badora, I. Mudrecka, Opole 2006, s. 15–28.
Por. K. Kaliszewski, Zagubieni w sieci – czyli o nadmiernym używaniu zasobów i możliwości
Internetu, [w:] Oblicza współczesnych uzależnień, red. L. Cierpiałkowska, Poznań 2006, s. 105–117;
Cyberuzależnienia, red. E. Mastalerz, Kraków 2006, s. 8–11; D. Sarzała, Cyberprzestrzeń
a problem uzależnień, [w:] Nowe oblicza uzależnień, red. E. Łuczak, Olsztyn 2009, s. 135–150;
A. Augustynek, Uzależnienie komputerowe: diagnoza, rozpowszechnienie, terapia, Warszawa
2010, s. 46.
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K. Young18 dokonała opisu cech charakterystycznych, ukazujących różnice
pomiędzy normalnym a patologicznym stosowaniem Internetu. Wyróżniła także
trzy fazy prowadzące użytkowników do uzależnienia:
Faza I – zaangażowania – jest to poznanie możliwości, odkrywanie nowej
rzeczywistości, zainteresowanie, fascynacja, potrzeba odprężenia, odstresowania
się od codzienności, potrzeba kontaktu z innymi, itp.
Faza II – zastępowania – silne odczucia zastępowane redukcją dyskomfortu,
coraz silniejsza potrzeba kontynuacji kontaktów, wchodzenie we wspólnoty internetowe, rezygnacja z realiów życia (osób, działań) na rzecz „nowego świata”, itp.
Faza III – ucieczki – pogłębienie uzależnienia, potrzeba stałego kontaktu ze
światem wirtualnym, tzw. „całkowita ucieczka od świata realnego”.
J. Moczydłowska19 opisuje trzy podstawowe sfery, zaczynając od „zielonej
strefy”, w której użytkownik nie przejawia predyspozycji do uzależnienia, ponieważ jego korzystanie z Internetu jest znikome i umiarkowane. W „strefie pomarańczowej” znajdują się jednostki, które do maksimum wykorzystywały ofertę przedstawioną przez wirtualny świat, ale w porę ograniczyły użytkowanie
komputera. Ostatnią pozycją jest „strefa czerwona”, która należy do osób uzależnionych. Są to jednostki, które nie potrafią wyjść z nałogu bez pomocy osób
trzecich. Nie ma możliwości, aby osoba, która znalazła się w strefie czerwonej,
powróciła do strefy zielonej. Komputerowcy „to dziwacy, oryginały, indywidualiści. W świetle prefabrykowanych, wytworzonych przez media, nieoryginalnych, metroseksualnych pseudoklonów dziwacy chronią swoją tożsamość, która
kształtuje się i woła o pomoc. Bez wsparcia może zakończyć się to destrukcją”20.
Autorzy zajmujący się charakterystyką sieci jako czynnika uzależniającego
podają trzy główne powody, przez które Internet staje się tak atrakcyjny i może
być przyczyną zaburzeń21. Pierwszym powodem jest dostępność Internetu, który
staje się coraz powszechniejszy, przez co zwiększa się populacja internautów.
Kolejną cechą jest dostępność finansowa, ekonomiczna – polega to na korzystaniu z sieci dzięki spadkowi cen dostawców Internetu. Trzecią cechą jest anonimowość, która zapewnia bezpieczeństwo i powoduje, że ludzie stają się śmielsi
w Internecie oraz przejawiają zachowania, niekoniecznie pozytywne, których
nie reprezentują w rzeczywistości, jest to tzw. „anonimowa odwaga”.
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Por. S. Kozak, Internetoholizm – uzależnienie od Internetu – zagrożenia dla osobowości dzieci,
młodzieży i dorosłych, [w:] Patologie wśród dzieci i młodzieży: leczenie i profilaktyka, Warszawa 2007, s. 28–37.
J. Moczydłowska, Uzależnienie od komputera i Internetu, „Problemy Alkoholizmu” 2000, nr 4,
dod. „Wychowanie w Trzeźwości”, s. V–VI.
A. Woźniak-Krakowian, Wycofana młodzież. Próba refleksji psychologiczno-socjologicznej,
[w:] Problemy marginalizacji dzieci i młodzieży, red. A. Woźniak-Krakowian i inni, Częstochowa 2009, s. 93.
P. Majchrzak, Psychospołeczne skutki użytkowania Internetu, [w:] Zachowania ryzykowne
i szkodliwe dla zdrowia, red. N. Ogińska-Bulik, Łódź 2010, s. 77–95.
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Odnosząc się do wyjaśnień teoretycznych problemu uzależnienia od Internetu, brane są również pod uwagę m.in. wyjaśnienia psychodynamiczne, które
opierają się na twierdzeniach, że uzależnienia mają swe źródło w urazach
z wczesnego dzieciństwa, występują korelacje pomiędzy pewnymi cechami osobowości, a także dziedziczną podatnością psychiczną. Zgodnie z tą teorią ludzie
będą bardziej skłonni do rozwijania uzależnienia od czegoś, niezależnie od tego,
czy będzie to alkohol, seks, heroina, zakupy, hazard czy przebywanie w cyberprzestrzeni. Kolejnym aspektem jest wyjaśnienie społeczno-kulturowe – przejawia się w skłonnościach do uzależnień w zależności od płci, wieku, pozycji społeczno-ekonomicznej, narodowości, religii czy kraju zamieszkania. Uzależnienia
oparte o teorię behawioralną, wedle której osoba zachowująca się w określony
sposób otrzymuje nagrodę lub karę: miłość, ekscytację psychiczną, emocjonalną,
materialny komfort. Jeśli Internet zaspokaja potrzeby i pragnienia, to zwiększa
się prawdopodobieństwo, iż następnym razem, kiedy internauta poczuje te potrzeby, okażą się one wzmacniające. Ostatnie wyjaśnienie – biomedyczne chromosomy, hormony czy nadwyżka/niedobór pewnych koniecznych substancji
chemicznych lub neurotransmiterów, które regulują aktywność mózgu i pozostałej części systemu nerwowego. Może to odnosić się do uzależnienia od Internetu, ponieważ stwarza możliwości zabawy i ekscytacji22.
Ważnym aspektem, który wpływa na uzależnienie od Internetu wśród młodzieży, jest – podobnie jak w przypadku innych uzależnień – możliwość otrzymania nagrody. Potrzeba przynależności i popularności może sprawić, że jednostka częściej zacznie udzielać się na forach, portalach społecznościowych czy
chociaż komunikatorach. Otrzymywanie uznania i zainteresowania ze strony
znajomych wpłynie na nią pozytywnie i spowoduje jeszcze większą chęć zaistnienia wśród przyjaciół oraz w wirtualnym świecie. Uzyskanie odpowiedniego
komentarza od innych użytkowników bądź wygranie w rywalizacji i możliwość
poinformowania o tym grona osób (np. Facebook) przyczyni się do tego, że
można poczuć się docenionym i popularnym23.
Istotnymi czynnikami wpływającymi na rozwój powstawania zaburzeń korzystania z sieci jest między innymi:
— „Istnienie i współdziałanie nieodpowiednich konstruktów poznawczych dotyczących przede wszystkim własnej osoby – niskie poczucie własnej wartości i samowystarczalności, obniżona samoocena, niepewność. Jednostka wyrażając się, podkreśla, że najlepiej czuje się w nierealnym świecie i tylko
w nim czuje się dobrze i bezpiecznie. Kolejnym czynnikiem jest otoczenie,
który ma wielki wpływ na sposób myślenia osoby.
— Podłoże psychopatologiczne – stany depresyjne, lęk społeczny, uzależnienie
od substancji psychoaktywnych – są to podłoża, które uważane są za główne
powody uciekania w wirtualny świat.
22
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M. Szpunar, M. Świątkiewicz-Mośny, dz. cyt., s. 27–30.
K. Grzywińska, Swoistość uzależnienia od Facebooka jako nowatorska forma patologii społecznej, [w:] Oblicza patologii społecznej, red. S. Bębas, Radom 2011, s. 183–193.
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— Czynnikami, które również sprzyjają patologicznemu korzystaniu z Internetu, są również pospolite stany, jak: odczuwanie nudy, samotność, lęk przed
kontaktami interpersonalnymi, trudności w nawiązywaniu znajomości, nieśmiałość oraz izolacja, strach przed odrzuceniem i potrzeba akceptacji. Interholicy poszukują w wirtualnym świecie schronienia przed realnymi zagrożeniami życia codziennego, ponieważ nie radzą sobie z nimi.
— Kolejnym wyznacznikiem mogą być też dodatkowe bodźce, które zwiększają ewentualność zachowania patologicznego”24.
Należy wziąć również pod uwagę fakt, że nadmierne korzystanie z Internetu
nie jest jedynie zjawiskiem jednowymiarowym. Zawiera wiele rodzajów treści,
usług czy możliwości, które mogę zaspokajać potrzeby jednostek. Są użytkownicy, którzy korzystają z Internetu jedynie w celach zdobywania informacji, które mogą wykorzystać, nie biorą jednak udziału w życiu „towarzyskim”, które
oferuje sieć, nie nawiązują nowych kontaktów interpersonalnych ani ich nie
utrzymują – jest to typ uzależnienia niespołecznego (non social). Przeciwieństwem tego rodzaju jest typ społeczny (social), który używa Internetu jedynie po
to, aby istnieć jako jednostka w wirtualnym świecie, wykorzystuje do tego
wszystkie dostępne środki internetowej komunikacji: komunikatory, czaty, fora
dyskusyjne, e-maile25. „Korzystanie z sieci umotywowane potrzebami społeczno-emocjonalnymi jest większym zagrożeniem niż użytkowanie komputera jedynie w celach poznawczo-instrumentalnych”26.

Zagrożenia cyberprzestrzeni
Problematyka nadmiernego korzystania z Internetu nabiera szczególnego
znaczenia przede wszystkim, gdy dotyczy dzieci i młodzieży. „Internet, jako
bezgraniczne źródło różnego rodzaju treści i materiałów, jako niekontrolowany
i nieograniczony wirtualny obszar działalności każdej istoty, która ma do niego
dostęp, sprawia, że poruszanie się po sieci może być niebezpieczne zwłaszcza,
gdy samotnie wędruje po niej dziecko”27. Internet uznawany jest jako najbardziej demokratyczny środek przekazu – między innymi ze względu na brak cenzury zawieranych w nim treści28. Dziecko, odwiedzając cyberprzestrzeń, narażone jest więc przez to na styczność z wieloma niebezpiecznymi treściami. Jako
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D. Sarzała, Cyberprzestrzeń a problem uzależnień, [w:] Nowe oblicza uzależnień, red. E. Łuczak, Olsztyn 2009, s. 146–147.
P. Stasiński, J. Chodkiewicz, Uzależnienie od Internetu – problem wirtualny?, „Świat Problemów” 2005, nr 6/7, s. 45–50.
K. Mudyń, Profile afektywno-emocjonalne uczniów nadużywających i sporadycznie używających Internetu, „Kultura i Edukacja” 2009, nr 4, s. 70.
A. Grabowska, Internet jako źródło zagrożeń dla dziecka w wieku 13 lat w świetle badań własnych, „Lider” 2010, nr 230(3), s. 21.
M. Dziewiecki, Uzależnienie od komputera i Internetu, „Wychowawca” 2002, nr 6, s. 14–15.
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niedoświadczony, często nieświadomy uczestnik rzeczywistości wirtualnej jest
„potencjalnym łupem i odbiorcą negatywnych zjawisk sieciowych”29. Młodzież
w wieku gimnazjalnym nie ma jeszcze w pełni ustalonej hierarchii wartości,
w większości przypadków brak im obiektywnej oceny – co dla nich jest dobre,
a co złe. Oglądanie stron o silnym ładunku emocjonalnym może więc powodować swego rodzaju wypaczenie kształtującego się systemu wartości u młodego
człowieka30. Mimo iż słyszy się o pewnych zagrożeniach – niebezpieczeństwach, nie zdajemy sobie sprawy z tego, że i one mogą nas dotyczyć. Internet
w swej istocie zawiera cały wachlarz możliwości, a co za tym idzie – zagrożeń.
Ogólnie dzieląc je na kategorie, wyróżnia się:
— zagrożenia zdrowotne, fizyczne,
— zagrożenia psychiczne (sfery poznawczej, emocjonalnej czy też nawet behawioralnej),
— zagrożenia moralne, etyczne,
— zagrożenia społeczne,
— zagrożenia intelektualne31.
Generalnie źródłem owych problemów dzieci i młodzieży w Internecie są
zarówno ich ryzykowne zachowania w sieci, jak i zagrożenia ze strony innych
internatów – określane mianem zagrożeń ze strony Internetu32.
Spośród nich jednymi z najpowszechniejszych zagrożeń, na jakie narażone
jest młode pokolenie, są:
— dostęp do treści pornograficznych,
— kontakt z materiałami epatującymi przemocą,
— kontakt z nieodpowiednimi osobami, np. pedofilami,
— kontakt z treściami propagującymi „nowe ruchy religijne”, sekty,
— kontakt z nieodpowiednimi treściami (promującymi narkotyki i inne używki;
nawołującymi do samobójstw lub samookaleczeń, itp.),
— kontakt z internetowymi oszustami, w tym – czasem nieświadome uczestnictwo w działaniach niezgodnych z prawem,
— udostępnianie danych i innych informacji obcym osobom,
— problem uzależnienia,

29
30

31

32

M. Kondracka, Wirtualne relacje dziecko–media elektroniczne, „Życie Szkoły” 2010, nr 709(1), s. 9.
M. Socha, Internet – przyjaciel czy wróg?,, „Edukacja Ogólnotechniczna” 2004, nr 34(1),
s. 20–23.
Por. J. Bednarek, Zagrożenia w cyberprzestrzeni, [w:] Patologie społeczne, red. M. Jędrzejko,
Pułtusk 2006, s. 83–147; J. Biała, Zagrożenia wynikające z oglądania niektórych programów
telewizyjnych oraz korzystania z Internetu, [w:] Opieka i wychowanie w rodzinie, szkole i środowisku, red. B. Matyjas, R. Stojecka-Zuber, Kielce 2007, s. 157–166; P. Majchrzak, Psychospołeczne skutki użytkowania Internetu, [w:] Meandry wykluczenia społecznego, red. N. Ogińska-Bulik, Łódź 2010, s. 77–97.
A. Filipek, Dziecko w kontekście zagrożeń Internetu, [w:] Wielowymiarowość przestrzeni życia
współczesnego dziecka, red. J. Izdebska, J. Szymanowska, Białystok 2009, s. 375–385.
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— inne zjawiska, takie jak: grooming, cyberbullying, cyberpornografia, cyberseks, flaming, trolling, itp.33
W dzisiejszych czasach najbardziej zagrożoną grupą są ludzie młodzi, którzy
od najmłodszych lat oswajali się z tym medium. Dzisiejsza młodzież jest właśnie pokoleniem wychowującym się w epoce nowych technologii. Internet stał
się substytutem życia społecznego, bez którego młodzi ludzie często nie wyobrażają sobie prawidłowego funkcjonowania. Normalnością jest dla nich poruszanie się pomiędzy dwoma światami – realnym i wirtualnym. Problem powstaje
wówczas, gdy zaczynają być tak „pochłonięci przez Internet i życie innym życiem”, że zacierają granice i uciekają się do innego „lepszego” im świata34.

Analiza wyników badań pilotażowych
We współczesnym świecie rządzonym potrzebami, w dobie nowinek technologicznych oraz wielorakich przemian społecznych, poszerza się skala zagrożeń.
Jak wykazano, jednym z licznych, przyczyniających się w tej kwestii, środków
masowego przekazu jest Internet. Nowe medium, z pozoru pełne udogodnień dla
człowieka, niesie za sobą widmo zagrożeń często niedostrzeganych z powodu
zbytniej aprobacji.
Przedmiotem podjętych badań w obrębie prac na seminarium dyplomowym35 była problematyka zagrożeń wśród młodzieży wynikających z nadmiernego czy też niekontrolowanego korzystania z Internetu. Badania mające na celu
ustalenie rodzaju i częstotliwości podejmowanych przez młodzież gimnazjalną
zachowań, związanych z zagrożeniami internetowymi, zostały przeprowadzone
metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankiety i wywiadu.
Badaniami zostali objęci uczniowie klas I–III Gimnazjum im. Ojca Ludwika
Włodarczyka w Radzionkowie. Populacja badawcza liczyła 237 osób, w tym
137 dziewczyn i 100 chłopców. Przeprowadzone badania pilotażowe pozwalają
na wysunięcie następujących wniosków:
1. Zjawisko uzależnienia od Internetu istnieje u pewnej części poddanej badaniom młodzieży, jest ono jednak rozpowszechnione w mniejszym stopniu
niż zagrożenie popadnięcia w uzależnienie wśród badanych. Uzyskane wyniki wskazały na uzależnienie od Internetu aż u 44 osób, czyli 18,5% z całości badanych, natomiast, jeśli chodzi o osoby zagrożone popadnięciem
w uzależnienie, określono występowanie objawów u 59 badanych, czyli
33
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J. Łysek, Zagrożenia niekontrolowanego korzystania z Internetu przez dzieci, „Nauczyciel
i Szkoła” 2009, nr 42/43(1/2), s. 189–209.
J. Morawski, Nadużywanie Internetu: przyczyny, objawy, konsekwencje, „Świat Problemów”,
114/115(7/8), s. 45–47.
A. Pilawa, Świadomość uczniów gimnazjum na temat zagrożeń w Internecie, niepublikowana
praca magisterska, Częstochowa 2010.
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24,8% uczniów. Dodatkowo badani wykazali przejawy silnego stosunku
emocjonalnego związanego z użytkowaniem Internetu, a w szczególności
z jego brakiem czy ograniczeniem.
2. Zdecydowana większość badanych uczniów – 87,3% – korzysta z Internetu
codziennie lub prawie codziennie. 56,7% gimnazjalistów przeznacza od 2 do
3 godzin jednorazowo na przebywanie przed komputerem. Dzienny czas korzystania z sieci jest istotny, ponieważ jest jednym z czynników pozwalających stwierdzić, czy badany jest uzależniony (wskazywać na to może dzienny czas w sieci w wymiarze 6 i więcej godzin), czy też znajduje się w strefie
zagrożenia (przebywanie w sieci od 4–5 godzin dziennie). Podczas korzystania z sieci najpopularniejszymi czynnościami jest korzystanie z portali
społecznościowych (85,7% badanych).
3. Większości badanej młodzieży, w sumie ponad 60% całości ankietowanych,
prawie zawsze zdarza się spędzać większą ilość czasu w sieci, niż sobie na
początku założyli. Internet potrafi zainteresować, zaciekawić człowieka do
tego stopnia, że zdarza mu się spędzać w nim większą ilość czasu, niż sobie
na początku ustalił. Większości badanej młodzieży zdarza się zaniedbywać
swoje obowiązki przez zbyt długie przebywanie w sieci – często bądź prawie
zawsze, stanowi to około 1⁄3 badanych gimnazjalistów. Dzięki temu można
wywnioskować, iż Internet jest niebezpiecznym medium.
4. Zdecydowana większość – 91,6% – uczniów udostępniła swoje dane osobowe osobie poznanej przez Internet. Częściej uczniowie podają dane pozwalające w mniejszym stopniu na określenie ich tożsamości, takie jak wiek
(76,4%) i nazwa miejscowości, w której mieszkają (53,2%). Są jednak
uczniowie, którzy ujawniają nazwisko, adres zamieszkania lub adres szkoły.
Poza tym 96% dziewcząt zamieściło w sieci swoje zdjęcie. Prawie 40%
uczniów spotkało się z osobą poznaną przez Internet w centrum miasta i tylko 22,3% gimnazjalistów poinformowało o takim spotkaniu rodziców.
5. 79,3% badanych uczniów (188 osób) miało przynajmniej raz kontakt z treściami pornograficznymi w sieci. Najwięcej uczniów trafiło na takie strony
przypadkowo, przeglądając inne witryny. Dane te świadczą o dużej dostępności do stron o treściach pornograficznych, chłopcy jednak częściej poszukują pornografii w Internecie (42,3% badanych).
6. Nieco ponad połowa uczniów (51,8%) stała się ofiarą cyberprzemocy
w formie wyzywania, obrażania bądź zastraszania. Aż 40% dziewcząt i 25%
chłopców doświadczyło przynajmniej raz takiej formy przemocy.
Przeprowadzona analiza dowodzi, że w dzisiejszym świecie nie da się funkcjonować bez Internetu. Dostępność, interaktywność oraz paleta różnorodnych
możliwości i funkcji spowodowały, że „istnienie” w wirtualnym świecie jest
atrakcyjną opcją dla bezpośrednich kontaktów społecznych. Z początku uzależnienie od Internetu jest wręcz niezauważalne, jednak z czasem może spowodować nieodwracalne szkody. Jest to tym bardziej niebezpieczne, im bardziej
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dziecko czy młodzież jest „człowiekiem medialnym czy też mobilnym”, od najmłodszych lat wychowywanym przed ekranem telewizora, monitorem komputera, z telefonem komórkowym w ręku, w towarzystwie rozwoju technologii cyfrowej. Jak zmierzyć się z zagrożeniami czyhającymi pod osłoną cyberprzestrzeni? W dzisiejszych czasach istnieją osoby celowo poszukujące materiałów
propagujących przemoc, nieludzkie zachowania czy okrucieństwo wobec innych. Nie sposób wymienić wszystkich zagrożeń, jest ich zbyt wiele, a wciąż
powstają coraz to nowsze, które „ludzie tworzą dla ludzi”. Niestety, nigdy nie
będzie możliwe poznanie wszystkich zasobów sieci, nie będzie możliwe zniwelowanie problemów za tym idących. Świat zmierza w kierunku postępu – nie
będzie regresu. Istotna jest pomoc ze strony osób dorosłych – rodziców, nauczycieli, aby udało się młodym ludziom uniknąć zagrożeń i niebezpieczeństw i dokonać wyboru między tym, co wartościowe, potrzebne, przydatne, przyjazne,
a tym, co bezużyteczne, nieprawdziwe, złe czy szkodliwe.

Summary
The Internet – a friend or an enemy of the contemporary young?
The present article undertakes the issues concerning the possibilities and dangers connected
with using the Internet. The characteristic features of cyberspace have been discussed, with emphasis to specific functions it plays in the life of children and the young. A particular attention has
been drawn to the problem of the extensive use and overuse of the Internet that can lead to addiction. The synthetically presented theoretical explanations of the problem of Internet dependency
and its dangers. The theoretical grasp has been enriched with the analysis of pilot research results
concerning the excessive use of the Internet and the frequency of conducts of behaviour undertaken by Grammar School students connected with the Internet dangers.
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Powrót i podjęcie pracy –
sytuacja stresująca dla osób bezrobotnych
Wstęp
Aktywność zawodowa stanowi jedną z podstawowych potrzeb rozwojowych
człowieka1. Obok bycia środkiem do zaspokojenia innych istotnych wartości,
stanowi cel sam w sobie – jako możliwość samorealizacji i wykorzystanie potencjału osobowości. Jest również istotnym czynnikiem satysfakcji życiowej2,
znacznie ułatwia budowanie stabilnego obrazu samego siebie, kształtuje wolę
samostanowienia i postrzeganie własnego uczestnictwa w życiu społecznym na
zasadach pełnowartościowego członka społeczeństwa3. Z kolei pozostawanie
osobą bezrobotną oprócz niezaspokojenia podstawowych potrzeb, podwyższonego poziomu lęku, utraty poczucia sprawstwa, powoduje znaczny spadek jakości życia i przyjmowanie postawy rezygnacji, utratę sensu istnienia. Wobec po1

2

3

A. Brzezińska, K. Appelt, B. Ziółkowska, Psychologia rozwoju człowieka, [w:] Psychologia.
Podręcznik akademicki, t. 2, red. J. Strelau, D. Doliński, Gdańsk 2008, s. 95–292.
A.I. Brzezińska, R. Kaczan, K. Piotrowski, P. Rycielski, Uwarunkowania aktywności zawodowej osób z ograniczeniami sprawności: kapitał osobisty i społeczny, „Nauka” 2008, nr 2,
s. 129–156.
R. Derbis, A. Bańka, Poczucie jakości życia a swoboda działania i odpowiedzialność, Poznań
1998; A. Bańka, Dehumanizacja pracy i bezrobocie, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki,
t. 3, red. J. Strelau, Gdańsk 2002, s. 305–311; A. Miklewska, Zintegrowany system aktywizacji
zawodowej osób niepełnosprawnych. Niepublikowane materiały pokonferencyjne: „Kroki ku
pracy. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Projekt realizowany w ramach działania 1.4. EFS”, Warszawa – Poznań – Radom – Częstochowa 2006; A. Miklewska,
Wybrane problemy aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych na podstawie programu
autorskiego, [w:] Człowiek chory – aspekty biopsychospołeczne, t. 4, red. K. Janowski, M. Artymiak, Lublin 2009, s. 495–515.
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wyższego zaskakującą może się wydawać niechęć do podjęcia zatrudnienia
przez osoby pozostające bez pracy. Jest to dla człowieka sytuacja trudna.
Sytuacja trudna to taka, w której została naruszona równowaga pomiędzy
poziomem trudności zadania, możliwościami i zewnętrznymi warunkami jego
realizacji, co prowadzi do zakłócenia regulacji stosunków jednostki z otoczeniem (środowiskiem), a organizm reaguje stresem. Wyróżniamy, za T. Tomaszewskim, pięć typów sytuacji trudnych: deprywacji (braku), redundancji (przeciążenia), zakłócenia (utrudnienia), zagrożenia, konfliktowe (problemowa, decyzyjna) – dotyczące konfliktu intrapersonalnego. Sytuacja trudna zmusza do podejmowania działań zaradczych, ale jest w sumie rozwijająca. Patologia występuje wówczas, kiedy sytuacja przerasta możliwości poradzenia sobie organizmu
z brakami czy zakłóceniami. Do patologii dochodzi także wtedy, gdy sytuacje
trudne pojawiają się zbyt często i występuje wyczerpanie możliwości kompensacyjnych organizmu. O tym, czy dana sytuacja trudna przybierze cechy traumatyczne dla człowieka, zależy między innymi od tzw. progu tolerancji na stres.
Jest to najniższy poziom napięcia stresowego, przy którym zachowanie ulega
dezorganizacji.
Niniejszy artykuł zawiera nasze obserwacje, refleksje i własne doświadczenia, zebrane w toku przygotowania i realizacji kompleksowych programów aktywizacji zawodowej przeznaczonych dla osób bezrobotnych. Porusza zagadnienie bierności zawodowej wśród bezrobotnych. Koncentruje się szczególnie na
jej psychologicznych i społecznych aspektach, wskazując przejawy i przyczyny
oporu wobec zatrudnienia4.

Obawa przed zatrudnieniem u osób poszukujących pracy
Uogólnieniem jest twierdzenie, że zupełnie brak jest ofert pracy i jeśli ktoś
jej nie ma, to znaleźć będzie mu bardzo trudno. Zjawisko, na którym się koncentrujemy, wskazuje, że zdarza się, iż dość często wobec ofert pracy proponowanych osobom bezrobotnym wykazują oni niechęć. Przyczyną tego stanu oprócz
mało atrakcyjnych stanowisk i niskich stawek wynagrodzenia jest osobista obawa osób bezrobotnych przed podjęciem pracy. Zdarza się bowiem i tak, że potencjalny kandydat nawet nie pyta o wysokość zarobków, lecz wymienia powo4

Projekt ogólnopolski: „Kroki ku pracy. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”. 2006–2008 r. współfinansowany przez UE w ramach EFS działań 1.4.; Projekt lokalny:
„Częstochowska Strefa Aktywizacji i Zatrudnienia”, 2010–2011 r. współfinansowany przez UE
w ramach EFS. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013, Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2. – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii
społecznej, Poddziałanie 7.2.1.; Projekt lokalny „Jestem aktywny 2012” współfinansowany przez
UE w ramach EFS. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008–2013 Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. Poddziałanie
7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Powrót i podjęcie pracy…

227

dy uniemożliwiające mu podjęcie zatrudnienia. Jednak wykazywany opór przed
zmianą często nie jest reakcją świadomą, lecz obroną przed silnym stresem
związanym z nową sytuacją w życiu.
Mimo negatywnych konsekwencji braku pracy, typu: niedostatek finansowy,
kłopoty z zaspokojeniem podstawowych potrzeb, brak poczucia bezpieczeństwa
itd., lęk przed zmianą i przeżywany w związku z tym stres bywa tak silny, że
osoby bezrobotne wolą pozostać w niekomfortowej dla nich sytuacji, gdyż mimo
wszystko takie okoliczności są dla nich przewidywalne i przez to bezpieczne. Co
związane jest z syndromem utraty poczucia bezpieczeństwa w pustym basenie.
Praca może być postrzegana jako stan nowy, a przez to ryzykowny i zagrażający, który może spowodować chaos, zagubienie, dyskomfort i utratę kontroli.
Szczególnie odczucia te towarzyszą osobom, które dłuższy czas pozostawały
bez pracy, a ich rytm życia znacznie odbiega od rytmu ludzi pracujących. Podjęcie pracy wymusza zmianę istniejących struktur, schematów działania i funkcjonowania, obowiązujących układów np. rodzinnych, a to zaburza z kolei poczucie
bezpieczeństwa.
Zatrudnienie stanowi też formę konfrontacji wyobrażeń na własny temat
z rzeczywistością. Wymusza odpowiedź na pytania: Czy dam radę? Czy moje
kompetencje są wystarczające? Jak odnajdę się w grupie pracowniczej? Z kolei
takie okoliczności mogą powodować zachwianie samooceny i zaufania do samego siebie. Ludzie w naturalny sposób poszukują informacji, które potwierdzają ich sądy o sobie, o innych, unikają zaś danych, które mogłyby tę wiedzę znacząco modyfikować. Wielu osobom bezrobotnym, szczególnie tym długotrwale
pozostającym bez pracy, w poddaniu się zmianie i podjęciu zatrudnienia przeszkadza wiara w tzw. ich niezatrudnialność. Poszukują informacji i dowodów na
słuszność swojej opinii, a unikają zdarzeń, które mogłyby to obalić. Taki mechanizm związany jest z wystrzeganiem się osłabienia kontroli poznawczej nad
otoczeniem i obawą przed utratą poczucia zrozumienia otaczającej rzeczywistości.
Opór jest nieświadomym mechanizmem obronnym przed tymi nieprzyjemnymi
odczuciami. Może przybierać różne formy. Do najczęściej stosowanych należą:
— konformizm: „Większość niepełnosprawnych nie pracuje”;
— wycofanie się, bierność: „Praca jest nie dla mnie”;
— rytualizm: „Ja mam co robić – każdy dzień zaplanowany”;
— odrzucenie: „Te prace są bezsensowne. Wszystkie takie same”;
— bezradność: „Nawet nie wiem, gdzie ta firma się mieści”;
— zmiana tematu: opowiadanie o swoim życiu zamiast o pracy, podawanie informacji nie na temat;
— odsuwanie w czasie: „Tak, kiedyś muszę się zająć szukaniem pracy”, „Może
wiosną, bo zima się zbliża” (rozmowa toczyła się w lipcu);
— odrzucanie pomysłów i rozwiązań: „Już to przerabiałem…”, „To ciekawy
pomysł, ale raczej w praktyce nie sprawdzi się…”, „Na pewno ZUS się do
tego doczepi” – czyli gra w „…tak, ale…”;

228

Agnieszka MIKLEWSKA, Agata WOŹNIAK-KRAKOWIAN

— podważanie autorytetu doradcy zawodowego, psychologa lub pośrednika
pracy: „Co Pani wie o braku pracy”, „Zdrowy chorego nie zrozumie”5.
Czasami klienci agencji zatrudnienia deklarują chęć podjęcia pracy, ale jednocześnie wskazują swoje ograniczenia jako istotną przeszkodę. Mówią wówczas, że nie mają gdzie podjąć pracy, podczas gdy wielu pracodawców wskazuje
na kłopoty ze znalezieniem pracowników. Wskazują też, że nie mają właściwych kompetencji, mimo że oferty kierowane są do osób z różnym przygotowaniem zawodowym i o różnych umiejętnościach. Czasem wystarczy potrafić nawiązać dobre relacje przez telefon, oferowana jest praca na niskich, średnich
i najwyższych stanowiskach, potrzebne są umiejętności manualne i ruchowe –
bardzo proste lub skomplikowane.

Problemy szczególnych grup osób bezrobotnych
Specyficzną i nową grupę wśród osób bezrobotnych stanowią tzw. młodzi
nadwykształceni – tj. osoby posiadające ukończone studia wyższe, czasem nawet
kilka kierunków, jednak w obszarach, na które nie ma zapotrzebowania w gospodarce – absolwenci pedagogiki, socjologii, ekonomii, politologii, osoby często o wysokich kwalifikacjach. Co trzecia osoba bezrobotna to absolwent wyższej uczelni. Dla nich największym stresem jest wyobrażenie sobie, że model
życia, który mozolnie budowali przez lata nauki, nie sprawdza się, konieczne
jest ich przekwalifikowanie się i wykazanie umiejętnościami na niższym poziomie, ale o technicznym charakterze. Jednocześnie też, jak wskazują badania
OECD, młodzi ludzie (w wieku 20–25 lat), pozostając bez pracy, są silniej narażeni na tzw. efekt piętna – czyli większe ryzyko bycia bezrobotnymi w późniejszych latach życia. Ponadto, osoby młode częściej zatrudniane są na umowy
niedające im żadnego poczucia bezpieczeństwa – czyli tymczasowe zlecenia
i umowy o dzieło, a także w sektorach, które są najbardziej wrażliwe na wahania
gospodarki – głównie w usługach. Stąd, w razie kryzysu, jako pierwsi tracą pracę. Obserwacje te potwierdzają inni badacze w odniesieniu do osób niepełnosprawnych. Niski poziom aktywności zawodowej związany jest z niskimi kwalifikacjami, zaawansowanym wiekiem, małą dyspozycyjnością i mobilnością ludzi z mniejszą sprawnością, zaś stopa bezrobocia jest wyższa niż w populacji
zdrowych osób6.

5

6

A. Miklewska, Opór przed zmianą. Problemy aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
[w:] Edukacja – Wsparcie – Praca w życiu osób niepełnosprawnych. Wybrane aspekty, red.
D. Kukla, Ł. Bednarczyk, Warszawa – Częstochowa 2008. s. 133–151.
A. Klinik, J. Rottermund, Aktywność ekonomiczna osób niepełnosprawnych w perspektywie
wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, [w:] Mezinarodni Konference bez barier – bez hranic
10.10.2003 Karwina, red. J. Dembinny, Cesky Tesin 2003, s. 29–38.
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Także bezrobotni, którzy ukończyli 50 lat życia, dostrzegają specyficzne
problemy jako przeszkody w podjęciu zatrudnia, co jeszcze bardziej potęguje
u nich stres związany z bezrobociem. Często są mniej konkurencyjni w zakresie
umiejętności technicznych, a szczególnie – komputerowych, co powoduje u nich
niskie poczucie wartości, a ta z kolei przekłada się na ich słabą aktywność w poszukiwaniu zatrudnienia. Mają najniższe kwalifikacje pośród wszystkich grup
wiekowych aktywnych zawodowo. Jak wskazują na to nasze doświadczenia
w pracy z bezrobotnymi w ramach realizowanych przez nas projektów, aż 67%
z nich ma wykształcenie zasadnicze zawodowe, podstawowe lub niższe, związane z zawodami, na które nie ma już popytu, a tylko 20% zna język obcy7. Ponadto, osoby te, będąc zazwyczaj silnie emocjonalnie związane ze środowiskiem,
w którym przebywają, nie są też zainteresowane migracją zarobkową i gdy pojawia się oferta pracy spełniająca ich oczekiwania, ale wymagająca zmiany
miejsca zamieszkania – często z niej rezygnują.
Osoby powyżej 50 roku życia z obawy przed silnym stresem, jaki może
przynieść zmiana, odrzucają wiele możliwości. Przykładem jest fakt, że aż 73%
spośród nich nie rozważało zmiany zawodu lub zdobycia dodatkowych kwalifikacji, mimo że uważają, że dzięki przekwalifikowaniu mieliby większe szanse
na znalezienie pracy8.
Bezrobotni odczuwają również silny stres z obawy przed utratą przyznanych
im świadczeń z tytułu pozostawania bez pracy. Obawiają się, że zatrudnienie
mogą łatwo utracić i wtedy znacznie trudniej będzie im odzyskać posiadane już
wsparcie finansowe z urzędu pracy, opieki społecznej, ZUS-u czy gminy. Lęk
przed utratą świadczeń, zwłaszcza gdy osoba otrzymuje je również z tytułu stanu
zdrowia, może prowadzić do wykształcenia tzw. nerwicy ubezpieczeniowej
i syndromu renty, których objawy nasilają się tuż przed zakończeniem okresu,
na jaki zostały przyznane.
Próg tolerancji, a więc odporność na stres, zależy od cech układu nerwowego oraz doświadczeń życiowych bezrobotnych. Mała odporność na stres może
więc powstać na skutek: wrodzonej słabości centralnego układu nerwowego
(CUN) (np. uwarunkowanej genetycznie), nabytego osłabienia CUN (np. wskutek uszkodzenia tkanki nerwowej), braku doświadczeń społecznych (np. u osób
z wyuczoną bezradnością, które nie wypracowały sposobu radzenia sobie z przeszkodami i napięciem stresowym). Odporność na stres oraz sposób reagowania
w sytuacjach trudnych zmieniają się wraz z doświadczeniem życiowym. Jednocześnie zwiększa się zdolność do znoszenia napięcia emocjonalnego, do przezwyciężania trudności oraz możliwość samokontroli emocji, które polegają na
tym, że osoby, które jej doświadczyły, reagują nadmiernymi emocjami (wybuchy złości, niezadowolenie) na różne sytuacje życiowe. Najczęściej te reakcje są
7

8

Główny Urząd Statystyczny, Aktywność ekonomiczna ludności Polski, Warszawa2011, www.
gus.pl, stan z: 9.09.2012.
Tamże.
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nieadekwatne do danej sytuacji. Osoby takie często podejmują zachowania ryzykowne, tj. działania obarczone ryzykiem negatywnych konsekwencji. Te sytuacje trudne, w których dochodzi do dezorganizacji zachowania, gdy dotychczasowe sposoby radzenia sobie ze stresem okazały się nieskuteczne, nazywamy sytuacjami nerwicorodnymi.

Przygotowanie do zatrudnienia – przezwyciężanie stresu
Niwelowanie niepokoju i stresu związanego z podejmowanym zatrudnieniem opiera się przede wszystkim na właściwym przygotowaniu osób bezrobotnych do podjęcia zatrudniania. Punktem wyjścia winno być przede wszystkim
zbudowanie właściwej motywacji u osoby bezrobotnej. Ważne jest, aby brała
ona aktywny udział w decyzji dotyczącej jej aktywności zawodowej i znalazła
odpowiedź na pytanie: po co podejmować pracę? i co wtedy zyskuję? Pozwoli to
bowiem w naturalny sposób wyznaczyć kierunek i zakres zmian. Osoba, która
uczestniczy w konstruowaniu własnego planu rozwoju zawodowego, szybciej
się z nim oswaja, akceptuje go i utożsamia się z nim. Proponowana zmiana –
podjęcie lub poszukiwanie pracy, nie może być wprowadzana wbrew woli samej
zainteresowanej osoby. Zmiana bowiem, wprowadzona na siłę, powoduje jeszcze większe nasilenie oporu: walka z oporem – wzmaga jego siłę! Nie da się go
również pokonać logicznymi argumentami.
Z drugiej strony – psycholog lub doradca zawodowy, który inspiruje cały
proces, monitoruje wątpliwości osoby bezrobotnej związane z realizacją poszczególnych etapów planu i na bieżąco konfrontuje swojego podopiecznego
z nimi. Praca z tą osobą polega wówczas na identyfikacji jej negatywnych emocji. Gdy rozmówca otwarcie przyznaje się do swojego strachu, niechęci, lub tego, że ma rzeczywiste przesłanki, by być przeciwnym podjęciu zatrudnienia –
wtedy istnieje możliwość rozwikłania problemu bądź poszukiwania innych konstruktywnych rozwiązań.
Motywacja osoby bezrobotnej do podjęcia pracy powinna wynikać z jej dobrowolnego i wewnętrznego przekonania. Wówczas możliwe jest ukształtowanie poczucia odpowiedzialności za realizację nowych wyzwań, ułatwiającego
przystosowanie do pracy. Jednocześnie warto przygotować przyszłego pracownika, aby w świadomy sposób unikał naturalnych odruchów i mechanizmów:
oskarżania innych, pozycjonowania siebie jako ofiary, poczucia wstydu i tendencji do ucieczki. Wyzwala się wówczas więź w stosunku do wykonywanych
czynności, dążenie do realizacji i odniesienia sukcesu.
Przygotowanie do roli pracownika powinno odbywać się na silnym fundamencie – czyli ugruntowanej adekwatnej samoocenie osoby bezrobotnej. Znajomość swoich mocnych stron można wykorzystać jako atut w sytuacji zatrudnienia, ale także określenie wad i słabych stron umożliwia nauczenie danej oso-
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by, jak sobie z nimi radzić. Z kolei taki poziom samopoznania ułatwia funkcjonowanie w środowisku pracy i buduje pewność siebie przyszłego pracownika9.
Konieczne też jest dostarczenie osobom bezrobotnym rzetelnych informacji
i regulowań prawnych na temat ich zatrudniania, tzn. przywilejów gwarantowanych przez kodeks pracy i ograniczeń stawianych przez ZUS. Nie mając poczucia bezpieczeństwa w tym zakresie, osoby niepełnosprawne czy bezrobotne boją
się podejmować jakąkolwiek aktywność zawodową. Warto, by etap przygotowawczy zawierał również pomoc osobie bezrobotnej w nowym zorganizowaniu
jej dnia. Niezbędne jest wkomponowanie obowiązków zawodowych w plan dnia
tak, aby zachować jak najwięcej z codziennego rytuału. Taka strategia powala
zachować jak najwięcej zwyczajów stanowiących o komforcie psychicznym.
Chociaż miarą sukcesu zawodowego osoby bezrobotnej jest uzyskanie przez
nią zatrudnienia, to w przypadku osób długotrwale pozostających bez pracy dostarczenie gotowego miejsca zatrudnienia przyniosłoby najprawdopodobniej
krótkotrwały efekt, istotne jest bowiem jeszcze – utrzymanie tej pracy, i na tym
powinno też koncentrować się wsparcie udzielane przez psychologów, pracowników pomocy społecznej i urzędu pracy. W początkowym okresie zatrudnienia
warto otoczyć takie osoby pomocą, która powinna być skierowana na wsparcie
w opanowaniu nowych umiejętności i danie czasu na przystosowanie. Bezpośrednio po zatrudnieniu osoby niepełnosprawne częściej poszukują wsparcia
psychicznego. Warto stworzyć im taką możliwość, bo z pewnością łatwiej
przejdą one okres adaptacyjny. Dobrą praktyką jest zachęcanie osób posiadających podobne doświadczenia i problemy do dzielenia się nimi w tzw. grupach
wsparcia lub organizacjach pozarządowych.

Wsparcie ze strony najbliższego otoczenia
Decyzja o podjęciu pracy przez osoby bezrobotne związana jest też z uzyskiwanym wsparciem ze strony najbliższych osób10. W obliczu możliwości zatrudniania, członkowie rodziny często wyrażają swój sprzeciw. Oprócz lęku w
stosunku do nowej sytuacji, często obawiają się oni omówionych już wcześniej
problemów z utratą świadczeń finansowych przez osobę bezrobotną i problemów z ich odzyskaniem w razie nieutrzymania zatrudnienia. Tymczasem bada-

9

10

A. Miklewska, Wybrane problemy aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych na podstawie programu autorskiego, [w:] Człowiek chory – aspekty biopsychospołeczne, t. 4, red. K. Janowski, M. Artymiak, Lublin 2009, s. 495–515.
J. Witkowski, Pokonywanie barier mentalnych i ekonomicznych w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Niepublikowane materiały pokonferencyjne, referat wygłoszony ma konferencji:
„Kroki ku pracy. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Projekt realizowany w ramach działania 1.4. EFS”, Częstochowa 2006.
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nia Brzezińskiej i in.11 dowodzą, że największe zadowolenie z życia deklarują
osoby, których rodziny oferują swoim członkom wsparcie, jednak nie dążą do
ograniczania swobody ich wyboru i wyręczania ich w radzeniu sobie z problemami. W przypadku osób, które nigdy nie pracowały, ale poszukują zatrudnienia
i są gotowe je podjąć, nadmierna opiekuńczość ze strony rodziny jest traktowana
jako czynnik hamujący i wręcz wyraźnie obniża zadowolenie z życia.
Z kolei zupełne pozbawienie wsparcia społecznego i konieczność samodzielnego zmagania się z bezrobociem czy niepełnosprawnością powoduje nasilenie wielu negatywnych odczuć psychicznych – jak: obniżenie nastroju, wzrost
agresji wobec otoczenia, unikanie sytuacji trudnych, wzmożona męczliwość –
w konsekwencji natomiast znacznie zmniejsza szansę na podjęcie aktywności
zawodowej, tworząc mechanizm „błędnego koła”12.

Podsumowanie
Mimo że praca wydaje się niezbędną formą aktywności ludzkiej i pozostawanie osobą bezrobotną niesie ze sobą wiele negatywnych konsekwencji, to jednak podjęcie zatrudnienia tworzy sytuację wysoce stresującą. Dotyczy to wielu
aspektów funkcjonowania – głównie w obszarze problemów z dostosowaniem
się do zmiany. Jednak nie bez znaczenia jest też wymiar finansowy czy otrzymywane wsparcie społeczne. Dla zniwelowania negatywnych kosztów psychicznych konieczne jest kompleksowe przygotowanie osób bezrobotnych do
podjęcia zatrudnienia.
Ustawa dotycząca ochrony bezrobotnych, która aktualnie obowiązuje, określa, że nie wszyscy mają prawo do zasiłku, ograniczono też czas jego wypłacania. Jednak zasiłki są waloryzowane korzystniej niż renty i emerytury, w porównaniu na przykład z zarobkami sfery budżetowej. W Polsce bezrobocia boją się
niemal wszyscy. Władze państwowe, samorządowe, lokalne obawiają się bezrobocia, gdyż zdają sobie sprawę, że bezrobotny jest wyborcą, może więc spowodować utratę władzy przez partię lub partie rządzące, po przegranych wyborach.
Bezrobocie jest bowiem miernikiem efektywności gospodarowania w państwie,
jak i w środowisku lokalnym.
Pracujący boją się bezrobocia, ponieważ mogą stracić pracę niezależnie od poziomu przygotowania zawodowego. Bezrobocie rujnuje stabilizację materialną, społeczną, powoduje stres, wpływa na stan zdrowia bezrobotnego i atmosferę domową.
11

12

A.I. Brzezińska, R. Kaczan, K. Piotrowski, P. Rycielski, Uwarunkowania aktywności zawodowej
osób z ograniczeniami sprawności: kapitał osobisty i społeczny, „Nauka” 2008, nr 2, s. 129–156.
A. Miklewska, E. Kornacka-Skwara, M. Stawiarska-Lietzau, Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w działaniach organizacji pozarządowych, jako forma pomocy społecznej,
[w:] Osoba z niepełnosprawnością w systemie pomocy społecznej, red. M. Mirowska, Częstochowa 2009, s. 47–59.
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Utrata pracy oznacza czasami zgodę na podjęcie pracy znacznie gorszej, pod
każdym względem, wymaga powrotu do nauki, jeśli daje to szansę na pracę
w innym zawodzie. Podjęcie nowej pracy powoduje również lęki i stres związany z przystosowaniem się do nowych jej warunków. Utrata zarobków oznacza
obniżenie jakości życia, a co za tym idzie – przyzwyczajeń konsumpcyjnych,
zmianę środowiska społecznego, przyzwyczajeń kulturalnych, itp.13
Bezrobocie zagraża ludziom młodym, uczniom, słuchaczom ostatnich miesięcy nauki, którzy zdają sobie sprawę, że dyplom nie jest już przepustką do pracy i do realizacji planów życiowych. Bezrobocie wśród młodzieży jest największym problemem społecznym, ponieważ ludzie ci już na starcie życiowym są
skazani na brak szans i perspektyw na samodzielne i wysokiej jakości życie. Jeśli ludzie młodzi posiadają wykształcenie i nie mogą znaleźć pracy dla siebie,
nie mogą zrealizować swoich planów zawodowych, wówczas tracą sens działania, a życie postrzegają jako pasmo przykrości i frustracji. Charakteryzuje ich
stan frustracji egystencjalnej o takich symptomach, jak: rezygnacja z rozwijania
swych dążeń, nieumiejętność kierowania swoim losem, lęk przed przyszłością,
zgubienie sensu życia. Utrzymujący się stan frustracji prowadzi do powstania
reakcji nerwicowych, różnorodnych postaci nerwic, w tym nerwicy nogennej,
czyli patologicznego sposobu radzenia sobie z sytuacjami egzystencjalnie trudnymi.
Bezrobotni najmniej boją się bezrobocia, bowiem oni nie mają już nic do
stracenia. Stracili podstawy własnej egzystencji i swoich bliskich. Jak wykazują
wyniki licznych badań nad bezrobociem, Polacy bardzo szybko nauczyli się być
bezrobotnymi. Potrafią znaleźć się w nowej roli – roli bezrobotnego.
Utrata pracy jest nieprzyjemna w skutkach dla wszystkich pracowników,
niezależnie od płci. Skutki te obejmują drastyczną zmianę warunków bytowych
pracownika i jego rodziny oraz rozległe konsekwencje psychologiczne, jak:
— utrata dobrostanu, aż do zaburzeń zdrowotnych, głównie chorób psychosomatycznych, wyalienowanie, depresje,
— zmiana tożsamości i samooceny (głównie zaniżenie), uzależnienie się od innych, wyuczona bezradność, bierność, uleganie wpływom,
— zmiana aktywności i strukturalizacji czasu – bezrobotni stają się mało aktywni i wycofują się z życia.
Jednak człowiek może zachowywać się zupełnie inaczej, wykazując konstruktywne dla siebie reakcje przystosowawcze zależne od społecznych regulatorów zachowań, jakimi są normy – nakazy, normy – zakazy, itp. Dlatego w zależności od typu systemu wartości, jakie człowiek uważa za nadrzędne dla siebie, mamy do czynienia z różnymi typami przystosowania indywidualnego, grupowego czy systemowego.
Społeczne regulatory zachowań opierają się na wykorzystywaniu behawioralnych, psychologicznych i społecznych mechanizmów wpływania na aktyw13

A.Woźniak-Krakowian, A. Tarnopolski, Dylematy rozwojowe człowieka końca XX wieku, [w:]
Jakość rozwoju a jakość życia, red. R. Derbis, Częstochowa 2000, s. 24–36.
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ność człowieka. Mechanizmem behawioralnym jest przymus fizyczny – będący
instrumentem ograniczania zachowań w skali całego społeczeństwa, występujący w różnorodnych postaciach, jak np. przymus konsumpcji.
Mechanizmy psychologiczne opierają się na istniejących w danym społeczeństwie typach oddziaływań na świadomość jednostkową. Zależy ona od wiedzy, systemu wartości i reguł postępowania (norm), jakie z wiedzy i wartości
wynikają. Oddziaływanie psychologiczne może być stosowane wprost lub pośrednio (subtelnie) do systemów poznawczych, aksjologicznych czy normatywnych jednostki.
Mechanizmy stricte socjologiczne wiążą się z instytucjonalizacją oddziaływania na zachowania jednostkowe. Należą do nich: tradycja, charyzma, funkcjonujące w grupie lub społeczeństwie wzory awansu społecznego i prestiżu czy
statusowe kryteria porównań społecznych. Dokładnie opisał je R.K. Merton14.
Dlatego też typy przystosowania opisywane przez Mertona dotyczą zachowań
i reguł działania ludzi w warunkach zmian. Dostosowane są one do utrzymywania własnej jakości życia w zmieniających się warunkach. To, jak jednostki oceniają swe szanse w nowej rzeczywistości społeczno-gospodarczej i jakie w niej
podejmują działania, zależy między innymi od ich „kapitału” jednostkowego:
wykształcenia, zawodu, doświadczenia, wieku i cech osobowościowych. Polskie
społeczeństwo jest coraz lepiej wykształcone i przygotowane do pracy, ale brak
perspektyw i możliwości działania dla wielu młodych Polaków jest sygnałem
i bodźcem do poszukiwania ich poza granicami naszego kraju. Nie tylko ze
względów ekonomicznych (poniesione nakłady na ich wykształcenie), ale przede
wszystkim moralnych i etycznych nie można pozwolić, aby młodzi Polacy możliwości pracy, rozwoju, samorealizacji i godnego życia musieli szukać poza swoim ojczystym krajem15.

Summary
Difficult situations and their health consequences
The article touches the question of professional passivity among unimpeded people. It focuses
on the psychological aspects, showing the symptoms and the causes of resistance against employment. The authors analyses the stages of undertaking the work and shows the ways of advice with
negativism.

14
15

R.K. Merton, Zasady metody socjologicznej, Warszawa 1982.
A. Woźniak-Krakowian, A. Tarnopolski, Anomia i człowiek postmodernizmu, Częstochowa 2003.
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Poczucie jakości życia seniorów
w wybranych krajach Unii Europejskiej
Wprowadzenie
Od zarania dziejów ludzie dążyli do podniesienia jakości swojego życia.
Wynikało to z potrzeby bycia bardziej szczęśliwym, dążenia do życia bardziej
komfortowego, do spełniania i zaspokajania swoich potrzeb. Jedni podnosili jakość swojego życia w sferze materialnej, inni zabiegali bardziej o rozwój duchowy. Począwszy od starożytności, a kończąc na czasach nowożytnych, człowiek aktywnie dążył do zmiany wszystkich aspektów swojego życia. O tym fakcie znajdujemy wzmianki u najwybitniejszych filozofów, począwszy od Arystotelesa, poprzez poglądy Platona, Kwintyliana i innych. Uzyskiwanie w tym obszarze (jakości życia) coraz wyższych standardów było wyzwaniem dla każdego
następnego pokolenia. Niejednokrotnie jakość życia przez współczesnych analityków przedmiotu była odnoszona do dobrobytu. Jeszcze do niedawna troskę
o jakość życia identyfikowano z pokoleniem ludzi w wieku produkcyjnym. We
współczesnym pokoleniu nastąpiła ewolucyjna zmiana myślenia, zamykająca się
w myśli: „każdy będzie człowiekiem starszym, każdy będzie seniorem, i warto
zadbać o swoją przyszłość”. Troska o godność człowieka starszego oraz stosunek do ludzi w podeszłym wieku stały się miarami humanistycznych stosunków
społecznych.
W literaturze trudno znaleźć jednoznaczne określenie jakości życia, jak również trudno jest ustalić wszystkie jej wskaźniki. Jest to pojęcie, wokół którego
występuje pewna dowolność interpretacyjna, przez co staje się ono „ciągle
otwartym”. Znaczenie tego terminu ewaluowało, odnosząc się w początkowej
fazie do możliwości przedłużenia ludzkiego życia, aż do satysfakcji z życia lub
jego braku współcześnie. Naukowcy akcentują interdyscyplinarny charakter tego
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zjawiska i trudność w interpretacji1. Jedni określają to pojęcie jako satysfakcja
życiowa, postawa życiowa, wartościowanie życia, utożsamiają je z indywidualnym dobrostanem, ze sferą przeżyciową. Według A. Bańki, człowiek oceniający
jakość życia korzysta z czterech podstawowych źródeł: przeszłych doświadczeń,
teraźniejszych przeżyć, oczekiwań związanych z przyszłością oraz opinii publicznej2. Interesujące stanowisko prezentuje K. Bauman, gdzie jakość życia
utożsamiana jest ze sferą przeżyciową, gdyż, według przyjętej koncepcji, bardziej ważne jest to, co człowiek czuje, niż to, jak lub czy zaspokaja swoje potrzeby. Natomiast pedagogowie zwracają uwagę na osobę ludzką i poszanowanie godności człowieka jako warunek uzyskania dobrej jakości swojego życia,
troskę o realizację własnych celów, ale i dobro innych ludzi3. Według J. Daszykowskiej, realizację tej myśli może zapewnić edukacja oparta na idei humanizmu. Autorka określa jakość życia jako poczucie satysfakcji życiowej, jako
możliwość kształtowania wielowymiarowego rozwoju człowieka, realizację
aspiracji i celów życiowych zgodnie z przyjętymi wartościami i oczekiwaniami4.
Ekonomiści z kolei rozpatrują problem jakości życia w kategoriach poziomu
dóbr i usług, wartości minimum socjalnego, poziomu konsumpcji, poziomu
świadczeń socjalnych. Jakość życia można rozpatrywać w kategoriach subiektywnych, dotyczących indywidualnego systemu wartości, sensu życia, oraz
obiektywnych – związanych z posiadaniem dóbr konsumpcyjnych.
W chwili obecnej polityka państw europejskich, w kwestii ludzi starszych,
ukierunkowana jest na następujące działania:
a) dążność do zapewnienia autonomii osób starszych poprzez zachowanie suwerenności w kwestiach podejmowania decyzji,
b) szeroko pojętą integrację ze wszystkimi kręgami społecznymi i potęgowanie
aktywności seniorów w tych społecznościach,
c) sprawnie funkcjonującą opiekę zdrowotną oraz troskę w kierunku podniesienia świadomości osób starszych w sprawach kondycji psychicznej i fizycznej.
d) udział wszystkich podmiotów państwowych w działalności wspierającej inicjatywy na rzecz seniorów.
W 2005 roku opublikowano najważniejsze wskaźniki jakości życia, do których zaliczono między innymi: sytuację materialną, zdrowie, życie rodzinne, życie wspólnotowe. W wielu państwach europejskich nastąpiły zmiany polityczne,
gospodarcze, związane z transformacją ustrojową. Konsekwencją takiego stanu
okazał się spadek poziomu życia w wielu krajach (Polska, Węgry, Czechy i inne), nastąpił wzrost cen, wzrost kosztów utrzymania, inflacja. W Polsce aż 90%
1
2

3
4

J. Daszykowska, Jakość życia w perspektywie pedagogicznej, Kraków 2007, s. 46.
K. Bauman, Jakość życia w okresie późnej dorosłości, „Gerontologia Polska” 2006, t. 14, nr 4,
s. 165.
Tamże, s. 53.
J. Daszykowska, dz. cyt., s. 68.
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seniorów utrzymuje się tylko z emerytury. W większości nie są one za wysokie
i pozwalają na bardzo skromne życie. Wydawać by się mogło, że instytucje odpowiedzialne za troskę o ludzi w podeszłym wieku zapomniały o tym, że seniorzy
również mają potrzeby, podobnie jak pozostała reszta aktywnych zawodowo ludzi.
Na potrzeby niniejszej pracy przyjęto określenie jakości życia jako indywidualną percepcję własnej pozycji życiowej (na postawie między innymi przedstawionych wskaźników) z uwzględnieniem warunków kulturowych, systemu
wartości w powiązaniu z osobistymi celami, oczekiwaniami, normami i problemami. Intencją autorki była nie tylko prezentacja wybranych wskaźników odnoszących się do określonych sfer życia, ale również opinii badanych seniorów na
temat wpływu i znaczenia wybranych kategorii w odniesieniu do komfortu ich
życia. Jakość życia to również w niniejszej analizie specyficzne relacje na linii
człowiek–środowisko, w odniesieniu do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

Problem i metoda
Głównym problemem podjętych przez autorkę badań była analiza poczucia
jakości życia polskich seniorów, w odniesieniu do tej samej grupy w wybranych
krajach Unii Europejskiej. W niniejszych rozważaniach poczucie jakości życia
było rozumiane bardziej w kategoriach holistycznych. Jednak dokładniejszemu
monitoringowi podlegał dobry stan fizyczny (np. zdrowie, sprawność), dobry
stan materialny (np. wynagrodzenia, bezpieczeństwo socjalne, mieszkanie), dobry stan społeczny i emocjonalny (np. więzi rodzinne i relacje społeczne, wypoczynek). Każda kategoria oceniana była według pięciostopniowej skali. Punkt
jeden na skali oznaczał silne niezadowolenie, pozostałe punkty odpowiadały poziomom odczuwalnego zadowolenia lub niezadowolenia. Przygotowując powyższą procedurę, autorka wzorowała się na podobnej skali, opracowanej przez
A. Campbella, dotyczącej pomiaru 15 sfer życia, ocenianych skalą siedmiostopniową. W 1971 r. A. Campbell, wraz z innymi współpracownikami, zainicjował program badawczy, którego celem był pomiar zadowolenia z własnego życia (piętnaście kategorii życiowych) w populacji mieszkańców USA. Interesował go subiektywny poziom zadowolenia ludzi oraz jakość życia zorganizowanych społeczeństw.
Na gruncie polskim interesujące badania w tym obszarze prowadzili miedzy innymi
A. Bańka (1995), R. Derbis (1998), A. Czapiński (1994), A. Zych (1999).
W celu nadania prowadzonym badaniom właściwego kierunku starano się
zebrać materiał faktograficzny dotyczący następujących kwestii:
1) określenia modelu jakości życia polskich seniorów w prowadzonej analizie,
2) struktury demograficznej wybranych państw Unii Europejskiej i miejsca seniorów w tej analizie,
3) systemu wartości seniorów i jego przełożenia na jakość życia,
4) czynników wpływających na jakość życia osób w wieku poprodukcyjnym,
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5) wpływu uwarunkowań ekonomicznych wybranych państw Unii Europejskiej
na jakość życia osób w wieku poprodukcyjnym,
6) dyskryminacji ludzi w wieku poprodukcyjnym, jako problemu współczesnej
Europy.
W toku prowadzonej analizy przyjęto następujące założenia:
1) Z uwagi na fakt, że jakość życia jest pojęciem wieloznacznym, rozważanym
w kategoriach subiektywnych i obiektywnych, przyjęto do dalszej analizy
jego bardziej subiektywny wymiar. Poczucie jakości życia bardziej bowiem
odnosi się do sfery subiektywnej, która w niniejszym opracowaniu była analizowana w trzech kategoriach: dobry stan fizyczny (zdrowie, sprawność),
dobry stan materialny (wynagrodzenia, bezpieczeństwo socjalne, mieszkanie), dobry społeczny i emocjonalny (więzi rodzinne i relacje społeczne,
wypoczynek). Model życia polskich seniorów jest odmienny od tego, jaki
spotyka się w innych krajach Unii Europejskiej. W Polsce osoby starsze żyją
i mieszkają wspólnie ze swoimi dziećmi, tworząc rodziny wielopokoleniowe. Seniorzy związani są z najbliższymi emocjonalnie, liczą na wsparcie
i opiekę w okresie starości.
2) Przyjmuje się powszechnie, że państwa europejskie szybko się starzeją
i wzrasta w nich odsetek ludzi w wieku poprodukcyjnym. Stają się oni odbiorcami wielu dóbr społecznych i napędzają, wbrew pozorom, koniunkturę
wielu dziedzinom gospodarki, takim jak: usługi medyczne, farmaceutyczne,
turystyczne, itp.
3) System wartości ludzi w wieku poprodukcyjnym jest ściśle skorelowany ze
sposobem postrzegania swojego życia. Wyznacznikami systemu wartości
mogą być między innymi: realizowana polityka społeczna państwa wobec
ludzi w podeszłym wieku, oczekiwania i realizacja modelu życia, stopień zaspokojenia potrzeb przez ludzi starszych, itp.
4) Pod względem gospodarczym państwa unijne są dość zróżnicowane. Zamożniejsze kraje mają większą ofertę dóbr i usług dla ludzi starszych, co zapewnia im większe poczucie bezpieczeństwa i komfortu życia. Natomiast
państwa uboższe wprowadzają określone reformy stosunkowo wolno i nie
spełniają tym samym oczekiwań społecznych. Oferowane dobra są poza zakresem możliwości przeciętnego emeryta.
5) Zjawiskiem wywołującym niepokój w opinii społecznej jest stereotyp człowieka starszego, postrzeganego jako osoba ulegająca stopniowej degradacji
fizycznej i psychicznej. Jest on dość popularny w środowiskach Europejczyków młodych, aktywnych zawodowo. Ludzie starsi czują się dyskryminowani ze względu na wiek oraz wykluczeni ze względu na swoją kondycję fizyczną, psychiczną, zdrowotną.
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Analiza materiału empirycznego
Pomimo iż początek badań nad jakością życia dotyczył lat 60. ubiegłego
wieku, to w chwili obecnej przeżywa ono swój renesans. Jest to proces o typowo
interdyscyplinarnym charakterze, łączący wiele ważnych dziedzin życia człowieka. W dużej mierze zależy od wcześniejszych doświadczeń i poprzednich faz
życia oraz cech charakterologicznych jednostki, od indywidualnej umiejętności
radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Starość nie jest chorobą, ale etapem życia,
który musi przejść każdy. Jest to trudny okres w życiu człowieka. W chwili
obecnej, na skutek zmiany sytuacji demograficznej społeczeństw europejskich,
nastąpiła wyraźna zmiana jakości życia seniorów.
W perspektywie minionych lat liczba osób starszych znacząco wzrosła, co
świadczy o tym, że współczesne społeczeństwo europejskie się starzeje (tabela 1).
Należy to tłumaczyć faktem, że rośnie liczba i odsetek ludności starszej (w wieku 60 lat i więcej) w ogólnej liczbie ludności i wzrasta liczba osób powyżej 75–80
roku życia.
Tabela 1. Liczba ludności w wieku po 60 roku życia, rejestrowana w tys.
Lata

Liczba ludności w tys.

2000

1708,7

2005

1497,3

2008

1840,3

2009

2027,2

2010

2327,1

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Rocznik Demograficzny, red. H. Dmochowska, Warszawa
2010, s. 129.

Z raportów dotyczących pespektywy do 2060 roku wynika, że liczba osób
mających ponad 65 lat będzie imponująco wysoka i osiągnie w Europie wskaźnik z 87 mln w chwili obecnej – do 167 mln w prognozowanej przyszłości5.
W Polsce średnia długość życia mężczyzny przekroczy 82 lat, a kobiety 88 lat.
Według tego raportu Francuzi mają żyć najdłużej, a najszybciej mają umierać
Bułgarzy.
W chwili obecnej przyjmuje się, że w Europie żyje około 605 mln ludzi starszych, a seniorzy stanowią 20% ogółu mieszkańców, a w Polsce 13% ogółu
mieszkańców6. Demografowie zakładają, że do roku 2020 aż 25% społeczeństwa państw unijnych przekroczy granicę 65 roku życia. Najwięcej ludzi starszych żyje w Grecji i we Włoszech. Według prognoz ONZ na lata 2000–2050,
5
6

M. Bojanowski, Stary Kontynent starych ludzi, „Gazeta Wyborcza” 2011, nr 257, s. 25.
http://www.zycie.senior.pl/147,0,Seniorzy-w-Uni-Europejskiej,5406.html, stan z: 15.10.2012.
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odsetek ludności w wieku 60 i więcej lat zwiększy się z 16,6 z 2000 roku do
35,6 w roku 20507.
Według prognoz demograficznych do 2035 roku, liczba ludności po 60 oraz
65 roku życia będzie systematycznie wzrastała (tabela 2).
Tabela 2. Prognoza ludności Polski do 2035 roku po 60 roku życia i więcej, oraz 65 roku życia
i więcej
Stan ludności w tys. po 60-tym roku Stan ludności w tys. po 65-tym roku
życia i więcej
życia i więcej

Lp.

Lata

1.

2010

2327

5153

2.

2015

2691

5929

3.

2020

2650

6954

4.

2025

2190

7844

5.

2030

2102

8194

6.

2035

2450

8358

Źródło: opracowanie własne wg: GUS, Rocznik Demograficzny, 2010

Począwszy od 2015 roku, nastąpi dynamiczny wzrost ludności po 65 roku
życia i więcej (z 5 mln 929 tys. osób do 8 mln 358 tys.).
Pomimo że jednoznaczne zdefiniowanie jakości życia nastręcza wiele trudności, to z całą pewnością wpływa na nią sytuacja ekonomiczna danego kraju.
Uzasadnienie znajduje prosta reguła stwierdzająca, że im bardziej rozwija się
gospodarka danego kraju, tym bardziej zwiększa się jakość życia ludzi. W krajach Unii Europejskiej PKB na jednego mieszkańca, określony wskaźnikiem
SSN (standard siły nabywczej), kształtuje się bardzo różnie (zob. tabela 3).
Tabela 3. Wskaźnik PKB na mieszkańca, w wybranych krajach europejskich za 2009 rok
Lp.

Kraj

Wskaźnik PKB

1.

Niemcy

116

2.

Francja

107

3.

Włochy

102

4.

Grecja

95

5.

Słowenia

86

6.

Słowacja

72

7.

Litwa

53

8.

Łotwa

49

Źródło: opracowanie własne na podstawie: europa.eu/about-eu/facts-figures/living/index_pl.htm,
stan z: grudzień 2011.
7

Tamże.
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W kategorii komfortu życia najtrudniej mają kraje byłego bloku wschodniego (Litwa, Łotwa Słowacja), których gospodarki przechodzą okres transformacji
ekonomicznej, w celu dostosowania się do standardów określonych przez pozostałe państwa unijne.
Wszyscy do starości przygotowują się przez całe wcześniejsze życie. Styl
prowadzonego życia zaprocentuje na emeryturze poczuciem satysfakcji i określonego komfortu. Wśród populacji ludzi w wieku poprodukcyjnym wyróżnia
się kilka typów postaw pozwalających przystosować się do otaczającej rzeczywistości. Są nimi8:
a) Postawa konstruktywna, dotycząca tych seniorów, którzy są otwarci na otaczającą rzeczywistość, potrafiący zaakceptować swoją starość, czerpiący radość ze swojego życia, aktywni pod każdym względem (fizycznym, społecznym, emocjonalnym), otwarci na innych, skłonni do współpracy pomocy, samodzielni, ciekawi życia.
b) Postawa bierności, dotycząca seniorów mało aktywnych, zależnych od innych, niewidzących perspektyw w dalszym życiu, ograniczonych nieprzystającymi do zmieniających się czasów konwenansami, odczuwających zagrożenie ze wszystkich stron.
c) Postawa obronna, typowa dla ludzi odczuwających strach przed śmiercią
i nieporadnością.
d) Postawa wrogości do otoczenia, dotyczącą tych, którzy reprezentują postawę
agresywną, pełną podejrzliwości, starość odbierana jest jako okres ubóstwa,
wyrzeczeń, zniedołężnienia oraz utraty sił.
e) Postawa wrogości do siebie, typowa dla ludzi bilansujących swoje życie
dość negatywnie, mało zaradnych, mało aktywnych, ludzi złośliwych, kłótliwych, niegodzących się ze śmiercią.
We współczesnym społeczeństwie spotyka się postawy zbyt mało akceptujące i okazujące szacunek dla tego etapu życia. Wielu polskich seniorów reprezentuje styl życia zwanym „domocentryzmem”, czyli taki, który polega na siedzeniu w domu, oglądaniu telewizji i ograniczaniu kontaktów z ludźmi. Większość
emerytów nie ma pomysłu, co robić na emeryturze, i często przesiaduje w czterech ścianach.
Wokół problematyki ludzi w podeszłym wieku narodziło się wiele mitów
rozmijających się z prawdą. Powszechnie panuje jeszcze pogląd, że starzy ludzie
są słabi, nie mają nic do zaoferowania, są ciężarem dla gospodarki, są ciężarem
dla rodziny. W Polsce dominującym modelem życia w podeszłym wieku jest
zawodowa i społeczna bierność. Problematyka ta została opisana w badaniach
prowadzonych przez E. Kotowską i I. Wóycicką9.
8
9

http://www.czas-seniora.pl/?p=2672, stan z: lipiec 2012.
E. Kotowska, I. Wóycicka, Sprawowanie opieki oraz inne uwarunkowania podnoszenia aktywności zawodowej osób w starszym wieku produkcyjnym. Raport z badań, Warszawa 2008.
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Każdy senior spogląda na jakość swojego życia z własnej perspektywy,
struktury własnych potrzeb, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej, ilości posiadanych dóbr, z perspektywy tego, co może poznać i przeżyć. Często ludzie starsi
czują się osamotnieni. Jest to konsekwencją między innymi przejścia na emeryturę, zawężających się kręgów kontaktów społecznych, śmierci bliskiej osoby,
braku zrozumienia przez najbliższych, braku akceptacji ze strony najbliższego
otoczenia.
Rozpoznanie prowadzone przez pracowników socjalnych wskazuje, że 92%
seniorów w Polsce ma warunki materialne złe. Głównymi problemami, z którymi boryka się większość seniorów, są choroby, samotność, niepełnosprawność,
brak akceptacji w środowisku lokalnym, brak opieki ze strony rodziny. Nikt
z badanych nie stwierdził, że warunki ich życia są dobre. We współczesnej Europie (szczególnie w krajach Europy Wschodniej) starzeniu towarzyszy często
lęk o przyszłość, utrata godności, bierność, poczucie, że jest się udręką i ciężarem dla rodziny i młodszej generacji. Unia Europejska proponuje inny model
starości, tzw. „starość aktywną”. Ideą tej inicjatywy jest zapobieganie izolacji
osób starszych i wdrażanie ich do integracji międzypokoleniowej. Dzieje się to
za sprawą unijnej Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która swoje działania na
rzecz uczenia się przez całe życie kończy w 2013 roku. Ma ona na celu promowanie dialogu międzykulturowego, wdrażanie seniorów do różnych działań,
w celu rozwoju u nich określonych kompetencji, takich jak np. przedsiębiorczość; promowanie nauki języków obcych, zdobywanie umiejętności informatycznych, itp.
W niniejszej pracy jakość życia została zdiagnozowana w następujących kategoriach: relacje rodzinne, sytuacja zdrowotna, relacje sąsiedzkie i przyjacielski, bezpieczeństwo socjalne, wynagrodzenie, posiadane oszczędności, wypoczynek, sposób spędzania czasu.
W chwili obecnej, na skutek zmiany sytuacji demograficznej społeczeństw
europejskich, nastąpiła wyraźna zmiana jakości życia seniorów.
W każdym kraju Unii Europejskiej spotyka się inny model życia rodzinnego
osób starszych. Nie zauważa się rodzin wielopokoleniowych, wspólnie żyjących,
i wspólnie mieszkających, jak to ma miejsce w Polsce. Z chwilą uzyskania pełnoletniości, lub nawet wcześniej, młodzi ludzie odchodzą od swych rodzin, po
to, aby żyć i mieszkać osobno, na własny rachunek. Kontakty młodych z rodzicami są dość ograniczone, i nie mają spontanicznego charakteru jak w Polsce.
Taki model życia rodzinnego spotyka się w Szwecji i innych krajach skandynawskich, w Niemczech, Danii, Holandii, Anglii czy we Francji.
Dla ludzi starszych rodzina jest jedną z najważniejszych wartości. Wydaje
się że wiążą z nią nadzieje na dalsze lata, na godną starość i opiekę w sytuacjach
trudnych. W dobie powszechnego kryzysu ekonomicznego, szalejącego bezrobocia , senior czyli człowiek o stałych dochodach jest niejednokrotnie ratunkiem
dla tych członków rodziny, którzy pozostają bez pracy. Prowadzenie wspólnego
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gospodarstwa domowego, dofinansowywanego przez starszych bywa rozwiązaniem dla problemów rodzinnych. Prowadzone przez autorkę badania potwierdziły tezę, że osoby starsze chcą mieć bardzo bliski kontakt ze swoją rodziną, ale
jednocześnie dążą do tego aby, nie być zależnym od członków rodziny, i nie być
dla nich obciążeniem w momencie choroby czy innej niedyspozycji (wykres1).

Wykres 1. Analiza kontaktów rodzinnych badanej grupy seniorów (kobiet N = 50 i mężczyzn N = 50)
Źródło: opracowanie własne.

W badanej populacji – to kobiety seniorki wykazują największą tendencję do
bardzo częstych kontaktów z najbliższymi (67% badanych). Dzieje się to za
sprawą przejęcia przez kobiety określonego obszaru opieki nad wnukami. Mężczyźni natomiast (51%) przejmują obowiązki związane z czynnościami gospodarczymi w celu utrzymania prawidłowego funkcjonowania wspólnego gospodarstwa domowego. Sporadyczne kontakty z najbliższą rodziną chce utrzymywać zaledwie 11% badanych kobiet oraz tylko 7% mężczyzn. Ten rodzaj kontaktów to zazwyczaj krótkie rozmowy telefoniczne, wizyty z okazji uroczystości
rodzinnych (imieniny, urodziny, wesela, rocznice, ulubione wydarzenia).
Stwierdzono, że żadna z badanych osób nie chce całkowicie zrezygnować z kontaktów z najbliższymi członkami rodziny.
Poprzez kontakty z najbliższymi ludzie starsi czują się bezpieczniej, mają
poczucie przynależności, akceptacji. Troska o bliskie relacje z rodziną jest typowa dla polskich seniorów, gdyż żyją w rodzinach swoich dzieci. Rodziny
chętnie korzystają z pomocy babci czy dziadka, ponieważ instytucje opiekuńcze
do tego powołane nie spełniają oczekiwań społecznych. Według statystyk prowadzonych w naszym kraju, 27% ludzi mieszka w pojedynkę, 38% często prze-
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bywa samotnie w domu, 17% często odczuwa osamotnienie, 55% nie jest osamotnionych, 29% odczuwa osamotnienie czasami10. Ludzie starsi nie chcą obciążać sobą ani rodziny, ani państwa. Większość (ponad 60%) twierdzi, że nie
potrzebuje takiej pomocy ze strony najbliższych.
W innych krajach europejskich relacje seniorów z rodziną są dość odległe.
Powszechnym zjawiskiem jest życie seniorów w samotności (starzenie się ze
współmałżonkiem – jak w Niemczech, Anglii czy w Szwecji), osłabienie więzi
między pokoleniami, zanik rodzin wielopokoleniowych. Jeżeli osoba starsza
w wymienionych krajach potrzebuje pomocy, to są do tego powołane instytucje
zapewniające opiekę, w zależności od kondycji majątkowej zainteresowanych.
W Wielkiej Brytanii funkcjonuje 5,7 miliona opiekunów domowych (członków
rodzin), silnie wspieranych przez państwo. W takich krajach, jak: Francja,
Niemcy, Szwecja, Anglia, nastąpił dynamiczny rozwój instytucji opiekuńczych
o charakterze stacjonarnym i otwartym. Pomoc osobom starszym w miejscu zamieszkania ma charakter medyczny i socjalny. Według analiz prowadzonych
przez M. Dziubinską-Michalewicz, na terenie Wielkiej Brytanii pomoc dla osób
starszych prowadzona jest w następujących formach11: pomoc prowadzona przez
domowych terapeutów zajęciowych, dostarczanie posiłków do mieszkań w postaci tzw. posiłków na kółkach, organizowanie usług pralniczych, organizowanie
pomocy domowej (sprzątanie robienie posiłków, zakupy), pomoc w transporcie,
poradnictwo prawne i socjalne. Podobnie funkcjonuje opieka w Szwecji, państwie powszechnie uznanym za reprezentujące wysoki poziom dobrobytu.
Szwedzki system opieki i wsparcia dla ludzi w podeszłym wieku uznawany jest
przez profesjonalistów za najlepszy na świecie. Przebywanie w Domu Opieki
uznawane jest przez tamtejsze społeczeństwo jako coś naturalnego i bardzo wygodny etap życia. Przyzwyczaił on Szwedów do pewnego standardu usług socjalnych, który w polskich warunkach można uznać za coś bardzo luksusowego.
Szwedzkie domy opieki dla seniorów to jednokondygnacyjne obiekty, wkomponowane w osiedla, w których żyją osoby starsze, mniej lub bardziej sprawne.
Profesjonalny, wysoko wykwalifikowany, liczny personel, utrzymujący codzienny kontakt z podopiecznymi to powszechny widok szwedzkich osiedli.
Niezwykła troska o higienę seniorów i pełen serwis różnych usług ułatwiających
codzienne życie sprzyjają poczuciu wysokiej jakości życia osób starych. W innych krajach europejskich, jak w Niemczech, Włoszech, Austrii czy we Francji
– system tamtejszej opieki nad seniorami wspomagany jest przez falę emigrantów w krajów Europy Wschodniej, którzy bardzo chętnie podejmują opiekę za
odpowiednią opłatą. Osoby te w przeważającej większości zamieszkują razem
z podopiecznymi, zapewniają całodobową opiekę i jednocześnie uzupełniają
i rekompensują kontakty społeczne osób starszych. System ten jest tańszy niż
10
11

http://www.razemztoba.pl/wai/index.php?NS=srodek&nrartyk=1928, stan z: wrzesień 2010.
M. Dziubińska-Michalewicz, Organizacja opieki nad osobami starszymi w wybranych krajach
Unii Europejskiej, Warszawa 2007, s. 2–3.
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opłacenie pobytu w instytucjach do tego przeznaczonych. Rodziny w pewnym
zakresie są odciążone obowiązkiem troski i opieki nad starszymi. W Polsce podjęto inicjatywę szkolenia i aktywizacji osób bezrobotnych w kierunku zwiększenia liczby osób zajmujących się profesjonalną opieką nad seniorami.
Jedną z istotnych obaw obniżających jakość życia osób starszych jest samotność. Jest to poważne zagrożenie starości. To poważny problem, którego oblicza
są przykre dla człowieka. Wiele osób starszych nie potrafi sobie z nim w odpowiedni sposób poradzić. To rodzaj izolacji, nieznośnego wyobcowania, czy też
odepchnięcia, zwiększonego poczucia niepotrzebności. Konsekwencją takiego
stanu rzeczy jest zła kondycja psychiczna, co w rezultacie może doprowadzić do
depresji. Problem ten dotyczy seniorów w każdym kraju, bez względu na uwarunkowania gospodarcze, i jeszcze długo pozostanie w niewystarczającym stopniu uregulowany, z uwagi na wzrastającą liczbę osób starszych na przestrzeni
najbliższych lat. Bycie seniorem to również zmiana świadomości w kierunku
utwierdzającym w przekonaniu, że na tym etapie życia można być potrzebnym,
docenionym, akceptowanym, otwartym na kontakty z ludźmi i aktywnym poznawczo, intelektualnie, fizycznie, towarzysko. Właściwa postawa wobec życia,
wiara i optymizm mają niezwykłe właściwości terapeutyczne i zapobiegają społecznemu procesowi wykluczenia.
Z uwagi na fakt systematycznego wzrastania populacji ludzi starszych wzrasta również zapotrzebowanie na opiekę zdrowotną. Życie w dobrej kondycji
zdrowotnej, aktywność, to kolejne atrybuty podnoszenia jakości swojego życia
przez seniorów. Jednym z najważniejszych wskaźników akcentujących problem
lat zdrowego życia jest tzw. wskaźnik zdrowego życia, uznany przez strategię lizbońską jako jeden z najważniejszych. Określa on, ile lat dana osoba w danym
wieku może przeżyć w dobrym zdrowiu. Jego funkcja polega między innymi na12:
— monitorowaniu stanu zdrowia,
— ocenie wpływu na obraz jakości życia seniorów,
— monitowaniu dostępu do opieki zdrowotnej,
— określeniu stopy zatrudnienia wśród osób starszych oraz pomiarze ich aktywności.
Ludzie w podeszłym wieku są najczęstszymi odbiorcami usług medycznych
i stanowią jedną z najważniejszych grup społecznych w kategorii klientów przemysłu farmaceutycznego. To właśnie między innymi tego typu firmy zabiegają
o wzrost zdrowotnej świadomości, poprawienie zdrowego stylu życia seniorów,
rozwijają działania na rzecz witalności osób starszych, poszanowania godności.
Wiele krajów europejskich pracuje nad unowocześnieniem i usprawnieniem opieki długoterminowej i usług socjalnych, poprawą indywidualnej jakości życia.
Ważnym elementem w kwestii zwiększenia komfortu życia są prawidłowe
relacje sąsiedzkie i przyjacielskie. Polepszają one kondycję psychiczną osób
12

http://ec.europa.eu/health/indicators/healthy_life_years/index_pl.htm, stan z: listopad 2012.
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starszych, wpływają na zwiększenie poziomu samooceny, powodują zwiększenie poczucia przynależności do określonych wspólnot. Relacje sąsiedzkie, przyjacielskie, rówieśnicze, w jakiś sposób wypełniają przestrzeń życiową seniorów.
Mają również charakter terapeutyczny, powodują bowiem pokonanie pasywnej
postawy wobec życia, ograniczają bądź eliminują „samotność człowieka w tłumie”, tak często spotykaną wśród osób starszych. Badania w tym obszarze prowadzone przez W. Wnuk13 akcentują silną potrzebę akceptacji i więzi społecznych utożsamianą z sensem życia. Autorka posługując się amerykańską klasyfikacją, wyróżniła najistotniejsze potrzeby, a wśród nich:
— potrzebę wykonywania społecznie użytecznych działań,
— potrzebę utrzymywania normalnych stosunków towarzyskich,
— potrzebę uznania jako jednostki ludzkiej,
— potrzebę odpowiedniej stymulacji psychicznej i umysłowej,
— potrzebę odpowiednio ustalonego trybu życia i utrzymania stosunków z rodziną,
— potrzebę duchowej satysfakcji.
Ludzie, którzy mają wysoką jakość życia, są zadowoleni, mają satysfakcjonujące relacje społeczne. W opinii A. Głębockiej i M. Szarzyńskiej, wyróżnia się
kilka rodzajów wsparcia społecznego14:
a) emocjonalne, rozumiane jako wyrażanie troski, zaufania, bliskości,
b) informacyjne, dostarczanie nowych rad, informacji,
c) instrumentalne, odnoszące się między innymi do wspólnego rozwiązywania
problemów,
d) oceniające, które dotyczy wyrażania zrozumienia i zachęty.
Aktywne relacje społeczne służą utrzymywaniu prawidłowego zdrowia oraz
wspomagają procesy zdrowienia. Wiele dowodów empirycznych wskazuje na
to, że relacje społeczne nadają sens egzystencji seniorów, służą generowaniu pozytywnych emocji, kreują postawy osób starszych otwarte na nowe doświadczenia, na aktywne poszukiwanie celów życia, wyrabiają umiejętność pozytywnego
przewartościowania zdarzeń, które spotykają jednostkę. Mechanizmem ułatwiającym taki stan rzeczy jest podejmowanie przez osoby starsze różnych form aktywności. Zalicza się do nich między innymi: przyjaźnie sąsiedzkie, opiekę nad
członkami rodziny, przynależność do wspólnot (w tym wspólnoty religijnej),
udział w zajęciach Domu Seniora, wolontariat, uniwersytet III wieku, udział
w różnych zajęciach sportowych.
Prowadzone w tym obszarze badania potwierdzają założenie, że im wyższy
status ekonomiczny osób starszych, tym większe poczucie satysfakcji z jakości
życia. W państwach Unii Europejskiej, w których gospodarki funkcjonują
w oparciu o większy budżet, problem integracji społecznej seniorów został ure13
14

http://kutw.kpswjg.pl/witryna1/wnuk.htm, stan z: marzec 2011.
A. Głębocka, M. Szarzyńska, Wsparcie społeczne a jakość życia ludzi starszych, „Gerontologia
Polska” 2005, t. 13, nr 4, s. 255.
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gulowany. Osoby fizycznie sprawne prowadzą w zasadzie aktywny tryb życia
(wycieczki, sanatoria, wczasy, spotkania towarzyskie w klubach lub pabach),
nadrabiając zaległości minionego czasu. Natomiast ci, których ograniczenia
zdrowotne hamują, mają w pełni zapewnioną opiekę służb i ludzi do tego powołanych. Najlepiej system integracji społecznej osób starszych funkcjonuje w krajach skandynawskich, Niemczech oraz Francji, a także w Anglii. Do 2013 roku
państwa unijne mają obowiązek przeznaczyć znaczne środki z budżetu, celem
zapobiegania wykluczeniu społecznemu.
Niezwykle istotnym elementem podnoszącym jakość życia seniorów jest
podejmowanie pracy zarobkowej. Jest to nie tylko zwiększenie komfortu życia,
ale również możliwość pokazania swoich kompetencji, doświadczenia, przedsiębiorczości, operatywności i dyspozycyjności. Niestety, osoby starsze w dalszym ciągu napotykają na silny opór środowisk pracodawców. Wychodzą oni
z założenia, że osoby po 55 roku życia nie są mobilne, nie podnoszą swoich
kwalifikacji, wolniej wykonują powierzone obowiązki, są informatycznie opóźnieni, nie potrafią się niczego nauczyć. W kwestii zatrudnienia seniorów Polska
osiąga najgorsze wskaźniki w Unii Europejskiej. W 2010 roku pracę miało
60,9% mieszkańców Unii w wieku 55–59 lat. Najwyższe wskaźniki odnotowano
w Szwecji 80,7%, Danii 75,9%, Finlandii 72,5%, Słowenii 46,9%, natomiast
w Polsce wskaźnik ten wynosił 45,8%15. Wzrósł odsetek ludzi zatrudnionych
w wieku 60–64 lata. Ponownie kraje skandynawskie, na czele ze Szwecją, osiągnęły w tym obszarze najwyższe wskaźniki 61%, natomiast Wielka Brytania –
44%, Estonia – 42,8%, Węgry – 13%. Polska osiągnęła wskaźnik 19,1% osób
zatrudnionych w wieku 60–64 lata. Coraz częściej i odważniej ludzie zajmujący
się problematyką zatrudnienia seniorów mówią o dyskryminacji osób starszych,
i powstałych w tym obszarze stereotypach. Dyskryminację rozumie się jako gorsze traktowanie danej osoby w porównaniu do innych osób znajdujących się
w podobnej sytuacji. Jest to nowy problem, niedokładnie zbadany w Polsce i innych krajach unijnych. Szczególnie ostro jest widoczny w krajach o niestabilnej
gospodarce (Polska i inne kraje Europy Wschodniej), gdzie nakłady na osoby
starsze są niewystarczające. Powszechnie przyjęto uważać, że gorsze traktowanie osób starszych jest czymś naturalnym i należy do tego przywyknąć. Pracownicy starsi wiekiem rzadziej są delegowani na szkolenia, a pierwsi tracą pracę
w przypadku zwolnień grupowych. Według analiz prowadzonych przez znaną
gerontolog B. Szatur-Jaworską, istnieją źródła dyskryminacji, do których zalicza
między innymi: negatywne stereotypy dotyczące starości, kult młodości w polskim społeczeństwie, brak rzetelnej wiedzy o starości wśród pracodawców i decydentów, bezrobocie nasilające konkurencję na rynku pracy, złą organizację
pracy instytucji obsługujących osoby starsze16.
15
16

http://wolnemedia.net./tag/unia-europejska, stan z: czerwiec 2012.
B. Szatur-Jaworska, Wprowadzenie, [w:] Co wiemy o dyskryminacji ze względu na wiek. Głos
ekspertów, doświadczenia osób starszych, Warszawa 2005, s. 9.
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Społeczeństwo postrzega osoby starsze jako bardzo konserwatywne, niezdolne do rozwoju. Ignorowane jest doświadczenie i wysokie kwalifikacje. Dzisiejsze młodsze społeczeństwo zapomina, że każdy będzie musiał przejść taki
etap w życiu i warto pomyśleć o zapewnieniu sobie i innym odpowiedniej jakości życia na kolejne lata.
Wiele europejskich krajów przykłada dużą troskę do bezpieczeństwa socjalnego seniorów. Bezpieczeństwo socjalne można tłumaczyć jako ochronę egzystencjalnych podstaw życia obywateli. Obejmuje ona całokształt działań prawnych, organizacyjnych i wychowawczych, realizowanych przez podmioty rządowe, pozarządowe, a także samych obywateli, w celu zapewnienia pewnego
poziomu życia.
Europa oparta na wysokim standardzie życia wszystkich obywateli – to cele,
jakie zostały zapisane w strategii Europa 2020. Nie we wszystkich państwach
spełniono w tej kwestii wymagane standardy. W Polsce wielu seniorów spotyka
się z poczuciem zachwiania bezpieczeństwa socjalnego. Jest to spowodowane
między innymi:
a) ciągłym wzrostem wydatków o charakterze egzystencjalnym,
b) poczuciem nieużyteczności seniorów, częstym brakiem pomysłu na dalsze
życie,
c) brakiem przygotowania się do życia na emeryturze,
d) utratą lub ograniczeniem sprawności,
e) osamotnieniem związanym z przejściem na emeryturę,
f) zagubieniem i bezradnością wobec skomplikowanej rzeczywistości.
Aby temu zaradzić, różne instytucje zajmujące się problematyką osób starszych czynią starania mające na celu stabilizację poczucia bezpieczeństwa socjalnego poprzez aktywizację, integrację i pomoc środowiskową, a także doskonalenie i rozwój usług socjalnych. Dotyczą one zapobiegania wykluczeniu społecznemu, cyfryzacji, doradztwa finansowego, prawnego i psychologicznego,
poprawienia wizerunku osoby starszej. Polscy seniorzy nie są zadowoleni z oferowanego im bezpieczeństwa socjalnego (zob. wykres 2).
W badanej populacji osób starszych wysoki współczynnik niezadowolenia
odnosił się zarówno do opinii mężczyzn 81%, jak i kobiet 78%. Poziom niezadowolenia badanych miał swoje następstwa , w postaci braku zaufania do działań państwa i jego organów. W opinii badanych wszelkie inicjatywy są niewystarczające w stosunku do oczekiwań społecznych w tym względzie. Niskie
emerytury, wzrastające i wysokie koszty utrzymania, utrudniony dostęp do gabinetów lekarskich, długi okres wyczekiwania w różnych życiowych sprawach,
brak możliwości dodatkowego zarobku – stawia polskiego seniora wśród najbardziej ubogich grup społecznych. W Polsce starość jest synonimem biedy,
niepewności, wyrzeczeń, wszelkiego rodzaju ograniczeń, a nawet dyskryminacji
ze względu na wiek. W stosunku do seniorów innych krajów europejskich
(Szwecja, Francja, Anglia, Niemcy, Dania) ten etap życia wydaje się dla więk-
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szości osób starszych bardzo smutnym. W dramatycznej sytuacji pozostają osoby starsze, borykające się z różnymi dysfunkcjami, fizycznymi, psychicznymi
czy zdrowotnymi. Pozostają oni często sami ze swoimi problemami, bez należytej opieki i wsparcia. Oferowana pomoc jest często niewystarczająca i okazjonalna, mało profesjonalna. Ponadto, odczuwalny jest brak odpowiednio przygotowanej, specjalistycznej kadry do współpracy i opieki nad osobami w starszym
wieku. Jakość życia ludzi w wieku poprodukcyjnym jest na niezadowalającym
etapie. Należałoby brać przykład z tych krajów (Szwecja, Dania i inne), których
wieloletnie doświadczenia, oraz odpowiednio wysoki budżet, powodują wysokie
poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji seniorów, zapewniają odpowiedzi komfort życia, gwarantują profesjonalną opiekę, zapewniają dobry i tani wypoczynek oraz szacunek społeczny.

Wykres 2. Analiza poziomu zadowolenia lub niezadowolenia z bezpieczeństwa socjalnego seniorów (kobiety N = 50, mężczyźni N = 50)
Źródło: opracowanie własne.

Jakość życia seniorów w krajach europejskich jest bardzo zróżnicowana. Począwszy od Szwecji oferującej swoim seniorom wysoki standard życia, a skończywszy na krajach Europy Wschodniej, borykającej się z trudnościami ekonomicznymi i wychodzącymi z zapaści cywilizacyjnej.
Prowadzona w niniejszym opracowaniu analiza wykazała że model życia
polskich seniorów jest różny od tego, jaki jest preferowany w większości krajów
unijnych. Tworząc rodziny wielopokoleniowe, wspólnie zamieszkując, pomagają sobie na zasadzie wzajemności. Powstają silne więzi emocjonalne oraz ekonomiczne, gdyż emerytury seniorów uzupełniają oraz wspomagają domowy budżet dorosłych dzieci. Dziadkowie bardzo często spełniają role opiekunów wnucząt, zastępując instytucje do tego celu powołane (żłobki, przedszkola). Ilość
tych instytucji jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb społecznych, i wiąże
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się z dodatkowymi kosztami. W krajach unijnych nie ma zwyczaju życia we
wspólnotach rodzinnych. Dzieci zamieszkują osobno z chwilą uzyskania pełnoletniości i prowadzą osobne gospodarstwa domowe. Ich wzajemne kontakty są
dość luźne i nie przejawiają specjalnych zażyłości. Rodzice starzeją się w samotności lub z udziałem współmałżonka. Instytucje opieki i pomocy dla osób
starszych działają sprawnie, rozszerzając zakres oferowanych usług socjalnych,
zależnie od stopnia zamożności. Starość seniorów w wielu krajach unijnych
(Szwecja, Anglia, Francja, Niemcy, Dania) nie jest okresem wyrzeczeń i lęków.
Ważnym czynnikiem decydującym o jakości życia seniorów jest: stan i zamożność gospodarki danego państwa, funkcjonowanie systemu instytucji wsparcia i opieki nad starszymi, dążność państwa do zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego osób starszych, likwidowanie barier związanych z dyskryminacją seniorów ze względu na wiek, aktywizacja i zatrudnianie osób starszych.
Działania państw Unii Europejskiej skoncentrowane są na;
a) zwiększeniu budżetu, w celu pomocy osobom starszym, oraz instytucji z nimi współpracującymi,
b) aktywizacji i zatrudnianiu seniorów w różnych dziedzinach gospodarki,
c) wykorzystywaniu doświadczenia i wiedzy seniorów,
d) podnoszenie kwalifikacji osób bezpośrednio współpracującymi z osobami
starszymi,
e) zwiększeniu liczby osób profesjonalnie zajmujących się seniorami,
f) zmianie świadomości społecznej w celu ukierunkowania na postrzeganie człowieka starszego jako dobrego odbiorcę wszelkich dóbr konsumpcyjnych,
g) zmianie społecznych stereotypów myślowych o seniorach jako osobach wykluczonych społecznie ze względu na wiek,
h) zwiększeniu nakładów na proces doskonalenia i kształcenia seniorów.
Wydaje się konieczne uświadomienie współczesnej młodzieży, jak ważny
staje się problem ludzi starszych. Jeżeli w chwili obecnej problem ten zostanie
potraktowany marginalnie, w niedalekiej przyszłości będzie on bezpośrednio dotyczył dzisiejszych decydentów. Wobec panującej tendencji zmierzającej do
wydłużenia wieku emerytalnego, problem osób starszych i jego prawne uregulowania wydają się bardzo pilne. Nie bez znaczenia jest również odbudowa
w Polsce, i innych krajach Europy Wschodniej, sprawnie funkcjonującego systemu opieki i wsparcia dla tych, którzy tej pomocy będą oczekiwać. Jeżeli społeczeństwo już dziś zatroszczy się o jakość życia seniorów, będzie to szybko
procentować w najbliższej przyszłości. W ludziach starszych drzemie niedoceniany i niejednokrotnie ignorowany potencjał intelektualny i sprawczy.
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Summary
A sense of quality of life of seniors in selected European Union member
countries
The article concerns the analysis of the quality of life of senior citizens in selected countries
of the European Union. Due to existing discrepancies in the quality of life, the author undertakes
the analysis of the level of life of Polish senior citizens. At the same time the author attempts at
explaining such questions as: describing the model of life of Polish senior citizens, presenting the
value system of people at the retirement age, determining the factors influencing the quality of life
of people at the age seigniorial. In the article the reader will find information about social exclusion of the senior citizens and the analysis of this state of affairs.
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Zastosowanie mechanizmu biologicznego sprzężenia
zwrotnego w procesie kształtowania umiejętności
Wprowadzenie
Pojęcie sprzężenia zwrotnego znane jest w wielu dziedzinach nauki. Począwszy od nauk ścisłych, poprzez biologiczne, medyczne, aż do nauk społecznych – zastosowanie sprzężenia zwrotnego ani nie budzi zdziwienia, ani nie jest
kwestionowana jego zasadność. Generalnie, mechanizm sprzężenia zwrotnego
oznacza oddziaływanie elementów (sygnałów) wyjściowych na elementy (sygnały) wejściowe. Innymi słowy, system otrzymuje dzięki mechanizmowi
sprzężeń zwrotnych natychmiastową informację o stanie swojego funkcjonowania. W dziedzinie psychologii jako pierwsi wkład w budowanie pojęcia sprężenia zwrotnego mieli behawioryści1, obecnie jest już ono szeroko wykorzystywane2, szczególnie w dziedzinach psychologii stosowanej.
Sprzężenia zwrotne mogą być pozytywne lub negatywne i mają związek
z zachowaniami symetrycznymi i komplementarnymi3. Zachowania symetryczne to zachowania, w których reakcja drugiej osoby nasila zachowanie pierwszej.
Zachodzi tu sprzężenie zwrotne pozytywne. Zachowania komplementarne, czyli
uzupełniające, objęte są działaniem negatywnego sprzężenia zwrotnego. W pier1

2

3

Współczesny behawioryzm postuluje, że zachowanie jest kształtowane i utrwalane przez własne skutki.
W teorii systemowej jest to podstawowe pojęcie, związane z mechanizmem homeostazy; głównie kojarzone z zasadami cyrkularności, całościowości, ekwipotencjalności i ekwifinalizmem.
Największe zastosowanie biofeedback znalazł w psychologii klinicznej, terapii, w psychologii
uczenia, sportu, biznesu.
Cyt. za: B. de Barbaro, Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, Kraków 1999,
s. 14–15.
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wszym przypadku może dojść do zmiany w obrębie systemu, w drugim – do
utrzymania jego homeostazy4.

Biologiczne sprzężenie zwrotne – definicja i rodzaje
Biofeedback, czyli biologiczne sprzężenie zwrotne, jest wszechstronnym
systemem treningu, który wywołuje zmiany w funkcjonowaniu wielu układów
organizmu; pozwala uzyskać informację zwrotną o zachowaniu danego narządu.
Jest to więc dostarczanie człowiekowi informacji zwrotnej („feedback”) o zmianach jego stanu fizjologicznego. Zmiany fizjologiczne organizmu monitorowane
są przez odpowiednie urządzenie, np. pomiarowy system komputerowy.
Do metod opartych na zjawisku biofeedback zaliczamy5:
1. Biofeedback GSR/BSR – najbardziej czuły rodzaj biofeedbacku, odnosi się
do możliwości pomiaru reakcji skórno-galwanicznych. Trening służy nauczeniu się kontrolowania temperatury i oporności skóry bez względu na
stan układu wegetatywnego.
2. Biofeedback EEG, inaczej: neurofeedback. Zakłada możliwość treningu,
którego celem jest usprawnienie funkcjonowania mózgu poprzez osiąganie
odpowiedniej, prawidłowej dla danych warunków, jakości fal mózgowych.
Bazuje on na możliwościach związanych z plastycznością mózgu.
3. Biofeedback EMG – zwany miofeedbackiem. Jest to możliwość samokontrolującego ćwiczenia mięśni u pacjentów z zaburzeniami ich funkcjonowania6. Stosowany jest zarówno do uaktywniania, jak i zmniejszania aktywności mięśniowej (stąd mówimy o kontroli mięśniowej – samokontrolujące
ćwiczenie mięśni).
4. Biofeedback oddechowy – to nauka kontrolowania oddechu w celu usprawnienia swojego funkcjonowania. Opiera się na założeniu, że niekorzystne
stany emocjonalne wpływają na jakość oddychania, co powoduje jego zakłócenie. Kontrolowanie rytmu i czasu oddechu ma więc bezpośredni związek z kontrolą emocji.
5. Biofeedback dla kontroli temperatury – to trening podwyższania ciepłoty
ciała. Związany jest z zaburzeniami gospodarki cieplnej na skutek przedłużającej się sytuacji stresowej. W dużej mierze trening wykorzystuje założenia technik relaksacyjnych.
6. Biofeedback HemoEncephaloGrafii (HEG) – jest to możliwość sterowania
obiegiem krwi w określonych obszarach mózgu, w celu ich stymulacji.

4
5

6

Tamże.
M. Herbart, Zastosowanie terapii biofeedback w pracy z młodzieżą, www.edukacja.edux.pl,
stan z: 20.10.2012.
J. Grossman, Fizjoterapia XXI wieku, Olsztyn 2004, s. 62–64.
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Dzięki możliwości obrazowania stopnia utlenowania krwi w mózgu, trening
ma wpływ na lepsze ukrwienie i odżywienie struktur mózgowych.
7. Biofeedback zmian polaryzacji kory (SCP – Slow Cortical Potentials) –
oznacza wolne potencjały korowe, czyli zmiany polaryzacji błony. Jeśli uzyska się negatywną polaryzację, doprowadzi to neurony do większej „gotowości” do pracy. Aby uzyskać taki efekt, trenuje się poniżej częstotliwości
1–2 Hz (fale delta).

Charakterystyka fal mózgowych
a)

b)

c)

d)

7

8

Zostały wyodrębnione i opisane następujące rodzaje fal mózgowych7:
fale beta to fale charakterystyczne dla stanu czuwania w zwykłej, normalnej
sytuacji, o częstotliwości 14–32 Hz (cykli na sekundę) i potencjale od 10 do
ok. 40–50 mikrowoltów. Kiedy ze stanu czuwania przechodzimy do stanu
braku uwagi, fala beta zaczyna zbliżać się do dolnej granicy strefy, gdzie potencjał staje się słabszy, a częstotliwość podwyższona; zakres fal beta dzielimy
na niską (ok. 14–15 Hz), zwaną SMR, czyli falami sensomotorycznymi8,
środkową beta (ok.15–18 HZ), zwaną beta 1, i wysoką beta (powyżej 18 Hz).
Każde z tych pasm ma odpowiednik w stanie funkcjonowania mózgu (naszym zachowaniu) i sposobie treningu;
fale alfa to fale charakterystyczne dla stanu między snem a czuwaniem, stanu relaksacji (pojawiają się również wówczas, gdy w stanie czuwania zamykamy oczy), o częstotliwości 8–13 Hz (cykli na sekundę) o potencjale ok.
40–100 mikrowoltów. Są podstawową prawidłowością w EEG u zdrowej
osoby dorosłej; w obszarze tej aktywności mózgowej możliwy jest przepływ
materiału świadomego i nieświadomego. Uważany jest za stan twórczy, stan
inspiracji i wyobraźni. Zakres alfa dzielimy na niskie alfa (8–10 Hz) i wysokie alfa (10–13 Hz);
fale theta to fale charakterystyczne dla snu, również snu paroksalnego z fazą
REM, transu w hipnozie, treści nieświadomych, ale też głębokiej medytacji
i marzeń, o częstotliwości 4–7 Hz i potencjale nawet do ok. 100 mikrowoltów. Zwane są falami wolnymi;
fale delta to fale o częstotliwości od 0,5–4 Hz i potencjale powyżej 100 mikrowoltów. Są mocno zsynchronizowane i najwolniejsze ze wszystkich fal
mózgowych, dlatego też towarzyszą głębokiemu snowi, kiedy nic się nie śni
i śpiący znajduje się w pełnej nieświadomości. W tym właśnie czasie orgaCharakterystyka i interpretacja psychologiczna fal mózgowych dokonana została na podstawie
M. Pecyna, Instrumentalizacja badań psychologicznych techniką Cap/Scan EEG/EMG, Warszawa 1999, s. 47–48.
Odkryte zostały przez Sterna, podczas jego eksperymentów na kotach; udowodnił wówczas, że
wzmacniając fale SMR, łagodzi się objawy padaczkowe i przyczynia do homeostazy organizmu.
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nizm regeneruje się i uwalnia do krwi hormon wzrostu (GH), hormon sterydowy DHEA (prawdopodobnie odpowiedzialny za spowalnianie procesów
starzenia się) oraz melatoninę odpowiedzialną za regulację dobowego cyklu
snu i czuwania oraz „zegara biologicznego”, zmniejsza się poziom kortyzolu
– hormonu kory nadnerczy popularnie nazywanego hormonem stresu. Fale
delta są też obrazem patologicznym, charakteryzującym uszkodzenia mózgu
(np. guzy). Pojawiają się również przy np. intensywnym wysiłku umysłowym.

Procedura kształtowania umiejętności z zastosowaniem
Biofeedback EEG
Neurofeedback to technika oparta na mechanizmie sprzężeń zwrotnych
z wykorzystaniem metody elektroencefalografii. Sam zapis EEG polega na rejestrowaniu czynności bioelektrycznej mózgu. Dzieje się to za pomocą elektrod,
umieszczanych na skórze głowy w ściśle określonym schemacie9.

Rys. 1. Lokalizacja elektrod 10–20 na jednowymiarowym rzucie głowy (źródło: www.brain.fuw.
edu.pl, stan z: 10.01.2012)

9

Od 1958 r. najczęstszym i zalecanym przez Międzynarodową Federację Elektroencefalografii
i Neurofizjologii Klinicznej jest schemat rozmieszczenia i oznakowania elektrod wg układu
10–20.
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Komórki nerwowe w mózgu wytwarzają sygnały elektromagnetyczne, które
są przekazywane przez synapsy. Wywołane przez aktywność mózgu różnice potencjałów między dwoma punktami są niewielkie i muszą być silnie wzmocnione zanim zareaguje na nie (zarejestruje je) urządzenie odbierające informację.
Zapis potencjałów mózgowych ma postać fal o częstotliwości 1–100 Hz i amplitudzie od ok. 5 do kilkuset mikrowoltów10. Elektrody są rozmieszczane na skórze głowy, a czynność bioelektryczna między każdą parą elektrod rejestrowana
jest jako jeden kanał. Analiza właściwości fal (np. częstotliwości, amplitudy,
kształtu lub rozkładu), polegająca na porównaniu czynności bioelektrycznej różnych obszarów, może być dokonana dla całej powierzchni mózgu lub dla określonych jego części. Tak więc podstawowy zapis EEG stanowi fala definiowana
jako przejściowa zmiana różnicy potencjałów czynności mózgu. Można również
określić rytmy badanych czynności11, które są zróżnicowane pod względem poziomu aktywności motorycznej i aktywności bioelektrycznej mózgu. „Każde
wzbudzenie komórek nerwowych charakteryzuje się dyschronizacją zapisu
EEG, która wyraża się falami o niskim woltażu i wysokiej częstotliwości, podczas kiedy sen objawia się synchronizacją zapisu EEG, tj. falami o wysokim
woltażu i małej częstotliwości”12.
Podczas badania EEG elektrody są umieszczane w wielu – z góry ustalonych
– miejscach na skórze głowy; dane odbierane z tych miejsc poddawane są analizie komputerowej i na ich podstawie powstaje specyficzna mapa naszego mózgu. Rodzaje dostępnych wyników konwencjonalnego badania EEG i QEEG
obejmują – lecz nie są ograniczone – do częstotliwości podziałów elektrycznych
w różnych regionach mózgu, amplitud i symetrii częstotliwości, amplitud
i kształtów fali dla analogicznych miejsc na każdej półkuli. Przyrównując te
średnie do baz normatywnych, naukowcy są w stanie zidentyfikować wzorce fal
mózgowych, które są charakterystyczne dla różnych populacji klinicznych13.
Wszystkie składowe fal mózgowych są zawsze produkowane, ale przewagę
pewnych pożądanych fal mózgowych można uzyskać wysiłkiem woli i systematycznym treningiem. Produkcja pewnych pożądanych fal i redukcja innych, niepożądanych, jest istotą treningu EEG biofeedback.
Najważniejszym wydarzeniem w historii neurofeedbacku było doprowadzenie do rozwoju teorii w praktyce klinicznej. Odkrycia Stermana14 spowodowały,
że inaczej spojrzano na leczenie epilepsji, a neuroterapia (dzięki badaniom Kamiya) została uznana za skuteczną metodę leczenia uzależnień, skutków urazów
i jako trening maksymalnej wydajności.
10
11

12
13

14

K. Walsh, Neurologia kliniczna, Warszawa 1998, s. 98.
Rytm możemy określić wówczas, gdy fale składające się na czynność pojawiają się z określoną
częstotliwością i są o tym samym kształcie.
M.B. Pecyna, dz. cyt., s. 16.
F. Masterpasqua, K. Healer, Neurofeedback In Psychological Practice, „Professional Psychology: Research and Practice” 2003, Vol. 34, No. 6, p. 652–656.
J. Demos, Getting started with neurofeedback, New York 2005.
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W związku z diagnozowaniem coraz większej liczby dzieci z ADHD, zaczęto prowadzić szeroko zakrojone badania, w czasie których okazało się, że osoby
z ADHD różnią się od nieklinicznych przypadków obrazem QEEG15. Badania
konsekwentnie pokazują, że podniesienie średniej amplitudy wolnych częstotliwości fal mózgowych (4–7 lub 11/08 Hz) z odpowiednim zmniejszeniem amplitudy wyższych częstotliwości (12–15 lub 15–18 Hz), zwłaszcza na przedczołowej lub przyśrodkowej centralnej korze, jest charakterystyczne dla osób z ADHD.
Badania te wykazują jeszcze większą względną wysokość w zwolnionej aktywności fal mózgowych w porównaniu do szybszego działania. W QEEG badania
wykazujące wolniejsze działanie mózgu u chorych z ADHD są potwierdzone
przez badania obrazowania mózgu16.

Trening EEG Biofeedback
Trening Biofeedback najczęściej opiera się na grach, które trwają około 2–3
minut; w zależności od możliwości ćwiczącego terapeuta decyduje o czasie
trwania całego treningu. Za każdym razem trenujący gra w 6 do 12 różnych gier.
Gry te nie mają skomplikowanej fabuły, skonstruowane są tak, aby dać trenującemu jak najprostszy sygnał o pracy jego mózgu. Na przykład jadący samochód
przyspiesza, gdy spełnione są warunki zadane przez terapeutę. Niezależnie od
choroby, procedura neurologicznego sprzężenia zwrotnego w badaniach jest stosunkowo spójna. Aktywność elektryczna neuronów jest wykrywana za pomocą
elektrod powierzchniowych, aktywność ta jest następnie wzmacniana i przetwarzana przez programy komputerowe, które za pośrednictwem symulacji gry na
monitorze komputera wywołują u pacjenta warunkową reakcję słuchową, dotykową i/lub wizualną. Na przykład, gra zręcznościowa Pac-Man emituje sygnał
dźwiękowy, gdy gracz utrzymuje fale w zakresie 15–18 Hz powyżej pewnego
progu amplitudy oraz zachowując fale w zakresie 7–4 Hz poniżej pewnego progu. Progi amplitudy są ustalane dla każdej osoby tak, aby zoptymalizować motywację i stopnie trudności. Nie występują w przypadku, gdy gracz utrzymuje
fale w zakresie 15–18–70 Hz, powyżej określonej amplitudy w 70% czasu,
utrzymując częstotliwość 4–7 Hz powyżej ponownie ustalonej amplitudy tylko
20% w czasie17.
Dzieci z trudnościami w koncentracji już na drugim spotkaniu przeżywają
często rozczarowanie tym, iż gry powtarzają się. Aby dziecko nie straciło chęci
do podejmowania wysiłku, rozmawiając o terapii, lepiej podkreślać osiągnięcia,
15

16
17

Badania na ten temat prowadzili m.in.: Chabot i Serfontein; Janzen, Graap, Stephenson, Marshall i Fitzsimmons; Monastra, Lubar oraz Linden; za: F. Masterpasqua, K. Healer, dz. cyt.,
p. 652–656.
F. Masterpasqua, K. Healer, dz. cyt.
Tamże, s. 653.
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zdobyte punkty, poziom koncentracji i rozluźnienia, zwracając w ten sposób
uwagę dziecka na cel terapii, a nie na zabawę, jaką byłoby zwykłe granie na
komputerze. Celem terapii jest nauczenie – bez względu na wiek – dzieci, młodzieży czy dorosłych korzystnego funkcjonowania w życiu codziennym, „pracy
mimo znudzenia, koncentracji uwagi na rzeczach powtarzalnych, wydajności
pod presją czasu i zewnętrznej oceny. Zatem biofeedback to też trening systematyczności, cierpliwości, motywacji i woli”18. Zapis fal mózgowych daje nam informacje na temat jakości procesów umysłowych, ale nie na temat ich treści.
Obserwując zapis fal mózgowych, terapeuta jest w stanie powiedzieć, czy
pacjent jest skoncentrowany (ale nie to, na czym się koncentruje), albo czy pacjent jest zdenerwowany (ale nie – z jakiego powodu)19.

Rys. 2. Pozytywny przebieg jednej z gier

Negatywny przebieg jednej z gier

Źródło: M. Ziółkowska, EEG Biofeedback. Co warto wiedzieć?, [w:] Poradnik dla rodziców na
temat rozwoju psychomotorycznego dzieci, Biuletyn „Promyk Słońca” 2009, nr 9, s. 3.

Biofeedback w analizie i terapii specyficznych trudności
Metoda biofeedbacku wykorzystywana jest do analizy zaburzeń, w perspektywie diagnozy i terapii. Początkowo stosowana w odniesieniu do zaburzeń neurologicznych (głównie padaczki), znalazła zastosowanie w analizie i terapii
ADD, ADHD oraz leczeniu zaburzeń lękowych. Dzięki niej można było dokonać precyzyjnych opisów zaburzeń i podać adekwatne wskazówki do szeroko
rozumianej terapii.
Według neurolog dr Aditi Shankardass20, około 1⁄6 dzieci cierpi na zaburzenia rozwoju. Mogą one hamować lub upośledzać rozwój funkcji poznawczych,
18

19
20

M. Ziółkowska, EEG Biofeedback. Co warto wiedzieć?, [w:] Poradnik dla rodziców na temat
rozwoju psychomotorycznego dzieci, Biuletyn „Promyk Słońca” 2009, nr 9, s. 2–3.
Tamże.
Aditi Shankardass jest neurologiem w zakresie trzech dyscyplin: dziedzinie neurofizjologii,
neuroanatomii i neuropsychologii. Obecnie prowadzi ona Pracownię Neurofizjologii Zakładu
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emocjonalnych, społecznych, jak też rozwój funkcji fizycznych. „Mimo tego, że
każde z tych schorzeń ma swoje źródło w mózgu, większość z nich jest diagnozowana tylko na podstawie zachowań. Diagnozowanie schorzeń mózgu bez zaglądania do mózgu jest jak leczenie chorób serca na podstawie objawów, bez
EKG czy rentgenu klatki, by obejrzeć serce. Program do mapowania aktywności
elektrycznej pozwala wykryć źródło nieprawidłowości. Program prawdopodobieństwa statystycznego pozwala matematycznie obliczyć, czy nieprawidłowości
są klinicznie istotne, pozwalając stawiać dokładniejsze diagnozy neurologiczne
objawów u dzieci. Badania pokazują, że prawie połowa autystycznych dzieci tak
naprawdę cierpi na napady padaczki (a były to dzieci pierwotnie z diagnozą autyzmu, deficytu uwagi, niedorozwoju i problemów językowych). Skany EEG
ujawniły problemy ukryte w ich mózgach, których nie ujawniłaby obserwacja
zachowania. EEG pozwoliło na dokładniejsze diagnozy neurologiczne i zastosowanie ukierunkowanego leczenia. Zbyt długo dzieci z zaburzeniami rozwoju
były źle diagnozowane, a ich prawdziwe problemy nierozpoznane i nieleczone.
Zbyt długo dzieci i rodziców dręczyły rozpacz i frustracja. Ale wkroczyliśmy
w nową erę neurologii, w której wreszcie możemy oglądać mózg bezpośrednio,
w czasie rzeczywistym, bezinwazyjnie i bez skutków ubocznych, by znaleźć
prawdziwe źródło upośledzeń u dzieci”21.
Analiza ponad 200 badań dokonana w 1999 r. przez Hughesa i Johna22 potwierdziła, że QEEG może być narzędziem do oceny chorób naczyń mózgowych, demencji, zaburzeń nastroju, zespołów powypadkowych, schizofrenii
i uzależnień. Pozwoliła też na wysunięcie wniosków, że uszkodzenie części czołowej lewego płata częściej prowadzi do objawów depresji, natomiast uszkodzenie w prawym płacie częściej prowadzi do wystąpienia objawów manii. Terapia
tych zaburzeń pokazuje, że neurofeedback przynosi korzyści w łagodzeniu objawów depresji, natomiast wstępne badania sugerują, że może mieć zastosowanie w terapii schizofrenii i zaburzeń lękowych23.
Treningi biofeedback proponowane są pacjentom, którzy zmagają się również z innymi zaburzeniami, takimi jak: autyzm, natręctwa, zaburzenia snu, zespół chronicznego zmęczenia, zaburzenia odżywiania, a także trudnościami
w zakresie rozładowywania napięcia wewnętrznego, tremy czy agresji. W odniesieniu do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym treningi często dotyczą radzenia
sobie z trudnościami szkolnymi (manifestującymi się niskimi osiągnięciami
szkolnymi wynikającymi z napięć, zaburzeń uwagi, nadpobudliwości), dysleksji
lub usprawniania wad wymowy.

21
22
23

Zaburzeń w California State University. Źródło: A. Shankardass, A second opinion on developmental disorders, http://blog.ted.com/2010/06/24/a_second_opinio, stan z: 5.02.2012.
Tamże.
F. Masterpasqua, K. Healer, dz. cyt.
Tamże.

Zastosowanie mechanizmu biologicznego sprzężenia zwrotnego…

261

Dla osób zdrowych stosowane są sesje treningowe mające na celu poprawę
sprawności funkcjonowania w sytuacjach obarczonych nadmiernym stresem (sytuacje wymagające szybkich, odważnych decyzji, presja czasu, odpowiedzialności, presja oczekiwań), w celu usprawnienia procesów poznawczych, takich jak:
pamięć, koncentracja, uczenie się (w tym języków obcych), dla uzyskania lepszych wyników w uprawianej dziedzinie zawodowej, dyscyplinie sporu bądź
w sportach wyczynowych. Podstawą do treningów są badania, które mówią
o nieprawidłowościach w zakresie fal mózgowych. Mimo uzyskiwania zadowalających wyników w testach badających procesy intelektualne, osoby dorosłe lub
dzieci funkcjonują poniżej swoich możliwości. „Zaburzenia pamięci i koncentracji, dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, nadpobudliwość psychoruchowa, rozchwiana sfera emocjonalna, niska wytrzymałość poznawcza nie
sprzyjają osiąganiu dobrych wyników w szkole, a to odbiera motywację, rodzi
frustrację i zniechęca do pracy. Dziecko stale porównuje się z innymi i jeśli to
porównanie nie wypada dla niego korzystnie, tworzy w nim negatywny obraz
siebie, osłabia wiarę we własne możliwości i wyzwala poczucie odrzucenia (jestem beznadziejny w nauce, więc nikt się ze mną nie chce przyjaźnić, rodzice
pewnie mają mnie już dość, bez przerwy ich rozczarowuję itp.)”24.
„Treningi EEG Biofeedback powodują polepszenie się zapisu EEG mózgu,
co skutkuje tym, że poprawia się sprawność intelektualna, ale też maleje impulsywność, napady agresji i wybuchy złości, następuje lepsza kontrola emocji,
podnosi się refleksyjność i spokojne zastanawianie się np. przed odpowiedzią.
W efekcie poprawia się zachowanie dziecka, wzrasta jego samoocena oraz wiara
w siebie i w swoje możliwości”25.

Zakończenie
Trening biofeedback jest alternatywną formą terapii w stosunku do innych,
stosowanych do tej pory, w tym do farmakoterapii. W niektórych zaburzeniach
bądź trudnościach jest w stanie zastąpić farmakoterapię, w innych pełni funkcję
pomocniczą. Niewątpliwą zaletą biofeedbacku jest to, że jest to metoda całkowicie bezpieczna, bez skutków ubocznych. Warunkiem skuteczności terapii jest
silna wola, motywacja pacjenta i chęć do współpracy z lekarzem/terapeutą. Daje
to pacjentowi (klientowi) poczucie odpowiedzialności za wynik własnego leczenia, możliwość kontrolowanego wpływu na uzyskiwane efekty. Dodatkowym
wzmocnieniem jest bieżąca informacja zwrotna (istota biofeedbacku), która nie
tylko wpływa na motywację oraz potwierdzenie kompetencji osoby poddanej
treningowi, ale przede wszystkim daje możliwość wglądu w siebie, poznania
24

25

E. Zaborowska, EEG Biofeedback: wskazania, planowanie terapii, przebieg treningu, http://
www.biofeedback-eeg.pl/page22.php, stan z: 15.07.2012.
Tamże.
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swoich aktualnych zasobów i możliwości. Biofeedback jest techniką, która intensywnie rozwija się26, współtworząc coraz lepsze metody diagnozowania
funkcji organizmu, rozpoznawania możliwości mózgu, sterowania nim i usprawniania jego pracy.

Summary
Biological feedbacks in the process of acquiring skills
Biofeedback is a comprehensive system training, which changes the functioning of many systems of the body, giving feedback on the behavior of the area of human functioning. The paper
shows the types of biofeedback, the characteristic of the training procedure and its base (description of the brain waves). The author provides information about situations you can use biofeedback
training, and identifies the areas of disorders which are found effectiveness of this type of training.
This method is used among others in psychology, physiology, rehabilitation, medicine, but also in
sport and business.

26

Np. Biofeedback Zmienności Rytmu Serca jest nową techniką treningu naszego ciała, której celem jest zmiana różnorodności rytmu serca oraz zmiana rytmu serca dominującego u danej
osoby. Pierwszy trening HRV biofeedbacku zastosowano w Rosji do leczenia astmy i wielu innych stanów chorobowych. Obecnie badania prowadzone są w odniesieniu do takich zaburzeń,
jak: napady złości, zaburzenia lękowe, astma, choroby układu krążenia, zespół jelita drażliwego, zespół przewlekłego zmęczenia, zespól bólu przewlekłego, fibromialgia, dając nadzieję
chorym na poprawę jakości ich życia http://www.eegbiofeedback.net.pl/page23.php, stan z:
28.06.2012.
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Sytuacja życiowa kobiet przestępczyń –
wybrane aspekty wiktymizacyjne
Sytuacja życiowa człowieka rozumiana jest w literaturze przedmiotu jako
funkcja samodzielności życiowej jednostki, działań społecznych na jej rzecz,
wyznawanych wartości oraz warunków zewnętrznych, tj. społecznych, kulturalnych, przyrodniczych1.
Powyższe składniki tworzą swoisty układ, czyli zbiór elementów połączonych ze sobą w jedną całość, charakteryzującą się określoną strukturą. Pomiędzy
wszystkimi elementami układu występuje sieć połączeń, dzięki czemu powstaje
zintegrowana struktura organizacyjna tego układu2.
Charakter sytuacji życiowej człowieka można określić w następujący sposób:
— podmiotowy – zawsze jest czyjaś, jakiegoś konkretnego człowieka czy konkretnej grupy społecznej;
— społeczny – uczestniczą w niej, oprócz podmiotu sytuacji, inni ludzie;
— relacyjny – między podmiotem sytuacji a innymi ludźmi, którzy w niej
uczestniczą, zachodzą określone interakcje, stosunki międzyludzkie;
— indywidualny – przesądza o tym stopień natężenia oraz zakres poszczególnych składników sytuacji życiowej;
— dynamiczny – zmienność sytuacji, polegająca na przechodzeniu od sytuacji
bardzo korzystnych (charakteryzujących się maksymalnym stopniem samodzielności życiowej podmiotu) do mniej korzystnych, czy nawet wręcz deprecjonujących godność ludzką, uprzedmiotawiających3.
Sytuacja życiowa człowieka jako specyficzny układ dynamiczny determinowana może być szczególnymi uwarunkowaniami biopsychicznymi i środowiskowymi
1

2
3

M. Winiarski, Sytuacja życiowa, [w:] Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, red. D. Lalak, T. Pilch, Warszawa 1999, s. 293.
Tamże.
Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 6, Warszawa 2007, s. 132–139.
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(np. kalectwo, obłożna i nieuleczalna choroba, ciężki stan traumatyczny, trudne warunki życiowe, środowiskowe czynniki zagrażające życiu, rozwojowi, normalnemu
funkcjonowaniu, których jednostka nie jest w stanie przezwyciężyć)4.
Jaka jest zatem sytuacja życiowa kobiet przestępczyń, szczególnie w kontekście uwarunkowań ich dewiacyjności i czy te czynniki etiologiczne są we wzajemnej relacji z różnymi formami poszkodowania, jakie doświadczyły kobiety
w przeszłości? Niniejsza praca jest próbą ukazania zależności między doświadczeniami wiktymizacyjnymi kobiet a ich przestępczością. Jest to swoiste odwrócenie perspektywy, potraktowanie kobiet – przestępczyń w kategorii ofiar ich
własnej sytuacji życiowej.
Wprowadzając w tematykę niniejszej pracy, warto wspomnieć, iż o sytuacji
życiowej kobiet, ich wiktymizacji, z całą pewnością można wiele dowiedzieć się
od przedstawicieli feministycznej myśli kryminologicznej5, albowiem kryminologia feministyczna to również, a może przede wszystkim, kryminologia kobiet
– ofiar przestępstw6. Często kobiety – przestępczynie są obiektem fizycznych
i seksualnych nadużyć w domu i poza nim, np. przez stręczycieli czy dealerów
narkotykowych. Są także niesprawiedliwie traktowane przez system prawny,
w którym policja i sądownictwo obchodzą się z nimi surowiej, uzasadniając to
ich podwójnym zdeprawowaniem – wykroczeniem przeciwko roli płciowej oraz
obowiązującemu prawu7. Badaczki o zacięciu feministycznym, zajmujące się
kryminologią, przedstawiają przestępczynię jako ofiarę. Wypunktowują one te
rodzaje nadużyć i te aspekty sprawowania władzy przez mężczyzn, które sprowadzają kobiety na drogę przestępczości8.
Wiele badań udowadnia związek między doświadczeniami wiktymizacyjnymi kobiet a ich przestępczością9.
Pewną ilustrację zależności między wiktymizacją a przestępczością kobiet
może stanowić przestępstwo dzieciobójstwa. Zgodnie z art. 149 kk. matka, która
zabija dziecko w okresie porodu i pod jego wpływem, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat10.
4
5

6

7

8
9

10

Tamże.
Por. M. Chesney-Lind, S.K. Okamoto, Gender Matters: Patterns In Girl’s Delinquency and
Gender Responsive Programming, ,,Journal of Forensic Psychology Practice” 2001, nr 3, s. 3;
J.M. Pollock, Criminal Women, Cincinnati 1999.
M. Leśniak, Kobieta i przestępstwo, [w:] Problemy współczesnej patologii społecznej, red.
B. Urban, Kraków 1998, s. 173.
M. Chesney-Lind, Girls crime and women’s place: toward a feminist model of female delinquency, ,,Crime and Delinquency” 1989, nr 35, s. 5–29. Na temat szczególnie surowego karania
kobiet w przypadku, gdy wychodzą one poza ramy stereotypu kobiecości lub roli kobiety jako
opiekunki lub matki, pisze także E. Zielińska, Kobiety w wymiarze sprawiedliwości, ,,Prawo
i Płeć” 2001, nr 1 s. 6–11.
A. Campbell, Jej niezależny umysł, Kraków 2004.
Zob. B. Bloom, B. Owen, E. Piper Deschenes, J. Rosenbaum, Improving Juvenile Justice for
Females: A Statewide Assessment in California, ,,Crime & Delinquency” 2002, nr 4, s. 529.
Ustawa z dn. 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997, nr 88, poz. 553 z póź. zm.).
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Jak wskazuje J. Malec11, większość przypadków dzieciobójstwa nie różni się
od siebie, jeśli chodzi o ich genezę i przebieg zdarzenia. Po stwierdzeniu ciąży
partner tchórzliwie wycofuje się, odmawiając kobiecie jakiejkolwiek pomocy,
kłamliwie wypiera się ojcostwa, itp. Ciężarna, zwykle z obawy przed potępieniem rodziny i otoczenia społecznego, ukrywa fakt bycia w ciąży, a potem rodzi
dziecko w ustronnym miejscu, gdzie pozostawia go bez opieki – i ono umiera,
lub go zabija. Tego rodzaju zdarzenia mają miejsce w takich środowiskach,
gdzie panna z dzieckiem to hańba dla całej jej rodziny. Bliscy ją odsądzają od
czci i wiary. Ojciec dziecka unika wyraźnego potępienia, spychając całą winę za
ciążę na kobietę.
Do podobnych wniosków dochodzi H. Machel12. Tego rodzaju przestępstwa
są warunkowane przede wszystkim niezwykle trudną sytuacją życiową najczęściej samotnych matek, które przypadkowo zaszły w niepożądaną ciążę i nie widziały dla siebie perspektywy dalszego życia z dzieckiem (zła kondycja ekonomiczna, negatywna i silna presja środowiska społecznego, np. rodziny, sąsiadów itp.).
Z kolei w badaniach przeprowadzonych przez M. Pomarańską13 wprawdzie
wyłania się podobna sylwetka dzieciobójczyni – bardzo trudna sytuacja materialna, brak własnych źródeł utrzymania, uzależnienie od innych osób, patologia
w rodzinach pochodzenia (alkohol, przemoc wobec kobiet, zarówno fizyczna,
jak i psychiczna) – to jednak dość zaskakujący jest też fakt, iż większość tych
kobiet nie zabiła swojego pierwszego dziecka. Zazwyczaj kobiety miały już
dzieci i stałych partnerów lub mężów. Być może właśnie dlatego, świadome odpowiedzialności i problemów, jakie niesie za sobą macierzyństwo, w obawie
o pogorszenie się ich sytuacji życiowej – zabijają kolejne dzieci. Burzy to mit,
że motywem jest wstyd przed niechcianą ciążą. W przypadku tych kobiet kolejna ciąża na pewno nie zepsułaby ich reputacji, zazwyczaj też kobiety te opowiadały, że na pierwszą ciążę reagowały dość entuzjastycznie, dopiero problemy
z dzieckiem i partnerem, bieda i panująca w domu przemoc – wywołały u nich
tak silny strach przed kolejną ciążą.
Interesujące spostrzeżenia poczyniła M. Kowalczyk-Jamnicka14, badając 36
kobiet skazanych z art. 149 kk. Celem przeprowadzonych badań było wskazanie
powiązań społeczno-ekonomicznych i psychologiczno-emocjonalnych, które
mogą pozostawać w związku z dzieciobójstwem. Poniżej przedstawione są najważniejsze ustalenia z tych badań.
Najwięcej sprawczyń stanowią kobiety niezamężne, młode i bardzo młode –
między 17 a 24 rokiem życia. W zdecydowanej większości dzieciobójczynie to
mieszkanki wsi – co może sugerować ich trudniejszą sytuację materialną, ogra11
12
13
14

J. Malec, Przestępczość – to ciekawe zjawisko. Kryminologia nieelitarna, Warszawa 2006.
H. Machel, Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej – casus polski, Kraków 2006.
M. Pomarańska, Zbrodnie z bezradności, ,,Niebieska Linia” 2004, nr 2, s. 21.
M. Kowalczyk-Jamnicka, Przestępstwo dzieciobójstwa (niektóre aspekty etiologiczne), ,,Problemy Rodziny” 2000, nr 5, s. 47–50.
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niczony dostęp do instytucji świadczących pomoc oraz większy nacisk społeczny stymulujący do podjęcia działań, które chroniłyby przed dezaprobatą i potępieniem moralnym. Charakteryzują się niskim poziomem wykształcenia. Ponad
połowa badanej zbiorowości zakończyła edukację w szkole podstawowej, a nieliczne ukończyły szkoły zawodowe lub średnie.
Analiza strukturalnego funkcjonowania rodzin pochodzenia dzieciobójczyń
nie wykazała istotnych zakłóceń. Zdecydowana większość wychowywała się
w rodzinach naturalnych o niezaburzonym związku formalnym, ale w warunkach zakłóconej równowagi emocjonalnej. Dominowały – niestety – rodziny,
których wartość wychowawczą należy określić jako negatywną. Występowały
w nich takie zjawiska patologiczne, jak: alkoholizm, kradzieże, prostytucja.
W tych rodzinach widoczne były zaburzone stosunki wewnątrzrodzinne, spowodowane złym pożyciem rodziców, zaniedbywaniem domu i rodziny, niewłaściwymi metodami wychowawczymi oraz złymi warunkami materialnymi. Patologizacja ponad połowy środowisk rodzinnych, niski poziom kultury rodziców
oraz niejednokrotnie niebranie pod uwagę znaczenia więzi między rodzicami
a dziećmi – spowodowało, że warunki wychowawcze niemal w 70% rodzin badanych dzieciobójczyń nie sprzyjały internalizacji pozytywnych wzorów macierzyństwa, opiekuńczości i prawidłowych postaw rodzicielskich.
Większość przestępczyń uwikłana była w sytuacje i związki ograniczające
możliwości ich niezależności. Uzależnienie – głównie materialne, ale też i społeczne – od rodziny lub współmałżonka wynikało między innymi z niskiego poziomu ich wykształcenia. Dość często ciąża wyzwalała reakcje negatywne – manifestowane głównie przez przyszłych ojców. Przestępczynie najczęściej obawiały się odrzucenia i izolacji w środowisku rodzinnym lub pogardliwego stosunku społeczności lokalnych. Jedna czwarta dokonała tego desperackiego czynu, uświadamiając sobie, że nie będzie w stanie zapewnić dziecku godziwych
warunków rozwoju.
Z badań przeprowadzonych przez J.M. Stanika15 wynika, że wszystkie przypadki dzieciobójstwa zostały popełnione w związku z występowaniem u kobiet
stanu długotrwałego lęku, silnego napięcia psychicznego oraz subiektywnego
braku wizji akceptowanego społecznie rozwiązania swojego problemu. W zasadniczej większości badanych kobiet można stwierdzić istnienie sprymityzowanych doświadczeń życiowych. Owa prymityzacja doświadczenia życiowego
wynikała z wadliwego procesu ich socjalizacji, kształtującego mało racjonalne
sposoby zachowań, oraz, w większości przypadków, niższego poziomu ich
sprawności intelektualnej.

15

J.M. Stanik, Przestępstwo dzieciobójstwa w świetle psychologiczno-psychiatrycznego opiniodawstwa sądowego, [w:] Z zagadnień psychologii sądowej, red. J.M. Stanik, Katowice 2002,
s. 9–38.
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K. Marzec-Holka16 w swej obszernej monografii ukazuje sylwetki dzieciobójczyń – młodocianych i dojrzałych kobiet. Podobnie jak wspomniani wyżej
autorzy zadaje sobie trud odpowiedzenia na pytanie: Jaki obraz popełnionego
dzieciobójstwa z perspektywy własnych doświadczeń życiowych posiadały badane kobiety i jakie motywy leżały u podstaw ich działalności przestępczej?
Choć kumulacja determinant sytuacyjno-osobowościowych w każdym z badanych przypadków była inna, to pasują one do prezentowanych wyżej czynników
etiologicznych. Głównym motywem dzieciobójstwa były motywy rodzinne, narastające warunki stresu i stanów depresyjnych, doświadczenie stanów nierówności z powodu finansów czy niski status społeczno-zawodowy.
Warto w tym miejscu podkreślić (choć wątek ten wychodzi poza ramy tematyczne niniejszej pracy, gdyż dotyczy wiktymizacji penitencjarnej, czyli nie ukazuje zależności wiktymizacja – przestępczość kobiet) trudną sytuację życiową
dzieciobójczyń w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności. Są one spychane na najniższe miejsce w hierarchii więziennej. Współwięźniarki traktują je
jak trędowate i starają się zmienić ich życie w koszmar. Nie witają się z nimi,
nie siadają przy jednym stole, nie podają im jedzenia ani nie odpowiadają na ich
pytania. Co więcej, według reguł więziennych dzieciobójczynie nie mogą podawać żadnej osadzonej posiłków ani o nic prosić. Wszystkie czynności wykonują
raczej same i w milczeniu. Boją się chodzić pod prysznic, na spacer. Często też
nazywane są wulgarnie. Zawsze i w każdym środowisku są dyskryminowane.
Mają świadomość, że nigdy nie zmyją z siebie piętna tego czynu, bo ludzie nie
pozwalają im o tym zapomnieć17.
Związek pomiędzy doświadczeniami wiktymizacyjnymi kobiet a ich przestępczością z całą pewnością można odnaleźć w charakterystykach bitych kobiet, które usiłowały lub zabiły swoich partnerów, lub innych członków rodziny.
Analizując ich sytuację życiową w kontekście biograficznym, można odnieść
wrażenie, że z pozycji ,,ofiary” przeistoczyły się w ,,sprawcę” przemocy.
J. Cegielska18 podkreśla, iż pewna liczba kobiet odbywających karę pozbawienia wolności za zabójstwo partnera to osoby, które z ofiar przemocy w rodzinie stały się przestępcami. Zabijały w domu, w trakcie kolejnej awantury,
a swój czyn postrzegały jako formę obrony przed przemocą wobec siebie i dzieci, jako reakcję na ból i często wielokrotne cierpienie. Kobiety te nie umiały
usprawiedliwić zjawiska permanentnego znęcania się nad rodziną, którego były
ofiarami. Czuły się winne za domowe awanturnictwo ich mężów i partnerów życiowych, bo według nich nie przygotowały posiłków na czas, nie utrzymywały
domu w należytej czystości, itp. Pozostawały w krzywdzącym ich związku ze
16

17
18

K. Marzec-Holka, Dzieciobójstwo – przestępstwo uprzywilejowane czy zbrodnia, Bydgoszcz
2004.
Za: M. Strawa, Dzieciobójczynie, ,,Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2012, nr 4, s. 51.
J. Cegielska, Kobieta w więzieniu, ,,Forum Penitencjarne” 2005, nr 6, (brak strony – wersja
elektroniczna, data pobrania 10.08.2009).
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strachu, ze względu na dobro dzieci, miłość i wiarę, że oprawca zmieni się pod
ich wpływem. Przytoczona wypowiedź podkreśla znaczący udział zagrożenia
i lęku jako motywu działania zabójczyń19.
W jednym ze swoich badań porównawczych B. Morrissey20 próbowała ustalić cechy różnicujące kobiety dokonujące zabójstw swoich partnerów od tych
kobiet, które mimo doświadczania przemocy (brano pod uwagę przede wszystkim środowisko rodzinne) nie dopuściły się takiego czynu. Wyniki badań wskazują, iż zabójczynie częściej były ofiarami czy też świadkami przemocy ze strony opiekunów, co niewątpliwie doprowadziło je do postrzegania tych zjawisk
jako czegoś ,,normalnego”. W porównaniu z innymi kobietami doświadczającymi przemocy, w związkach były dotkliwiej bite przez swoich partnerów oraz
były zależne od nich finansowo. Częściej doświadczały przemocy seksualnej,
a także były częściej straszone śmiercią, szczególnie wtedy, gdy sygnalizowały
chęć odejścia.
W badaniach A. Browne21, prowadzonych wśród kobiet oskarżonych o zabójstwo partnera lub jego usiłowanie, wszystkie zdiagnozowane kobiety posiadały udokumentowane w śledztwie dowody fizycznego znęcania. Także w toku
śledztwa ujawniono kolejne dowody na agresję werbalną, ograniczanie swobody
oraz stosowanie gróźb. Jak podkreśla wspomniana autorka badań, nasilenie
przemocy jako sposobu rozwiązania konfliktów ma duży związek z doświadczeniem agresji w dzieciństwie. Większość zabójczyń była ofiarami lub świadkami
przemocy w rodzinie. Sprawcami przemocy byli najczęściej ojcowie, ojczymowie oraz przyjaciele matek.
W jednej ze swoich monografii Z. Majchrzyk22 zawarł wyniki badań dotyczących kobiet – zabójczyń. Zbadał 60 kobiet oskarżonych i podejrzanych o zabójstwo lub jego usiłowanie. U ponad 70% badanych kobiet przyczyną ataku na
życie drugiego człowieka była sytuacja trudna o charakterze ciągłym i przewlekły narastający konflikt, a o połowę rzadziej – niespodziewana i nagła sytuacja,
taka jak: ból, zniewaga, poniżenie czy bezpośrednie zagrożenie. Ofiarami tej
agresji byli w ponad 80% mężczyźni – mężowie lub partnerzy.
Głównymi motywami popełnienia zbrodni zabójstwa przez badane były zagrożenie i lęk.
Związek między doświadczeniami wiktymizacyjnymi kobiet a ich przestępczością odnaleźć można także w badaniach aktowych przeprowadzonych przez
19
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A. Chrzanowska-Tomaszycka, Motywacje działania sprawczyń zabójstw, [w:] Patologie naszych czasów, red. A. Drążek, E. Drążek, Białystok 2007, s. 54–61.
B. Morrissey, When Women Kill. Questions of Agency and Subjectivity, London – New York 2003.
A. Browne, Family homicide: when victimized women kill, [w:] Handbook of Family Violence.
red. V.B. Van Hasselt, R.L. Morrison, A.S. Bellack, M. Hersen, New York – London 1988,
s. 271–292.
Z. Majchrzyk, Motywacje zabójczyń. Alkohol i przemoc w rodzinie, Warszawa 1995; por. także
Z. Majchrzyk, Gdy ofiara staje się katem, ,,Niebieska Linia” 2000, nr 3, s. 4–5.
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M. Budyn-Kulik23 w trzech losowo wybranych sądach okręgowych. Brała pod
uwagę akta spraw z lat 1980–2000. Oskarżonymi w tych sprawach były kobiety,
które spowodowały śmierć lub uszkodzenie ciała swoich partnerów. Na ogólną
liczbę 2274 spraw o zabójstwo, w których akty oskarżenia wpłynęły do sądów
w podanych wyżej latach, 290 czynów popełniły kobiety i spośród nich 109 zabójstw stanowiło zabójstwo tyrana domowego, czyli popełnionych zostało w sytuacji, gdy ofiara (mąż, konkubent, partner) znęcała się nad sprawczynią.
Przedmiotem analizy uczyniła dane empiryczne z badań aktowych dotyczących
właśnie kobiet zabijających swoich tyranów.
Autorka poddała analizie wiele danych zawartych w aktach.
Biorąc pod uwagę dane formalne, w większości przypadków wiek sprawczyń mieścił się w przedziale 30–49 lat, i jak podkreśla M. Budyn-Kulik, w tym
wieku kobiecie najtrudniej jest znaleźć inne rozwiązanie swojej sytuacji. Kobiety czują się zbyt stare na rozpoczynanie życia na nowo, np. na znalezienie pracy,
wejścia w nowe związki. Ponad połowa badanych kobiet w chwili popełnienia
czynu lub wcześniej pozostawała w związku małżeńskim ze swoją ofiarą, natomiast reszta żyła w związkach nieformalnych. Prawie 1⁄3 zabójczyń podejmowała
wcześniej próby rozwodowe, ale zakończone niepowodzeniem (np. z powodu
grożenia przez partnera śmiercią lub pobiciem kobiety, braku możliwości
mieszkaniowych, dla dobra dzieci).
Okoliczności zabójstwa wskazywały na pewne prawidłowości w sposobie
jego popełnienia przez kobiety – ofiary przemocy w rodzinie. W 97 przypadkach
czyn został popełniony w domu, w sytuacji tzw. konfrontacyjnej – podczas kłótni lub zaraz po jej ustaniu. Najczęściej – do obezwładnienia ofiary – kobiety
używały noża. Po popełnieniu czynu 59 kobiet usiłowało zapobiec skutkowi,
więc wzywały pogotowie, prosiły inne osoby o pomoc, opatrywały pokrzywdzonego oraz okazywały żal, skruchę i rozpacz.
Określając prawno-karny obraz czynu, w 91 przypadkach prokuratura zakwalifikowała czyny sprawczyń jako zabójstwa w trybie podstawowych, a tylko
w 10 sprawach jako zabójstwa pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami. Jeżeli chodzi o orzekanie, należy zauważyć, że sądy
niechętnie sięgały po konstrukcję obrony koniecznej. Czyny sprawczyń w 71
przypadkach zostały przez sąd I instancji zakwalifikowane jako zabójstwa: 43
sprawy – zabójstwa w typie podstawowym, 29 spraw w typie uprzywilejowanym – zabójstwa pod wpływem silnego wzburzenia, pomimo iż w 40 przypadkach biegli rozpoznali silne wzburzenie. Przy wymiarze kary, zdaniem autorki
badań, dało się zauważyć przywiązanie sądów orzekających do stereotypowego
wyobrażenia o kobietach i ich roli w społeczeństwie (np. ,,[…] obowiązkiem
oskarżonej jako kobiety było podjęcie próby złagodzenia sytuacji”). Sąd wymie23

M. Budyn-Kulik, Zabójstwo tyrana domowego. Studium prawo karne i wiktymologiczne, Lublin 2005, s. 365–385.
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rzając karę, choć w żadnym przypadku nie orzekł kary 25 lat pozbawienia wolności ani kary dożywotniego pozbawienia wolności, to jednak kary te były relatywnie dość surowe (najczęściej 2, 3, 8, 5 lat pozbawienia wolności). Tylko w 9
przypadkach sąd orzekł karę z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. W 54
sprawach wyrok sądu I instancji został zaskarżony do sądu wyższej instancji
i w 35 sprawach wyrok I instancji został utrzymany w mocy. Oprócz zmiany
kwalifikacji czynów, sąd II instancji w 22 przypadkach utrzymał w mocy orzeczenie sądu I instancji co do kary, w 26 orzekł kary łagodniejsze, a w 5 zaostrzył
wymiar kary.
W konkluzji swoich badań autorka podkreśliła swoisty schematyzm i stereotypowość w działaniach prokuratury i sądownictwa. Niezwykle lapidarnie
w większości spraw traktowane było tło sytuacyjne, istniejące między sprawczynią a ofiarą, oraz tło samego zdarzenia. Na poziomie orzecznictwa sądowego
można było mieć zastrzeżenia do dokładności i wnikliwości prowadzenia postępowania dowodowego.
Do podobnych wniosków dochodzi E. Zielińska24. Według niej z sondażowych badań kryminologicznych wynika, że większość zabójstw popełnionych
przez kobiety w związku z konfliktami rodzinnymi charakteryzuje kontekst długiej historii przemocy, której ofiarą jest sama późniejsza zabójczyni lub jej najbliżsi. Niemniej jednak sądy w takich przypadkach tylko zupełnie wyjątkowo
przyjmują istnienie obrony koniecznej. Najczęściej kwalifikują czyn jako zwykłe zabójstwo lub dokonane w warunkach ograniczonej poczytalności, ewentualnie jako uprzywilejowany typ zabójstwa, tzw. zabójstwo z afektu, odrzucają
zaś obronę konieczną, gdyż zazwyczaj jest ona przedwczesna lub zbyt późna
w stosunku do ostatniej napaści. W przypadku zaś, gdy sprawcą zabójstwa
w wyniku nieporozumień rodzinnych jest mężczyzna, stosunkowo często dochodzi do uznania istnienia obrony koniecznej albo do kwalifikowania czynu
sprawcy jako umyślnego uszkodzenia ciała z nieumyślnym skutkiem śmiertelnym (zagrożonego niższą karą od zabójstwa). Fakt ten może wskazywać na to,
że polski wymiar sprawiedliwości nie dostrzega specyfiki zabójstw popełnianych przez kobiety – ofiary przemocy rodzinnej, a tym samym zaleceń międzynarodowych w tym zakresie, uczulających na potrzebę rozważania kwestii przyjęcia obrony koniecznej z perspektywy całej historii przemocy, a nie tylko ostatniego jej aktu.
Ciekawe spostrzeżenia na temat sytuacji życiowej kobiet, związku między
wiktymizacją a ich dewiacyjnością, można wysunąć na podstawie badań przeprowadzonych przez M. Piekarską25 wśród 24 kobiet odbywających karę pozbawienia wolności za zabójstwo partnera. Analizując okoliczności popełniania
24
25

E. Zielińska, dz. cyt.
M. Piekarska, Ofiara czy sprawca? Problem kobiet odbywających karę pozbawienia wolności
za zabójstwo partnera, [w:] Kobieta w więzieniu – polski system penitencjarny wobec kobiet
w latach 1998–2008, red. I. Dybalska, Warszawa 2009, s. 65–73.
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przestępstw, można stwierdzić, że dochodziło do nich zawsze, gdy ofiara (partner) była pod wpływem alkoholu, nierzadko także i badane kobiety. Wszystkie
zabójczynie podawały, że działały bez zamiaru zabójstwa czy też spowodowania
uszczerbku na zdrowiu partnera, tylko była to forma obrony przed stosowaną
przemocą wobec nich i dzieci oraz reakcja na ból i cierpienie.
Partnerzy stosowali wobec badanych kobiet różne formy przemocy, zarówno
fizyczną (np. bicie, szarpanie, kopanie, wybijanie zębów, przywiązywanie do
kaloryfera itd.), psychiczną, seksualną, z reguły będąc pod wpływem alkoholu.
Autorka tych badań chciała poznać poglądy zabójczyń na temat zjawiska
przemocy w rodzinie, ich przyczyn i rozmiarów. Według ankietowanych, najczęściej ofiarami przemocy są kobiety i dzieci, natomiast sprawcami najczęściej
mężczyźni. Uznały także przemoc w rodzinie za zjawisko nagminne oraz bardzo
często występujące. Przeważająca liczba badanych kobiet uważała, że zbyt mało
poświęca się uwagi temu problemowi i jest on zbyt rzadko poruszany w środkach masowego przekazu. Za główne źródło przemocy, stosowanej przez partnera, badane kobiety podawały spożywanie alkoholu przez tych partnerów. W dalszej kolejności wskazywały na przyczyny wynikające z kłopotów w pracy i złej
sytuacji finansowej, niskiej samooceny sprawcy i chęci dominacji. Przeprowadzone badania wykazały też, iż zabójczynie czują się współodpowiedzialne za
stosowaną wobec nich przemoc i blisko połowa z nich uznała osobę poszkodowaną za winną takiej sytuacji. Według ankietowanych brak posiłku o określonej
godzinie, bałagan w domu, picie alkoholu przez kobietę to ,,usprawiedliwienia”
dla sprawcy przemocy. Kobiety uznały swoją często bezradność za przyczynę
przemocy stosowanej wobec nich, a więc czuły się winne.
Kolejnym elementem charakterystyki kobiet były powody pozostawania ze
znęcającymi się partnerami. Połowa zabójczyń tłumaczyła się brakiem innego
lokum, a 1⁄4 – względami dobra dzieci, strachem przed partnerem oraz brakiem
środków finansowych. Zaskakujące były też odpowiedzi prawie 1⁄3 kobiet, które
nie zostawiły swoich partnerów ze względu na miłość, jaką ich darzyły. Wśród
innych powodów, które znalazły się w wypowiedziach badanych, wiele było
pełnych nadziei na zmianę partnera.
Oceniając skutki przemocy w rodzinie, badane uznały, że przemoc budzi poczucie lęku, zagrożenia i strach, powoduje rozpad związku oraz niszczy związek
uczuciowy, a także powoduje nieodwracalne zmiany w psychice ofiary. Poza
tym skutki, jakie stosowana przemoc wywarła na badane kobiety, to: wzrost uzależnienia od leków i alkoholu, gorsze radzenie sobie w życiu, brak wiary w siebie, lęk przed zaangażowaniem się w kolejny związek, nienawiść do siebie samej. Być może dlatego przeszło 95% badanych uważało wysokość wymierzonej
kary za niesprawiedliwą, twierdząc, że zabójstwa partnera nie planowały. Analizując wypowiedzi badanych w związku z tym problemem, można zauważyć, że
– jednej strony – kobiety miały świadomość, że na skutek podjętych przez nie
działań zginął człowiek, z drugiej strony – miały poczucie krzywdy, gdyż sytu-
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acja ta wytworzyła skutki, które były dla nich zbyt surowe. Nadal czują się ofiarami przemocy, a orzeczone kary uznają za dalszy ciąg konsekwencji przemocy.
A. Klaus-Strożek26 również przeprowadziła badania wśród m.in. 99 kobiet
odbywających karę pozbawienia wolności za zabójstwo. Z analizy dokumentacji
osobopoznawczej, wywiadów i rozmów wynika, iż badane przez nią zabójczynie
w zdecydowanej większości pochodziły ze środowisk patologicznych i były
ofiarami przemocy domowej. Zabijały męża lub konkubenta, tylko w dwóch
przypadkach ich ofiarami były osoby obce. Między zabójczyniami a ich partnerami życiowymi istniał wiktymologiczny związek zakończony zabójstwem mężczyzny. Tylko w 4% przypadków sąd uznał, że popełnione zabójstwo było zabójstwem uprzywilejowanym (art. 148 § 4 kk.), a pozostałe kobiety odpowiadały
z art. 148 § 1 kk.
Z kolei T. Jaśkiewicz-Obydzińska i E. Wach27 przeprowadziły badania porównawcze w grupie kobiet i mężczyzn – sprawców zabójstw. Dużo uwagi poświęciły czynnikom opisującym tło zabójstwa.
W badanej grupie 189 sprawców zabójstw znalazło się 18 kobiet. Choć grupa niewielka, to jednak proporcja zgodna z danymi statystycznymi podawanymi
w literaturze przedmiotu. W tej grupie kobiet wystąpiły trzy typy zabójstw: pojedyncze, podwójne i nawet quasi-seryjne.
Autorka badań skoncentrowała się na określeniu sytuacyjnego i osobowościowego tła zabójstwa, które różnicowało badane zbiorowości. Ustalono, że
80% kobiet dokonało zabójstwa z motywów emocjonalnych, wśród których dominowało poczucie krzywdy i zagrożenia. W przypadku mężczyzn, częściej bowiem zabójstwo na tle emocjonalnym motywowane było chęcią zemsty oraz zazdrością. Innym motywem, który różnicował obie grupy, był motyw seksualny,
którego nie stwierdzono w badanej grupie kobiet, zaś u mężczyzn wystąpił
w 12% przypadków. Dalsza analiza sytuacji poprzedzającej zabójstwo wykazała, iż poczucie krzywdy i zagrożenia u badanych kobiet miało charakter ciągły,
podczas gdy u mężczyzn częściej było związane z doraźną sytuacją. Wśród innych cech sytuacji prowadzącej do zabójstwa u kobiet częściej stwierdzono występowanie poczucia przeciążenia psychicznego lub fizycznego, konieczność
znoszenia bólu fizycznego lub moralnego, a u mężczyzn częściej występowała
frustracja ich potrzeb. W badanej grupie kobiet decydujące dla dokonania zabójstw okazały się czynniki sytuacyjne, za czym przemawiał brak planowania
zabójstwa, posłużenie się przypadkowym narzędziem, silne poczucie winy oraz
dekompensacja psychiczna. Mężczyźni natomiast rzadziej niż kobiety dokony26
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A. Klaus-Strożek, Wybrane wymiary osobowości zabójczyń odbywających karę pozbawienia
wolności w aspekcie pracy resocjalizacyjnej i postpenitencjarnej, [w:] Zagadnienia readaptacji
społecznej skazanych, red. F. Kozaczuk, Rzeszów 2009, s. 418–434.
T. Jasiewicz-Obydzińska, E. Wach, Sprawczynie zabójstw, [w:] Zabójcy i ich ofiary. Psychologiczne podstawy profilowania nieznanych sprawców zabójstw, red. J.K. Gierowski, T. Jasiewicz-Obydzińska, Kraków 2002, s. 69–87.
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wali czynów niezaplanowanych, natomiast częściej stwierdzano występowanie
u nich wyraźnej intencji wyrządzenia bólu i szkody ofierze.
Analizując sytuację po dokonaniu zabójstwa – to grupa sprawczyń zabójstw
różniła się od sprawców w zakresie zachowania i reakcji psychicznych. 1⁄3 kobiet
próbowała ratować ofiarę, wzywała pomocy. 1⁄5 kobiet ujawniała po czynie nasilone zaburzenia psychiczne obejmujące zaburzenia świadomości. Badane zabójczynie częściej też niż mężczyźni próbowały w związku z czynem dokonać samobójstwa.
Zaprezentowana w pracy sytuacja życiowa kobiet sprawczyń przestępstw
była próbą ukazania ich indywidualnych oraz społecznych problemów, które
w wielu przypadkach ,,popychają” je do bardzo odrażających czynów. Czynów,
które szczególnie sprzeczne są z kobiecą rolą płciową. Analizując zebrany materiał, można nabrać przekonania, iż przedstawione czynniki etiologiczne, określające jednocześnie jakość ich życia, zarówno w wymiarze jednostkowym, jak
i społecznym, obrazują czasami bardzo traumatyczne przeżycia i dramatyczne warunki życia kobiet. Wielokrotnie można było doszukać się związku między doświadczonym krzywdzeniem a późniejszymi zachowaniami przestępczymi kobiet.
Niewątpliwie, kobiety te naruszyły porządek prawny, ale czy bezwzględnie
tylko one są za to odpowiedzialne, czy może splot negatywnych czynników za
nie zdecydował? Ich sytuacji życiowej w kontekście biograficznym nie można
zmienić, nie można wymazać tych okropnych czynów, ale można zapewne dokonać wszelkich starań, aby pomóc tym kobietom w ponownym przystosowaniu
się do życia, po odbyciu zasłużonej (?) kary. Pomóc w stworzeniu na nowo
szczęśliwego, pełnego satysfakcji życia, i to zadanie wyznaczone jest przede
wszystkim osobom profesjonalnie zajmującym się resocjalizacją instytucjonalną,
jak i działającym w środowisku otwartym.

Summary
Living situation of women offenders – some aspects victimization
Article deals with the lives of women, revealing their personal and social problems that can
develop in them a sense of being a victim. It is an attempt to show the relationship between the experiences of women and their crime victimization which is a kind of reversal of perspective, the
treatment of women – victims of offenders in a category of their own life situation.

PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Seria: Pedagogika

2012, t. XXI

Monika STAWIARSKA-LIETZAU

Kulturowe i rozwojowe uwarunkowania
podejmowania ryzyka przez młodzież
Dorastanie to okres, w którym następuje wyraźny wzrost angażowania się
młodzieży w zachowania ryzykowne. Młodzi ludzie sięgają po papierosy, alkohol, narkotyki, podejmują współżycie seksualne, uciekają z domu, wagarują,
jeżdżą samochodem z nadmierną prędkością, często pod wpływem alkoholu lub
innych substancji psychoaktywnych, angażują się w zachowania antyspołeczne
i przestępcze. Ze względu na zagrożenia, jakie niosą ze sobą takie zachowania,
badacze różnych specjalności podejmują wysiłki mające na celu zapobieganie
ich występowaniu wśród młodzieży. Analizowane są czynniki ryzyka i ochrony
przed takimi zachowaniami, tworzone modele wyjaśniające ich przyczyny oraz
programy prewencyjne, których skuteczność wciąż wydaje się niewystarczająca.
Jednym z powodów tego stanu rzeczy może być pomijanie przez badaczy istotnej rozwojowej funkcji ryzykowania oraz niedocenianie szerszego kontekstu
kulturowego, w jakim wzrasta współczesna młodzież.
Celem artykułu jest analiza zjawiska podejmowania ryzyka przez młodzież
z perspektywy jego pozytywnej, adaptacyjnej funkcji związanej z osiąganiem
dojrzałości i autonomii, a także wskazanie czynników społeczno-kulturowych
wzmacniających skłonność nastolatków do ryzykowania. Punktem wyjścia dla
wyjaśnienia adaptacyjnej i rozwojowej roli podejmowania ryzyka będzie przedstawienie dwóch odmiennych perspektyw badawczych stosowanych w analizie
ryzykownych zachowań młodzieży – podejmowanie ryzyka jako problem (risk
taking as a trouble) i podejmowanie ryzyka jako szansa rozwoju (risk taking as
an opportunity)1.

1

Por. C. Lightfoot, Culture of Adolescent Risk-Taking, New York 1997.
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Podejmowanie ryzyka jako problem czy szansa rozwoju?
Dominującą perspektywą w badaniach nad problematyką podejmowania ryzyka przez młodzież jest ujmowanie tych zachowań w kategoriach zachowań
problemowych (risk taking as a trouble). Są za nie uznawane te zachowania ryzykowne, które są społecznie nieakceptowane i które pociągają za sobą prawdopodobieństwo śmierci lub pogorszenia jakości życia na skutek urazów, utraty
zdrowia, wolności lub nieosiągnięcia celów adekwatnych do potencjału uzdolnień2. Zalicza się do nich przedwczesną aktywność seksualną, zażywanie substancji psychoaktywnych (nikotyna, alkohol, narkotyki), zachowania przestępcze
i agresywne, hazard, a także zachowania przyczyniające się do niepowodzeń
szkolnych (np. wagarowanie, udział w grupach rówieśniczych nisko wartościujących wykształcenie)3. Zachowania te stanowią główny obiekt zainteresowania
badaczy, którzy widzą w nich przejawy społecznego niedostosowania i skupiają
się na poznaniu przyczyn tych zachowań w celu ich przewidywania, kontrolowania i zapobiegania. Koncentracja na zachowaniach problemowych powoduje,
że pomijane są te rodzaje zachowań ryzykownych, które są stosunkowo niegroźne, a które mogą stanowić ważny przyczynek dla zrozumienia istoty zjawiska
młodzieżowego ryzykowania.
Z badań, które przeprowadzili Hansen i Breivik wśród 360 norweskich
uczniów w wieku 12–16 lat, wynika na przykład, że młodzież częściej angażuje
się w zachowania społecznie akceptowane (np. zjazd rowerem górskim z dużą
szybkością, występowanie przed dużą publicznością, skoki do wody, noszenie
dziwnych ubrań) niż zachowania określane jako problemowe (np. jazda samochodem z prędkością ponad 150 km/h, wagarowanie, picie alkoholu, pisanie
sprayem po murach, zażywanie narkotyków), choć – jak podkreślają badacze –
ilość nastolatków podejmujących zachowania społecznie nieakceptowane była
zaskakująco duża4.
Niektórzy autorzy wskazują, że do przyczyn angażowania się młodzieży
w zachowania problemowe zaliczyć można wzrost samodzielności oraz brak zachęt i wyzwań do podejmowania akceptowanego społecznie ryzyka5. „Jeśli jednostka nie ma możliwości uczestniczenia w organizowanych przez rodziców lub
nauczycieli pożądanych [społecznie – przyp. aut.] przedsięwzięciach spostrzeganych przez młodzież jako wyzwanie, to z dużym prawdopodobieństwem zaangażuje się w działania problemowe”6.
2
3

4
5
6

R. Studenski, Ryzyko i ryzykowanie, Katowice 2004, s. 113.
Por. J. Szymańska, Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej profilaktyki, Warszawa
2000; R. Jessor, Problem-Behavior Theory, Psychosocial Development, and Adolescent Problem Drinking, „British Journal of Addiction” 1987, nr 82, s. 331–342; R. Studenski, dz. cyt.
Cyt. za: R. Studenski, dz. cyt.
Tamże; C. Lightfoot, dz. cyt.
R. Studenski, dz. cyt., s. 114.
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Fakt, że większość młodzieży podejmuje zachowania ryzykowne, także takie, które nie są społecznie akceptowane, nie oznacza, że należy je uznać a priori za zachowania problemowe. Mogą one być ujmowane jako zachowania normatywne – przygotowawcze, badawcze, przejściowe – stanowiące normalny
rozwojowo element przejścia z wieku dziecięcego do dorosłości (zagadnienie to
zostanie omówione poniżej). Mogą też w określonych, niesprzyjających warunkach stać się zachowaniami destrukcyjnymi, patologicznymi, i być wyrazem
niewłaściwej adaptacji do nowych ról i wyzwań dorosłości. Granica między jednym a drugim wymiarem zachowań ryzykownych jest płynna. Dotyczy nie tyle
rodzajów podejmowanego ryzyka, ile częstości i intensywności angażowania się
w poszczególne aktywności.
Odmienny od zaprezentowanego powyżej pogląd na naturę podejmowania
ryzyka przez młodzież prezentują ci badacze, którzy uznają, że stanowi ono naturalny element rozwoju jednostki, spójny z zadaniami rozwojowymi okresu dorastania.
Okres dorastania, który zawiera się w przedziale 12–18 lat, stanowi szczególny czas w rozwoju człowieka. Dokonuje się w nim bowiem gruntowna transformacja jednostki na poziomie fizycznym, umysłowym, emocjonalnym i społecznym. Jest to czas intensywnych przemian, które pozwalają na przejście
z okresu dzieciństwa do dorosłości7. Ze względu na ich gwałtowność okres dorastania jest często określany jako Sturm und Drang – okres burzy i naporu8.
Na poziomie fizycznym pod wpływem czynników neuroendokrynnych
i hormonalnych zachodzą zmiany w budowie i czynnościach ciała prowadzące
do osiągnięcia zdolności prokreacyjnych i wyglądu dorosłego człowieka. W sferze psychologicznej przemiany dotyczą procesów emocjonalnych i poznawczych. Kształtuje się zdolność myślenia abstrakcyjnego i rozumowania przyczynowo-skutkowego. Młodzi ludzie zaczynają myśleć coraz bardziej samodzielnie,
stawiać pytania, zagłębiać się w problemy, dostrzegać różne opcje. Jak zauważa
I. Obuchowska9, „ich otwartość i poszukiwanie racjonalnych wyjaśnień łączą się
z krytycyzmem i niejednokrotnie z odrzuceniem dotychczasowych autorytetów”.
Poważne zmiany zachodzą także w zakresie przeżyć emocjonalnych. Nastolatki
cechuje zwiększone pobudzenie emocjonalne i chwiejność emocji, wzrost lękliwości, wrażliwości i agresywności, co związane jest po części z przebiegiem
procesów neurohormonalnych przekształcających organizm, a także zmieniającym się w związku z tym obrazem własnej osoby.
Ważnym elementem przemian młodzieży w obszarze psychologicznym jest
poszukiwanie własnej tożsamości i nabywanie przez nastolatki autonomii zwią-

7

8
9

Por. I. Obuchowska, Adolescencja, [w:] Psychologia rozwoju człowieka, t. 2, red. B. HarwasNapierała, J. Trempała, Warszawa 2000; H. Bee, Psychologia rozwoju człowieka, Poznań 2004.
H. Bee, dz. cyt., s. 327.
I. Obuchowska, dz. cyt., s. 173.
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zane ze świadomością tego, co potrafią, co od nich zależy, na co mają wpływ10.
Młody człowiek w tym okresie musi odpowiedzieć sobie na pytania: „kim jestem”, „czego pragnę od życia” i „czego ono oczekuje ode mnie”11. I. Obuchowska wyróżniła kilka sposobów poszukiwania tożsamości przez młodzież: poprzez odwoływanie się do ciągłości własnego istnienia, próby zmieniania siebie,
eksperymentowanie ze sobą oraz sprawdzanie siebie12. Ryzykowanie stanowi
zatem jeden ze sposobów poznawania siebie i swoich możliwości – „chłopcy ze
swoim umiłowaniem czynów niezwykłych i ryzykownych podejmują niekiedy
zobowiązania, a częściej zakłady, które budzą nasz sprzeciw, a nieraz są wręcz
niebezpieczne […]. Zakłady dotyczą niekiedy […] alkoholu i narkotyków, bywają również tak «niewinne», jak na przykład zjedzenie 40 pączków”13.
W okresie dorastania zmienia się także charakter relacji społecznych. Zmienia się stosunek nastolatków do osób dorosłych – rodzice, którzy wcześniej byli
akceptowani bezrefleksyjnie, stają się przedmiotem krytyki. Wzrasta ilość konfliktów powodowanych trudnościami rodziców z zaakceptowaniem rosnącej autonomii nastolatków i wzrastającym wpływem grupy rówieśniczej14. Jak wskazują D. Ponczek i I. Olszowy, „adolescenci […] co innego uważają za «normalne» i ważne. Powoduje to pogłębienie się różnic międzypokoleniowych. Trudności we wzajemnym zrozumieniu się dorosłych i młodych są źródłem niepokoju dla tych pierwszych i niepewności dla drugich. Efektem tego są silniejsze
związki z rówieśnikami, którzy stają się często główną grupą wsparcia i wzorem
do naśladowania, w tym także zachowań ryzykownych dla zdrowia”15. Grupa
rówieśnicza zaczyna do pewnego stopnia zastępować rodzinę. Daje poczucie
bezpieczeństwa i określony status, staje się źródłem poczucia własnej wartości,
określa nowe standardy zachowania – w grupie kształtują się nowe odniesienia
i powstają nowe formy zachowań, co przygotowuje dorastających do funkcjonowania w szerszym społeczeństwie, stwarza okazję do rozwijania społecznych
kompetencji poprzez podejmowanie różnych zbiorowych form aktywności,
stwarza także warunki do przyjęcia wzorów i do ich naśladowania16. Należy
przy tym zaznaczyć, że podatność na wpływy rówieśników jest różna u poszczególnych nastolatków, zależy po części od indywidualnych właściwości
oraz sytuacji w rodzinie.
Zachowania ryzykowne zgodnie z perspektywą „ryzyko jako szansa rozwoju” wspierają rozwój młodzieży, ułatwiają dokonywanie się w okresie dorasta10

11
12

13
14
15
16

D. Ponczek, I. Olszowy, Styl życia młodzieży i jego wpływ na zdrowie, „Problemy Higieny
i Epidemiologii” 2012, nr 93(2), s. 260–286.
I. Obuchowska, dz. cyt., s. 104.
Taż, Drogi dorastania. Psychologia rozwojowa okresu dorastania dla rodziców i wychowawców, Warszawa 1996.
Tamże, s. 107.
I. Obuchowska, Adolescencja…
D. Ponczek, I. Olszowy, dz. cyt., s. 262.
I. Obuchowska, Adolescencja…, s. 177–178.
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nia, zaprezentowanych powyżej, przemian z dziecka w dorosłą osobę. Potwierdzeniem tej tezy może być analiza motywów angażowania się nastolatków
w różne ryzykowne aktywności.
J. Szymańska17 dokonała przeglądu badań na temat motywów podejmowania
trzech popularnych zachowań ryzykownych, przeprowadzonych wśród polskiej
młodzieży:
1. Motywy picia alkoholu:
— zmniejszenie zahamowań,
— nawiązanie znajomości,
— odprężenie, zabawa,
— ciekawość,
— nuda,
— „bo wszyscy piją”,
— zwrócenie na siebie uwagi rodziny i szkoły,
— prowokowanie dorosłych,
— bunt młodzieńczy.
2. Motywy rozpoczynania współżycia seksualnego:
— pragnienie seksualne,
— ciekawość,
— chęć uzyskania uznania w grupie,
— podniesienie poczucia własnej wartości,
— chęć przeżycia czegoś ekscytującego.
3. Motywy sięgania po narkotyki:
— motywy ucieczkowe: ucieczka od problemów, pustki i nudy, samotności
i lęku,
— motywy konformizmu: upodobnianie się do innych, aby uzyskać uznanie, oparcie i przyjaźń,
— motywy poszukiwania: ciekawość, chęć przeżycia czegoś niezwykłego,
— motywy prestiżowe: chęć pokazania się bardziej dorosłym, pokazanie się
jako osoba ważna, ciekawa, ponadprzeciętna.
Podobne wyniki uzyskała C. Lightfoot, która przeprowadziła szeroko zakrojone badania na temat kultury podejmowania ryzyka wśród amerykańskich nastolatków18. Autorka zastosowała metodę narracyjną – badana młodzież swobodnie wypowiadała się między innymi na temat motywów ryzykowania i korzyści płynących z podejmowania ryzyka. Na pytanie „Co jest pociągającego
w podejmowaniu ryzyka?” nastolatki udzieliły następujących odpowiedzi:
— 40% – moduluje poziom pobudzenia i podniecenia,
— 30% – dostarcza sposobności do nauczenia się czegoś o sobie i swoich możliwościach,
17
18

J. Szymańska, dz. cyt., s. 14–15.
C. Lightfoot, dz. cyt.
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— 15% – wywołuje społeczne konsekwencje – można zrobić wrażenie na znajomych, tworzyć wzajemne wspomnienia,
— 10% – stanowi akt buntu i rebelii – możliwość bycia złapanym jest źródłem
zabawy i podniecenia,
— 5% – pozwala na rozładowanie napięcia (poprzez narkotyki) – daje „odmienną perspektywę”, brak zahamowań, inny rodzaj bliskości ze znajomymi.
Jak widać, wymieniane przez polską i amerykańską młodzież motywy leżące
u podłoża ryzykownych zachowań są podobne: zmiana stanu emocjonalnego –
radzenie sobie z lękiem, frustracją lub nudą, chęć przeżycia czegoś ekscytującego, możliwość sprawdzenia siebie i zdobycia nowych doświadczeń, uzyskanie
akceptacji ze strony rówieśników, bunt wobec dorosłych, chęć bycia bardziej
dorosłym.
Analizując uzyskane w swoich badaniach wyniki, C. Lightfoot wskazuje następujące korzyści płynące z angażowania się młodzieży w ryzykowne aktywności: zmiana stanu świadomości i emocji, kształtowanie relacji interpersonalnych
i statusu społecznego, dostarczanie pouczających doświadczeń, poszerzanie osobistych granic, uczenie się o życiu i odpowiedzialności, zwiększanie autonomii
i kontroli, rozwój tożsamości, potwierdzenie dojrzałości i rozwojowe przejście
w okres dorosłości19.
Podsumowując, zachowania ryzykowne nastolatków, choć pociągają za sobą
zagrożenia dla zdrowia, dobrostanu psychicznego, a nawet życia, pełnią istotne
funkcje sprzyjające wchodzeniu w okres dorosłości. Zaspokajają najważniejsze
potrzeby psychologiczne (miłości, akceptacji, uznania, bezpieczeństwa, przynależności), pozwalają na określenie własnej tożsamości, uzyskanie niezależności
od osób dorosłych, ułatwiają radzenie sobie z życiowymi trudnościami i rozchwianą emocjonalnością nastolatków20. Jessor, przez wiele lat zajmujący się
omawianą problematyką, potwierdza, że „powodem, dla którego angażowanie
się młodzieży w zachowania ryzykowne jest tak niepodatne na zmiany, jest to, iż
bardzo dobrze służy ono podstawowym celom rozwojowym”21.

Społeczno-kulturowe determinanty podejmowania ryzyka
przez młodzież
Podejmowanie ryzyka przez młodzież można uznać za zjawisko nie tylko
naturalne rozwojowo, ale i kształtowane kulturowo. W książce Risk and Culture
M. Douglas i A. Wildawsky podkreślają kluczową rolę kultury w definiowaniu,
co w naszym otoczeniu jest, a co nie jest ryzykowne, rozumieniu ryzyka i jego
19
20
21

Tamże.
J. Szymańska, dz. cyt.
Cyt. za C. Lightfoot, dz. cyt., s. 20. Tłumaczenie własne.
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konsekwencji22. To kultura wyznacza granice akceptowanego ryzyka i przypisuje określoną wartość ryzykownym działaniom. Zgodnie z hipotezą określającą
ryzyko jako wartość podejmowanie umiarkowanego ryzyka jest w znaczeniu
kulturowym bardziej cenioną wartością niż ostrożność i takie zachowania są
społecznie nagradzane, szczególnie w przypadku mężczyzn23. Przykłady pozytywnego wartościowania ryzyka i ryzykantów znajdziemy w mediach, zwłaszcza
programach i czasopismach skierowanych do mężczyzn. Przeglądu treści kilku
takich polskich czasopism dokonał Ł. Skoczylas. Autor wskazuje, iż „pozytywnie wartościują [te czasopisma – przyp. aut.] podejmowanie ryzyka i uznają, że
ryzykowne zadania mogą dostarczać mężczyznom ogromną satysfakcję”24.
Odzwierciedlenie kulturowo transmitowanego pozytywnego stosunku do ryzyka odnajdujemy w zachowaniach młodzieży25. Ryzykowne działania zazwyczaj nie są doświadczeniami indywidualnymi, podejmowanymi w samotności.
Stanowią one element przeżycia wspólnotowego – są podejmowane, dyskutowane i naśladowane w gronie rówieśników26. Dokonanie jakiegoś niezwykłego,
niebezpiecznego czy zakazanego wyczynu jest powodem do dumy, wzbudza
podziw kolegów i zwiększa prestiż jednostki w grupie27. Rozwaga i ostrożność
są postrzegane przez młodzież jako tchórzostwo lub słabość – szczególnie wśród
chłopców – a osoby, które takich zachowań unikają, są często wyśmiewane i odrzucane. Wpływ grupy rówieśniczej widoczny w zachęcaniu do ryzykownych
wyczynów, modelowaniu takich zachowań i wyrażaniu aprobaty dla osób, które
nie boją się podjąć wyzwania, jest uznawany za jeden z najistotniejszych moderatorów angażowania się młodzieży w niebezpieczne zachowania28.
Kulturowe normy i związane z nimi społeczne oczekiwania definiują nie
tylko wartość ryzyka i ryzykujących jednostek, ale i to, które z nich warto (bądź
należy) podejmować w określonym wieku, będąc osobą określonej płci, mając
określony zawód czy status społeczny. Znajduje to odbicie w rodzajach zachowań ryzykownych podejmowanych przez nastolatki. Wiele z tych zachowań obserwowanych wśród młodzieży jest symbolicznie powiązanych z tym, co w naszej kulturze oznacza bycie nastolatkiem. Należą do tej kategorii liczne zachowania związane z łamaniem zakazów i buntowaniem się przeciwko dorosłym.
22

23
24

25

26

27
28

M. Douglas, A.Wildavsky, Risk and Culture: An Essay on the Selection of Technical and Environmental Dangers, Berkeley 1982.
Por. R. Studenski, dz. cyt.
Ł. Skoczylas, Konstrukcja męskości w polskiej prasie dla mężczyzn, [w:] Płeć między ciałem,
umysłem i społeczeństwem, red. K. Palus, Poznań 2011, s. 57.
Por. D. Le Brenton, Anthropology of Adolescent Risk-Taking Behaviours, „Body and Society”,
vol. 10(1), s. 1–15; Cz. Walesa, Podejmowanie ryzyka przez dzieci i młodzież, Lublin 1988;
E.B Hurlock, Rozwój młodzieży, Warszawa 1965; R. Studenski, dz. cyt.
E. Sharland, Young People, Risk Taking and Risk Making: Some Thoughts for Social Work,
„British Journal of Social Work” 2006, nr 36, s. 247–265.
C. Lightfoot, dz. cyt.
Por. E. Sharland, dz. cyt.; D. Le Brenton, dz. cyt.
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Ograniczenia nakładane przez rodziców, nauczycieli, opiekunów stanowią
w wielu przypadkach podstawę do definiowania, co jest, a co nie jest ryzykowne. Jak zaznacza Lightfoot, jeśli nie ma ograniczeń stawianych przez dorosłych
(wszystko wolno), mało rzeczy wydaje się ryzykowne29. Psoty (np. naciskanie
dzwonka przy drzwiach i uciekanie, telefonowanie pod przypadkowe numery
i żartowanie z rozmówców), zachowania lekkomyślne związane z poszukiwaniem silnych wrażeń i testowaniem swoich możliwości (np. przebieganie przed
nadjeżdżającym samochodem, wspinanie się na słupy wysokiego napięcia) to
także zachowania typowe dla okresu dorastania i bardzo rzadko podejmowane w
późniejszym wieku.
Z drugiej strony część tych zachowań jest symbolem dorosłości. Palenie papierosów, picie alkoholu, prowadzenie samochodu, aktywność seksualna to zachowania, które są przecież normalne i dozwolone w świecie dorosłych. W percepcji młodzieży, która jest świadoma zachodzących w niej przemian prowadzących nieuchronnie ku dorosłości, zachowania te są prostymi i łatwo dostępnymi
atrybutami jej nowego statusu.
Z perspektywy antropologii kulturowej podejmowanie zachowań ryzykownych przez młodzież porównywane jest do obrzędów inicjacyjnych – rytuałów
przejścia charakterystycznych dla kultur tradycyjnych30. Stanowią one symboliczne przejście z dzieciństwa do dorosłości. Dzięki tym rytuałom dojrzewająca
jednostka włączana jest oficjalnie do społeczności dorosłych i podejmuje nowe,
dorosłe role społeczne.
Zdaniem Eriksona, ukształtowanie dorosłej tożsamości i rozwiązanie występującego w okresie dorastania konfliktu tożsamości może się dokonać na dwa
sposoby – poprzez rytualne włączenie lub moratoryjne odroczenie. W społecznościach tradycyjnych proces kształtowania tożsamości wyznaczany jest przez
obrzędy inicjacyjne, podczas których młody człowiek otrzymuje tożsamość dorosłego kulturowo zdefiniowaną w danej społeczności (jest to tzw. tożsamość
przejęta). W kulturach nowoczesnych, a zwłaszcza w dobie ponowoczesności,
młodzież swoją tożsamość musi tworzyć sama. Staje wobec różnorodności wartości i celów życiowych, ról i dróg, które może wybrać. Otrzymuje więc „społeczne moratorium” – czas wyczekiwania niezbędny do odkrycia własnej tożsamości31. Jest on „[…] dany młodemu człowiekowi właśnie po to, by przyglądając się różnorodności obecnej w dzisiejszym świecie, zdobył się na wybór fundamentalnych wartości, dzięki którym będzie mógł się stać niezależnym”32. Proces ten bywa długotrwały, a moment stania się osobą dorosłą i włączenia do spo29
30

31

32

C. Lightfoot, dz. cyt., s. 116.
Por. Å. Boholm, The Cultural Nature of Risk: Can there be an Anthropology of Uncertainty?,
„Ethnos” 2003, nr 2, s. 159–178; D. Le Brenton, dz. cyt.
K. Joniec-Bubula, Rola rytuałów przejścia w tworzeniu się tożsamości w okresie dorastania,
[w:] Tożsamość człowieka, red. A. Gałdowa, Kraków 2000.
Tamże, s. 166.
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łeczności dorosłych nie jest w naszej kulturze wyraźnie określony. Być może
dlatego młodzież poszukuje jasnych symboli dorosłości i potwierdzenia swojego
wejścia w dorosły świat, tworząc własne rytuały przejścia.
W ryzykownych „próbach” podejmowanych w gronie rówieśników odnajdziemy obecną w kulturach tradycyjnych uniwersalną strukturę rytuałów przejścia: etap separacji, marginalny i włączenia. Etap separacji służy podkreśleniu
zerwania więzów z matką i rodziną pochodzenia. Dojrzewająca jednostka wraz
z innymi osobami w swoim wieku tworzy grupę odniesienia, która „stanowi
«etap pośredniczący», pozwalający zdobyć doświadczenia poza kręgiem własnej
rodziny, konfrontować się z obecnym w danym społeczeństwie horyzontem wartości i norm, zakosztować budowania wspólnoty i uczestnictwa w niej”33. Etap
marginalny to etap „próby”, w którym przed młodymi stawiane są różnego rodzaju wyzwania – „ciężkie próby” (ordeals). Dzięki nim nabywają zaufanie do
siebie i swoich możliwości, przejmują kontrolę nad swoimi potrzebami i lękami,
uczą się, jak sobie radzić z niekorzystnymi okolicznościami. Etap ten często
utożsamiany jest z symboliczną śmiercią i powtórnymi narodzinami – już w dorosłej postaci. Ten element zmagania się ze swoim lękiem, ze swoim ciałem,
z nieznanym, a także ocierania się o śmierć obecny jest także w zachowaniach
ryzykownych podejmowanych przez współczesną młodzież34. Pomyślne przejście przez etap próby kończy się etapem włączenia. Jego zadaniem jest potwierdzenie przyjęcia nowej tożsamości i wejścia młodych w nową rolę – dorosłego.
Ta nowa tożsamość musi zostać dostrzeżona i doceniona przez innych, dlatego
tak ważna jest dla młodzieży aprobata ze strony otoczenia35.
W społecznościach tradycyjnych rytuały przejścia dokonują się w gronie
rówieśników, ale pod pełną kontrolą ze strony osób dorosłych, którzy przeprowadzają młodych przez kolejne „etapy wtajemniczenia”. Pomyślne ich zakończenie jest powodem dumy i radości dla całej społeczności – młodych, ich rodzin i innych dorosłych. We współczesnych kulturach ponowoczesnych młodzi
pozostawieni są sami sobie. Nie mają wsparcia ze strony dorosłych, którzy nie
pełnią już roli przewodników wprowadzających w dorosłość. Co więcej, nie tylko nie znajdują w oczach dorosłych aprobaty dla ryzykownych wyczynów, będących próbami legitymizowania swojej dorosłości, ale są za to potępiani i przed
nimi powstrzymywani36. Jak zauważa Sharland, mamy tu do czynienia z „pedagogicznym paradoksem” – pragnąc ochronić młodzież przed zagrożeniami, jakie
pociągają za sobą ryzykowne zachowania, jednocześnie nie dopuszczamy do
osiągnięcia przez nią dojrzałości, do której przyczynia się właśnie podejmowanie ryzyka i możliwość uczenia się na własnych błędach37.
33
34
35
36
37

Tamże, s. 171.
Por. D. Le Brenton, dz. cyt.
K. Joniec-Bubula, dz. cyt.
Por. D. Le Brenton, dz. cyt.
E. Sharland, dz. cyt., s. 252.
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Zakończenie
Podejmowanie ryzyka przez młodzież jest zjawiskiem powszechnym i trudnym do wyeliminowania, bo – jak wykazano powyżej – pełni istotne funkcje
wspomagające jej rozwój. Zachowania ryzykowne pozwalają na zdobycie ważnych życiowo doświadczeń, wejście w nowe relacje i role społeczne poza środowiskiem rodzinnym i kształtowanie się dorosłej tożsamości. Ujmowanie ryzykownej aktywności jedynie z perspektywy zachowań problemowych prowadzi
do niezrozumienia istoty zjawiska i ignorowania rozwojowych potrzeb nastolatków.
Należy zatem w procesie wychowania i nauczania większy nacisk położyć
na wspieranie tej naturalnej rozwojowo tendencji do ryzykowania, poprzez stwarzanie sytuacji społecznie akceptowanych i pożądanych, swoistych „rytuałów
przejścia”, które będą stanowić dla młodych ludzi wyzwanie, kształtując ich samodzielność i dorosłą zdrową tożsamość.

Summary
Cultural and developmental determinants of adolescent risk-taking
A tangible increase of engagement in risk taking behaviours is observed during adolescence.
Smoking, drinking, drugs using, practising unsafe sex, playing truant, delinquent and antisocial
behaviours are common in this period of life. These behaviours are usually regarded as “problem
behaviours”. Researches from several disciplines make efforts to recognize factors influencing
these risk activites and to eliminate them.
The main goal of this article is to analyse adolescent risk taking from different point of view –
“risk taking as opportunity” and to present social and cultural factors reinforcing young people’s propensity to take risk. This is argued that adolescent risk involvement serves main developmental goals
such as achieving social status, demonstrating autonomy and establishing identity of young people.
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Истоки возникновения и периодизация
развития российских корпоративных медиа
Введение
Корпоративные медиа (КМ) в настоящее время являются одним из
наиболее активно развивающихся типов СМИ в России, важным сегментом
информационного пространства страны.
Под корпоративными медиа мы понимаем СМИ, отражающие интересы конкретных корпораций-учредителей, издающиеся по их инициативе,
способствующие их развитию, решению стоящих перед ними задач. Таким
образом, по сути своей, КМ имеют больше отношения не к журналистике,
а к PR, маркетингу, или, шире: интегрированным корпоративным коммуникациям. Хотя качественные корпоративные СМИ активно используют
журналистские методы и способы сбора, обработки и подачи информации,
работы с целевой аудиторией.
В России уже ведется серьезное научное изучение, теоретическое
осмысление корпоративных медиа. Защищен целый ряд диссертаций,
вышло несколько книг, посвященных корпоративной прессе, огромное
количество статей в профессиональных журналах и научных сборниках.
Высок интерес к КМ и со стороны студентов факультетов журналистики,
PR и рекламы российских вузов. Можно констатировать, что работа
в корпоративных СМИ сегодня воспринимается многими начинающими
журналистами как престижная и привлекательная. Об этом свидетельствуют, в частности, и численность студентов, записывающихся на дисциплины
по корпоративной прессе, и большое количество студентов, ежегодно
защищающих выпускные квалификационные работы, посвященные разным
аспектам функционирования КМ, проходящих в их редакциях производственную практику.
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Таким образом, сегодня мы уже не можем утверждать (как это было
возможно еще семь-восемь лет назад), что теоретической базы для
развития корпоративной прессы в России практически нет. Однако даже
в наиболее серьезных, объемных исследованиях российских корпоративных
медиа, недостаточно разработанным (либо дискуссионным) остается ряд
важнейших теоретических вопросов, касающихся функционирования КМ.
С одной стороны, это обстоятельство, конечно, создает простор для
научных открытий, стимулирует «полет творческой мысли», с другой
стороны, – создает трудности для преподавания студентам дисциплин по
корпоративной прессе.
Одной из не решенных до сих пор проблем является проблема
теоретического осмысления истории развития российских КМ. К настоящему времени существуют лишь некоторые разрозненные статьи и разделы
монографий, диссертаций, которые затрагивают историю возникновения
и развития КМ в разных странах1. Серьезных работ, основанных на историко-хронологическом методе исследования корпоративной прессы России,
пока нет. Между тем мы согласны с профессором М.М. Ковалевой, считающей историко-хронологический метод, дающий «представление об
эволюции сущностного начала явления на различных этапах его развития»,
одним из важных и перспективных методов исследования КМ2.
Конечно, в вузах студентам в ходе соответствующих дисциплин даются
некоторые знания о историческом опыте развития КМ в России и за
рубежом, приводятся в качестве примеров наиболее известные из первых
заводских, фабричных и т.п. газет. Но все это обычно – достаточно
поверхностно. Главным образом, на наш взгляд, из-за отсутствия четкой
периодизации исторического развития российских КМ. Под периодизацией
мы понимаем особого рода систематизацию, заключающуюся в условном
деление процессов развития на основные качественно отличающиеся друг
от друга периоды (хронологические этапы).
На наш взгляд, трудности изучения истории развития КМ обусловлены,
в значительной мере, отсутствием согласия в научном сообществе по
поводу определения и объема ключевых понятий: «корпоративные СМИ»,
«корпоративные медиа». В частности, одни исследователи, такие, как Д.А.
Мурзин, относят к КМ исключительно издания коммерческих компаний.
1

2

См., например: А.Д. Кривоносов, Корпоративная пресса на Западе: история и типология
PR-диалог, 2002, № 3, с. 71–72, Д.А. Мурзин, Корпоративная пресса: современные
типологические концепции. Дисс… канд. филол. н. М., 2007, А.Ю. Горчева, Корпоративная журналистика. – М.: Вест-Консалтинг, 2008.
См.: М.М. Ковалева, Основные этапы развития и методы исследования корпоративной
прессы, Корпоративная пресса России: современный опыт и тенденции развития:
Сборник статей и интервью, Сост.: Ю.В. Чемякин. Под науч. ред. М.М. Ковалевой. Екатг: УрГУ, 2006. c. 21.
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Тогда как А.Ю. Горчева, Л.С. Агафонов и некоторые другие авторы
в качестве корпоративных рассматривают также издания общественных
организаций, государственных и муниципальных учреждений (например,
музеев, театров, гимназий, вузов и т.д.). Отсюда возникает неясность,
прессу каких организаций рассматривать, изучая историю развития КМ.
Только коммерческих? Или некоммерческих тоже? Как быть с разными
бюллетенями государственных и муниципальных учреждений, вестниками
научных обществ и учебных заведений?.. Подробно вдаваться в эту
дискуссию, которая уже анализировалась в некоторых работах автора
данной статьи3, сейчас нет возможности. Отметим лишь, что нам все же
более обоснованной представляется точка зрения, что не только издания
коммерческих компаний вправе называться корпоративными (соответственно, наряду с «коммерческими КМ», можно выделить и «некоммерческие
КМ»). Из этого мы и будем исходить в дальнейших рассуждениях,
касающихся истории развития российских КМ. Хотя, очевидно, рассмотрение изданий исключительно коммерческих компаний упростило бы нашу
задачу. А задачей этой статьи является выделение основных периодов
(этапов) развития российских корпоративных СМИ, с обозначением их
основных особенностей. Попутно постараемся охарактеризовать состояние
теоретического осмысления КМ на данных этапах, степень внимания
к корпоративным СМИ со стороны исследователей, властных структур
и различных социальных институтов. Конечно, в рамках одной статьи
невозможно подробно раскрыть все важные особенности развития КМ и их
научного осмысления на том или ином этапе. Подробная история развития
российских корпоративных медиа – задача для будущих исследований,
«претендующая», как минимум, на диссертацию или увесистую монографию.

I. Дореволюционный период
Первый период развития КМ в России может быть назван «Этапом
дореволюционных предшественников корпоративных медиа». Его хронологические рамки: вторая половина XIX в.– начало XX в. (до 1917 г.).
Отметим, что само существование дореволюционного этапа во многих
работах, так или иначе затрагивающих тему истории развития данного
3

См., например: Ю. В. Чемякин, Проблемы изучения и преподавания современной
российской корпоративной прессы, Известия Уральского государственного университета. Серия 1: Проблемы образования, науки и культуры. № 2 (89), 2011 с. 98–105;
Ю.В. Чемякин, Некоммерческая корпоративная пресса России: сущность, основные типы
и функции, European Social Science Journal («Европейский журнал социальных наук»)
Вып. 4 (20), Рига-Москва, 2012. c. 302–308.
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типа СМИ, просто упускается из виду. Часто в разных статьях в печати
и Интернете предшественниками современных российских КМ называются
«многотиражки» советского периода, и совсем не упоминается о существовании подобного рода изданий до 1917 года. Или, как вариант, отдельные
из них, такие, как, например, «Ирбитский ярмарочный листок» или «Казанский биржевой листок», упоминаются в качестве единичных случаев,
редких явлений. Между тем, в конце XIX – начале XX века в России
издавалось множество изданий разных коммерческих компаний, обществ,
клубов, учебных заведений и т.д., которые обладали качествами (прежде
всего, открытое отражение интересов конкретных корпораций-учредителей,
содействие их развитию), характерными именно для корпоративных СМИ.
Несколько сотен подобных изданий хранятся, например, в Государственной библиотеке (г. Москва, г. Химки) и Национальной библиотеке
(г. Санкт-Петербург).
Почему первая граница данного этапа сформулирована столь
расплывчато: «вторая половина XIX в.»? Издания, обладающие явными
признаками КМ, постепенно начали рождаться в обозначенный период, из
«лона» деловой, специализированной прессы. «Со второй четверти XIX
века деловая журналистика в виде различных изданий по отраслям
производства, по роду коммерческой деятельности («Земледельческая
газета», газета «Купец», газета «Посредник» и т.д.) уверенно занимает
место в системе общероссийской прессы. Пореформенный период развития
страны был связан с повышением деловой активности во всех сферах
промышленности и сельскохозяйственного производства, и это обусловило
быстрое развитие соответствующей прессы. Скорее всего, именно в этом
периоде можно обнаружить определенные типологические параллели
с современным состоянием корпоративной журналистики»4. М.М. Ковалева
справедливо связывает бурное развитие деловой, промышленной прессы
и возникновение на ее почве прообразов КМ с повышением деловой активности, вызванном реформами Александра II 1860-х гг. Да, и в дореформенный период можно обнаружить издания, обладающие некоторыми
признаками КМ. Такие, как, например, «Журнал Министерства народного
просвещения» (СПб., 1834–1917), «Журнал Министерства внутренних дел»
(СПб., 1829–61) «Журнал Министерства государственных имуществ»
(СПб., 1841–64)». Но мы все же исходим из того, что именно в связи
с реформами 1860-х гг. и обусловленным ими активным развитием
предпринимательства, общественной жизни, в России стала бурно развиваться специализированная, деловая пресса, в том числе начали появляться
4

М.М. Ковалева, Основные этапы развития и методы исследования корпоративной
прессы, Корпоративная пресса России: современный опыт и тенденции развития:
Сборник статей и интервью, Сост.: Ю.В. Чемякин. Под науч. ред. М.М. Ковалевой. Екатг: УрГУ, 2006. c. 19.
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многочисленные издания, обладающими явными признаками КМ. По нашему
мнению, важной характеристикой корпоративной прессы является то, что
у нее «во главе угла» стоит чей-то частный или узкогрупповой интерес
(который она открыто выражает). Этот интерес может быть как коммерческим, так и некоммерческим. Но в любом случае, например, официальные издания государственных министерств и ведомств (такие, как
упомянутые выше), призваны все же отражать не узкогрупповые интересы,
а интересы общества и государства в конкретной сфере. Поэтому официальная и корпоративная пресса – это всё же разные типы СМИ.
Итак, подчеркнем еще раз наличие в конце XIX – начале XX веков
в России сотен изданий, которые можно считать предшественниками КМ,
причем, изданий разного типа: и коммерческих, и некоммерческих, и предназначенных для сотрудников, и для клиентов, и для акционеров, деловых
партнеров, и издания «смешанного типа» и т.д. В этом плане Россия не так
уж сильно отставала от развитых стран Запада (вопреки расхожему
мнению), где в упомянутый период также происходит развитие и внутрикорпоративных, и клиентских, и прочих корпоративных СМИ. Причем,
довольно многие из данных российских изданий были по настоящему
качественными и, судя по всему, пользовались популярностью среди
читателей. Например, такие, как «Ирбитский ярмарочный листок»,
«Известия книжных магазинов товарищества М.О. Вольф», «Вестник
кустарного дела», «Известия Общества Толстовского музея», «Записки
Крымского Горного клуба» и др. Да и выходящая с 1877 г. до сих пор
газета «Московский железнодорожник» (учредители: ОАО «Российские
железные дороги», Дорпрофсож), которая может считаться одной из старейших существующих корпоративных газет, уже в XIX в. была достаточно
интересным, информативным изданием.
При изучении дореволюционных предшественников КМ привлекают
внимание следующие обстоятельства.
В очень многих из этих изданий присутствовала коммерческая реклама,
регулярно публиковались расценки на «объявления». И «объявления» эти
зачастую занимали несколько страниц в каждом номере издания. Так,
в каждом выпуске «Известий Общества заводчиков и фабрикантов Московского промышленного района» за 1914 год содержится от пяти до восьми
богато иллюстрированных страниц рекламы. Как правило, реклама была
связана со сферой деятельности данной корпорации (что естественно).
Дореволюционные предшественники КМ обычно распространялись не
бесплатно (как это принято сейчас), а платно, по подписке. Правда, подписка
на корпоративное издание для членов данной корпорации, как правило,
стоила дешевле, чем для всех остальных (так, подписная плата на
«Известия Верхне-Сергинского Общества Сельского хозяйства» составляла
50 коп. в год для членов Общества и 1 руб. – для остальных).
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Почему же читатели рубежа XIX–XX вв. готовы были платить деньги
за корпоративные издания, содержащие, к тому же, коммерческую рекламу,
тогда как сейчас некоторые корпоративные газеты читатели не хотят брать
даром (соответственно, и о привлечении рекламодателей в них не может
идти речи)? Изучение дореволюционных СМИ позволяет предположить,
что дело не только в существующем ныне большем разнообразии
источников информации (в том числе, бесплатных).
Дореволюционные предшественники КМ предоставляли читателям
много интересной и практически полезной информации по вопросам,
связанным со сферой деятельности их организаций-учредителей (зачастую
не ограничиваясь только освещением деятельности этих организаций).
Практически не было безудержных «хвалебных од» в адрес компанийучредителей и их руководства. Вместо этого – спокойное, взвешенное
обсуждение тех явлений и проблем, которые волнуют читателей.
Мало в каком современном СМИ можно встретить такую целенаправленную и добросовестную работу с аудиторией, какая велась в изданиях
рубежа XIX–XX вв.: они постоянно призывали читателей присылать корреспонденции, письма, отвечали на вопросы под специальными рубриками.
Заметно, что редакции прислушивались к мнению читателей и зачастую
проделывали большую работу, чтобы исчерпывающе ответить на присланные вопросы. Издания отличались трепетным отношением к стилю изложения и каждому напечатанному слову, готовностью честно признавать
допущенные ошибки и публично извиняться за них на своих страницах.
Так, например, в «Известиях общества Толстовского музея» сведения
о допущенных опечатках помещались шрифтом вдвое большего размера (!),
чем основной текст этого издания. Редакция «Известий книжных магазинов
товарищества М.О. Вольф» публично благодарила читателей за указание
опечаток, вкравшихся по «недосмотру корректора».
Дореволюционные предшественники КМ периодически (прямо или
косвенно) пропагандировали принципы социально-ответственного бизнеса,
благотворительности, необходимости согласования интересов государства,
бизнеса и общества.
Конечно, нельзя сказать, что все дореволюционные предшественники
КМ были интересными, высококачественными изданиями. Но подчеркнем,
что процент таковых среди них достаточно велик, поэтому изучение их
опыта может быть практически полезно для сотрудников современных
КМ, для студентов вузов5.
5

Подробнее опыт дореволюционных предшественников КМ рассматривается в статье:
Ю.В. Чемякин, Мифы корпоративной прессы и дореволюционный опыт изданий
подобного типа в России, Дискурс Пи. Науч.-практич. альманах. Выпуск 6, Екат-г, 2006.
c. 112–114; на сайте автора http://corpmediaforum.professorjournal.ru, в разделе «Музей»
есть данная статья и фотографии дореволюционных изданий.
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В дореволюционный период, степень научной изученности рассматриваемого нами типа прессы была, судя по всему, очень мала. По крайней
мере, никаких книг и статей того времени, посвященных такого рода изданиям, нам неизвестно. И систематического журналистского образования,
не говоря уж об образовании в сфере PR, тогда в России еще не существовало (журналистике обучались обычно на практике). Соответственно,
не было и никаких дисциплин, спецкурсов, знакомящих студентов со
спецификой работы в корпоративных СМИ.
Впрочем, термин «корпоративные» по отношению к подобным изданиям XIX – начала XX в. можно употреблять с осторожностью. Так же, как
и к «многотиражкам» советского периода, о которых пойдет далее речь.
Дело не только в том, что эти издания все же по некоторым признакам
(тематика, особенности подачи информации и т.д., не говоря уж о полиграфическом исполнении) отличались от КМ в современном понимании, но
и в том, что в те времена такие термины, как «корпоративные СМИ», «корпоративные медиа», не употреблялись.
В 1917 году период дореволюционных предшественников КМ обрывается, в связи с известными социальными потрясениями. Обрывается,
вместе со всем предшествующим развитием страны и российской прессы.
Наступает новая, советская, эпоха. В ходе которой развитие отечественной
печати, в том числе и «многотиражной» прессы вузов, промышленных
предприятий, считающейся обычно предшественницей КМ, идет особым
путем, отличным от того пути, которым развивались СМИ стран Запада.
Нельзя при этом забывать, конечно, что путь, избранный новой российской
властью, повлиял на развитие не только нашей страны, но и многих других
стран (и их прессы, в частности), следовавших «в фарватере» СССР.

II. Советский период
Второй этап развития КМ в нашей стране может быть назван «Периодом советской многотиражной печати». Его хронологические рамки: начало
1920-х гг – 1991 г. Многотиражными газетами («многотиражками») в советский период называли периодические издания, издающееся на предприятиях, в учебных заведениях, в иных организациях. Их учредителями, как
правило, выступали партийные комитеты (парткомы), иногда наряду
с заводоуправлениями, профсоюзными организациями и т.п.
В рамках советского этапа развития многотиражной прессы можно, на
наш взгляд, выделить несколько основных периодов.
1. Начало 1920-х гг. – 1940 г.: период становления многотиражной печати.
2. 1941–1945 гг.: многотиражная пресса времен Великой Отечественной
войны (военный период).
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3. Вторая половина 1940-х гг. – 1985 г.: период послевоенного благополучного развития многотиражной прессы.
4. Вторая половина 1980-х гг. – 1991 г.: период «перестройки» и экономического кризиса.
Рассмотрим чуть подробнее особенности развития советской многотиражной прессы.
Появившаяся в советские годы многотиражная печать стала действительно массовым явлением, оказала существенное влияние на развитие
промышленности, экономики страны, на формирование массового сознания. Многотиражная («низовая») печать заняла важное место в системе
советской прессы, явилась, с одной стороны, трибуной для сотен тысяч
рабочих, с другой стороны – важнейшим средством официальной пропаганды и агитации.
Первые многотиражные газеты стали возникать на заводах и фабриках
еще в начале 20-х годов XX в.
«Опыт активного участия трудящихся в выпуске в трудовых коллективах тысяч стенных газет привел к появлению в 1922–25 годах первых
печатных фабрично-заводских газет, – читаем мы в Большой Советской
энциклопедии. – Термин «многотиражная печать» отражал тот факт, что
первые издания подобного типа создавались на основе стенных газет путем
их тиражирования с помощью гектографа – печатного станка». Отсюда,
очевидно, и появилось слово «многотиражная»: по сравнению с единственным экземпляром стенной газеты даже тираж в несколько десятков или
сотен экземпляров – это, конечно, было много.
Среди первых печатных заводских изданий были «Светоч» (завод
«Светоч», Ленинград), «Наша газета» (впоследствии «Мартеновка», завод
«Серп и Молот», Москва).
Характерна история газеты «Мартеновка», печатного органа московских сталеваров завода «Серп и Молот». «В 1921 г. небольшая группа
рабочих завода на листке картона разместила несколько рукописных
заметок и под заглавием «Наша газета» вывесила ее в проходной завода.
Затем ее стали размножать в нескольких экземплярах под названием
«Мартеновка». С 1925 г. «Мартеновка» стала регулярно печататься
типографским способом»6. Подобным образом возникали и другие
многотиражки. К середине 20-х годов «низовая» печать получает в СССР
поистине массовое распространение. Свои многотиражки возникают не
только на заводах, фабриках, но и в вузах и многих других учреждениях.
По данным Большой Советской энциклопедии, к началу 1928 года
насчитывалось около 200 печатных газет трудовых коллективов.

6

И.В. Кузнецов, История отечественной журналистики (1917–2000). М., 2002, c. 109.
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Многотиражная пресса опиралась на рабкоров (рабочих корреспондентов) и одновременно была центром формирования рабкоровского
движения. «На страницах многотиражных газет получили развитие
различные формы массовой работы, в которые были вовлечены, без
преувеличения, миллионы людей: общественно-производственные смотры,
трудовые соревнования, производственные переклички, рейды и многое
другое. Рабкор, селькор стали главными фигурами на газетных страницах»7. Разветвленная сеть рабоче-крестьянских корреспондентов создавала
иллюзию, будто многотиражка является выразителем воли и интересов
общества.
«Многотиражки» возникали не только на существующих заводах
и фабриках, но и практически на каждом крупном строительном объекте.
Еще на строительных площадках, когда только вбивали сваи для будущих
цехов, начинали выходить многотиражки (это красноречиво говорит
о значении, которое им придавалось). Первыми читателями были рабочие,
трудившиеся на строительстве этих заводов. Так было на Ново-Тагильском
металлургическом заводе (ныне НТМК – Нижнетагильский металлургический комбинат), где газета «За металл» (ныне «Тагильский металлург»),
первый номер которой вышел 1 июня 1931 года, на девять лет старше
самого предприятия. Такие газеты поднимали боевой дух, создавали атмосферу единства и сплоченности, способствовали быстрейшему строительству важных для страны предприятий.
Низовая печать стремительно развивалась, так как компартия уделяла
ей большое внимание, видя в ней мощное идеологическое оружие и средство
укрепления связи партии с широкими массами. Это подтверждается
различными партийными решениями и резолюциями. КЦ ВКП(б) в своем
постановлении «О фабрично-заводской печати» от 19 августа 1932 г.
определяло «роль фабрично-заводской газеты как мощного орудия партии
в организации производственной и политической жизни предприятия,
призванного применительно к задачам отдельных цехов, смен, бригад
и рабочих, освещать жизнь предприятия во всей ее многогранности».
Отметим, что наряду с многотиражными заводскими и вузовскими
изданиями, являвшимися «рупорами» компартии на местах, в 1920-е гг
существовала и другая «малая» пресса, которая по своему назначению,
реализуемым ею функциям, тематике даже больше напоминала современные корпоративные СМИ. Речь идет о многочисленных кооперативных,
а также частных коммерческих изданиях, появление которых оказалось
возможным благодаря новой экономической политике (таких, как «Деревенская кооперация», «Кооператор», «Северный кооператор» и многих других).
7

См.: Д.Л. Стровский, История отечественной журналистики новейшего периода. Лекции.
Екат-г, 1998, c. 65.
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Впрочем, пресса (в том числе и кооперативная), которая была «рождена»
НЭПом – это сложная и многогранная тема, требующая отдельного
рассмотрения.
Перед Великой Отечественной войной издавалось также свыше 2000
фабрично-заводских (производственных) газет. Лучшей среди них была
признана «Мартеновка», газета сталеваров московского завода «Серп
и молот», удостоенная на конкурсе низовой печати первой премии.
В годы Великой Отечественной войны, когда каждая копейка, каждая
минута и, конечно, каждый работник были на счету, многотиражки
продолжали выходить (пусть порой и нерегулярно, в меньшем объеме
и т.п.). Они сплачивали коллектив, вдохновляли людей на трудовые подвиги.
«Усилим помощь фронту!», «Досрочно выполним план!» – призывала
многотиражка Челябинского инструментального завода «За победу».
Газета «Сталинец» (одна из предшественниц существующего ныне издания
УрФУ «Уральский федеральный») также из номера в номер призывала
читателей, не жалея сил, оказывать помощь фронту: не только добросовестно работать и учиться, но и участвовать в субботниках, в уборке
урожая на колхозных полях и т.д. Лентяев, бракоделов и прочих несознательных граждан многотиражки беспощадно и поименно «пригвождали
к позорному столбу». Таким образом, низовая печать внесла свой вклад
в победу Советского Союза в Великой Отечественной войне.
В послевоенный период продолжилось активное развитие многотиражной прессы. Пожалуй, наиболее четко и ясно цели «низовой прессы»
сформулированы в статье редактора многотиражной газеты «Светлана»
(еженедельник объединения «Позитрон») И.А. Воробьевой: «В первую
очередь она (многотиражная пресса) предусматривает приближение
сознания людей к идеалу, соответствующему политическим, культурным,
идеологическим нормам и ценностям социалистического общества. Второй
важнейшей целью является организация поведения трудящихся, их
мобилизация на решение практических вопросов».
Многотиражные газеты представляли собой многочисленный отряд
печати страны. Они, наряду со стенными газетами, пользовались особой
популярностью у рабочих по сравнению со всей остальной прессой.
Каждый завод, практически все вузы и многие другие учреждения имели
свои многотиражки, контролируемые местными парткомами.
Хрущевская «оттепель» не обошла стороной и низовую печать. Так,
в зарисовках о людях все больше внимания уделяется раскрытию сложного
внутреннего мира человека; при редакциях некоторых многотиражек
формируются литературные объединения. Например, в 60-е гг. вокруг
газеты «Знамя», многотиражки Уральского турбинного завода (г. Свердловск),
сплотились в литературное объединение молодые талантливые рабочие
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и служащие. Некоторые их них впоследствии стали профессиональными
журналистами и поэтами.
Необходимо отметить, что в советское время уже в довоенный период
начинается активное теоретическое осмысление (в духе марксистско-ленинской концепции) опыта многотиражной печати. Издаются монографии, учебные, практические пособия8 , периодические издания в помощь
рабочим корреспондентам заводской прессы9, проблемы развития «многотиражек», наряду с другими типами советской прессы, изучаются в коммунистических институтах журналистики, которые стали открываться в крупнейших городах в 1920-е – 1930-е гг. Тенденции эти продолжают
развиваться и в послевоенный период10. Таким образом, многотиражная
пресса была отнюдь не обойдена вниманием советской науки о журналистике. Отметим, что изучение огромного опыта многотиражной печати
СССР и посвященных ей работ советских исследователей может быть
полезно для редакторов и сотрудников современных КМ. Например, опыта
организационно-массовой работы, привлечения читателей к сотрудничеству с прессой.
«Золотой порой», этапом наивысшего расцвета советской многотиражной прессы можно назвать 70–80-е годы. В 1972 г. в СССР
выпускались 3852 многотиражные газеты общим тиражом свыше 440
миллионов экземпляров (в том числе около двух с половиной тысяч
изданий предприятий и научно-исследовательских институтов, 995 колхозных газет). Растут тиражи многотиражек, расширяется тематика и жанровое разнообразие их материалов, укрепляется обратная связь с аудиторией.
Горбачевская «Перестройка», конечно же, не могла не сказаться на
развитии многотиражной печати. Во второй половине 80-х гг. многие
заводские и вузовские газеты уделяют большое внимание политическим
проблемам, обсуждают выборы в Верховный Совет и другие происхо8

9
10

См., напр.: В. Авдеев, А. Добрынин, Газета на производстве. Л.: Леноблиздат, 1931,
В. Филов, Фабрично-заводская печать в третьем году пятилетки. М.: Московский рабочий,
1931, Фабрично-заводская печать в социалистическом наступлении. Опыт Москвы.
М., Л.: Соцэгиз, 1931.
Например, «Заводская печать», «Фабрично-заводская печать» и др. подобные издания.
В частности, защищаются диссертации: Е.И. Алексеева, Фабрично-заводская печать –
острое оружие Коммунистической партии в борьбе за развитие социалистического
соревнования и стахановского движения в годы второй сталинской пятилетки. Л., 1953;
М.Д. Сланская, Формирование и деятельность многотиражной печати в годы первой
пятилетки (по материалам газет новостроек тяжелой индустрии СССР). М., 1972,
выходят книги: А. Гребнев, Организация работы редакции газеты. М.: Госполитиздат,
1953; Печать – помощник партийной организации. Свердловск: Свердловское книжное
издательство, 1958; Ю. Юров, Твоя заводская газета. М.: Политиздат, 1960; Печать –
помощник партийной организации. Свердловск: Свердловское книжное издательство,
1958.
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дящие в стране события. Причем, зачастую делают это достаточно
свободно – в духе «гласности». К концу 80-х многие заводские газеты,
вместе со своими предприятиями, начинают испытывать серьезные
финансовые трудности…
У советской многотиражной печати и современных российских КМ
есть немало сходства и в функциональном, и в содержательном плане. Да
и выходящие ныне во многих вузах, промышленных предприятиях газеты
начали издаваться в качестве «многотиражек» в советские времена11. Но
корпоративная пресса России все же отличается от советской многотиражной печати. И не только в плане современного дизайна, оформления.
«Что касается фабрично-заводской печати советского периода, то, по
моему мнению, ее нельзя считать, как это делают некоторые исследователи, прямой или наиболее близкой предшественницей корпоративной
прессы», отмечает профессор М.М. Ковалева. «Основанием для такого
утверждения является то, что у изданий, выходивших при советских
промышленных предприятиях, и современных корпоративных СМИ,
имеются очень серьезные содержательные и функциональные различия,
обусловленные неразвитостью рыночных отношений в период существования партийно-советской печати. И если есть основания связывать
историю фабрично-заводской и корпоративной прессы, то это скорее
«привязка» к месту издания – крупным промышленным предприятиям –
чем к содержательной модели периодики. Ведь фабрично-заводская
печать, как и вся советская пресса, выполняла скорее организационно-пропагандистские, чем специфически присущие корпоративной журналистике функции, которые Д.А. Мурзин справедливо характеризует как ответ
на информационный запрос о построении «программ будущего» успешной
компании, средство бизнес-коммуникаций»12. К этим словам стоит прислушаться, хотя мы бы все же не стали отказывать многотиражной прессе
в праве называться наиболее близкой исторической предшественницей
КМ. Тем не менее, действительно, она отличалась функциональными
особенностями (отстаивание, прежде всего, не «узкогрупповых» интересов
конкретного предприятия, а интересов «партии и народа» – как и вся
советская пресса – только на уровне конкретного предприятия). Отсюда
были особенности и в тематике (например, на страницах советских
многотиражек часто публиковали обзоры мировых событий, событий
в стране, чего практически нет в современных КМ) и, конечно, в подаче
11

12

Например, газета «Уралмашзавода» «За тяжелое машиностроение», издание «Уралвагонзавода» «Машиностроитель» и многие другие.
М.М. Ковалева, Основные этапы развития и методы исследования корпоративной
прессы, Корпоративная пресса России: современный опыт и тенденции развития:
Сборник статей и интервью, Сост.: Ю.В. Чемякин. Под науч. ред. М.М. Ковалевой. Екатг: УрГУ, 2006. c. 20.
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информации. Так, обычным делом на страницах многотиражной прессы
была критика (в том числе и острая, поименная) производственных
недостатков, лентяев, пьяниц, бракоделов и т.д. Учитывая, что многотиражки издавались парткомами, критике могли подвергаться даже
представители руководства предприятий. Разумеется, это является немыслимым для современных КМ, являющихся «рупорами» владельцев и топ-менеджеров компаний, и призванных формировать позитивный имидж
корпораций-учредителей.

III. Период ельцинских реформ
Третий этап развития КМ в нашей стране может быть назван
«Периодом зарождения корпоративных СМИ новой России». Его
хронологические рамки, 1991–1999 гг, совпадают со временем
президентства Б.Н. Ельцина.
В рамках данного этапа развития многотиражной прессы можно
вычленить два основных периода.
1. Первая половина 1990-х гг.: период упадка, или «затишья».
2. Вторая половина десятилетия: период проб и ошибок.
С развалом СССР рухнула и стройная система многотиражной прессы.
Многие газеты исчезли. По экономическим, а иногда и другим соображениям, предприятия, одно за другим, начали закрывать свои «многотиражки», издание которых зачастую воспринималось тогда как пережиток
коммунистического прошлого и бесполезная трата денег. Первая половина
90-х годов XX века – период системного кризиса в нашей стране.
Предприятия, в основном, едва сводили концы с концами и даже не думали
о возобновлении выпуска собственных изданий.
На тех предприятиях, которым удалось сохранить свою газету, был
значительно сокращен их тираж, периодичность и объем. Например, если
в 80-е годы многотиражка завода «Уралмаш» «За тяжелое машиностроение»
(самая крупная заводская газета в СССР) выходила 5 раз в неделю тиражом
7000 экземпляров, то в результате «перестройки» ее тираж упал до одной
тысячи, а периодичность снизилась до трех раз в неделю.
Но в этот же период, в начале 90-х годов, в России появляются многочисленные представительства, филиалы западных компаний. Вместе с этими
представительствами в нашу страну проникла корпоративная пресса
западного образца, и вскоре, по ее «образу и подобию» (в основном, уже во
второй половине 90-х), стали возникать корпоративные издания в новых
российских компаниях.
Таким образом, «родителями» современной корпоративной прессы
России можно считать советскую многотиражную печать и прессу
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западных компаний, открывших представительства у нас в стране
в последнее десятилетие XX века.
Одним из удачных российских корпоративных изданий 90-х годов
можно назвать «Mobile Club» (компания MCC выпускала его с 1996 по
1999 г.). Помимо компаний сотовой связи, многие инвестиционные,
риэлтерские, страховые и фармацевтические компании, банки также
обзавелись собственными изданиями. Но тогда это было скорее данью
моде, показателем престижа. Зачастую побудительным мотивом создания
корпоративного СМИ было стремление владельцев компаний продемонстрировать, что они «крутые парни», не хуже других.
«Но время показало, что многие из проектов были нежизнеспособны.
Сказалось множество причин: дороговизна проектов, неправильный
формат и некачественное наполнение. А самое главное – не было
представления о том, что же такое корпоративное издание. Естественно,
к концу 1990-х рынок корпоративных СМИ резко сократился, произошло
переосмысление ценностей, стало понятно, что, либо корпоративным
изданием нужно заниматься серьезно, либо не делать его совсем»13.
Неудивительно, что к концу данного периода многие издания, появившиеся в 90-е гг, прекратили свое существование.
В период ельцинских преобразований, даже во вторую половину
десятилетия, когда наблюдалась активность довольно многих фирм
в создании КМ, серьезных научных исследований данного феномена
в России не было. Лишь время от времени в учебниках по PR14, отдельных
статьях затрагивалась (обычно вскользь) корпоративная пресса, рассматриваемая как один из многочисленных инструментов связей с общественностью. В таком же духе, «мимоходом», давалось поверхностное представление о «ньюслеттерах» компаний на открывавшихся тогда в вузах факультетах и отделениях по связям с общественностью. Исследователи, преподаватели журналистики на подобного рода издания практически не
обращали внимания. Студенты журфаков (в том числе и курс, на котором
учился автор данной статьи), соответственно, также мало знали о корпоративных изданиях и не особо ими интересовались. Работа в «какой-то
заводской газетке» и т.п. воспринималась студентами и журналистамипрактиками обычно как несерьезное и не престижное занятие (в лучшем
случае, способ дополнительной подработки).
Тем не менее, именно в последнее десятилетие XX в. в России
возникают корпоративные СМИ в
13
14

Д. Дегтяренко, Корпоративные издания в России, Среdа, 2002, № 8-9, с. 35.
См., напр.: И. В. Алешина, Паблик рилейшнз для менеджеров и маркетеров. – М.:
Ассоциация авторов и издателей «Тандем». Издательство «ГНОМ-ПРЕСС», 1997; И. Л.
Викентьев, Приемы рекламы и PUBLIC RELATIONS, Ч.1,-СПб: ООО „ТРИЗ-ШАНС”:
Изд. Дом „Бизнес-Пресса”, 1999.

Истоки возникновения и периодизация развития…

299

IV. Новейший период
Четвертый этап развития КМ в нашей стране, начавшийся с наступлением XXI в., может быть назван новейшим периодом корпоративных
медиа. Он характеризуется бурным количественным и качественным
ростом корпоративных медиа (причем, не только печатных, но и аудиовизуальных, Интернет-СМИ) повышением значимости КМ в системах
СМИ и корпоративных коммуникаций, вниманием к корпоративной прессе
со стороны исследователей журналистики, PR и рекламы, со стороны
общественных организаций, государственных и муниципальных властей,
формированием профессионального сообщества «корпоративщиков», проведением серьезных социологических исследований рынка КМ, рядом
других важных тенденций. Таких, как все более четкое позиционирование
корпоративных СМИ, их ориентация на конкретную, узкую целевую
аудиторию, активное развитие аутсорсинга при производстве КМ, привлечение коммерческой рекламы в корпоративную прессу и т.д.15
В рамках данного этапа развития КМ можно вычленить три основных
периода.
1. Докризисный период стремительного, «взрывного» роста.
2. Период экономического кризиса (сентябрь 2008 г. – 2009 г.)
3. Современный период (с 2010 г. по настоящее время).
Новейший этап корпоративной прессы России – этап ее развития
стремительного, массового.
Уже с 2000–2001 годов заводские издания стали вновь издаваться на
некоторых предприятиях, на которых их выход прекращался в 90-е гг
(Например, газета «За технический прогресс» завода «Пневмостроймашина», г. Екатеринбург); многие предприятия и фирмы стали издавать
новые корпоративные издания «с нуля». КМ возникали не только практически на каждом крупном предприятии или в холдинге, но и на многих
средних предприятиях. В 2006 г. в России насчитывалось более шести
тысяч только печатных корпоративных СМИ (не считая радио, телевидения, корпоративных сайтов), их совокупный разовый тираж составлял
десятки миллионов экземпляров. С каждым годом заметно увеличивалось
и количество наименований корпоративных СМИ, и совокупный тираж…
Рынок корпоративных медиа рос примерно на 15 процентов в год. Такой
бурный, «взрывной» рост был обусловлен, прежде всего, развитием
промышленности, экономики страны, все большим пониманием владе15

Подробнее о тенденциях развития КМ в новейший период см.: Ю.В. Чемякин,
Корпоративная пресса России: за порогом «золотого десятилетия», Интегрированные
коммуникации: актуальные проблемы и инновационные технологии: материалы III
Междунар. науч.-пр. конф. (кафедра масс. Коммуникации Южно-Уральск. Гос. ун-та,
29–30 окт. 2009 г.) – Челябинск, 2009. c. 56–63.
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льцами и менеджерами компаний серьезных возможностей корпоративной
прессы. Стало понятно, что собственное издание может быть не просто
средством демонстрации успеха, а эффективным инструментом менеджмента. Ведь именно в развитии нематериальных активов кроются неисчерпаемые резервы повышения конкурентоспособности предприятий. Сможет
ли предприятие выстоять в нарастающей конкурентной борьбе и успешно
развиваться? В значительной мере это зависит от доверия работников
к руководству, от того, ощущают ли себя сотрудники предприятия единой
командой, готовы ли они трудиться «не за страх, а за совесть», от того,
какой имидж имеет предприятие в глазах реальных и потенциальных
клиентов, партнеров и широкой общественности. Выяснилось, что
корпоративные СМИ обладают серьезными возможностями в этом плане.
Докризисное восьмилетие можно назвать очень благополучным периодом развития российских КМ. В это время обозначились новые тенденции.
КМ стали занимать все более важное место в системе российских средств
массовой информации и в системе коммуникаций огромного количества
предприятий, фирм, учреждений. Неудивительно, что к ним начали
проявлять пристальный интерес не только представители бизнеса, но
и представители власти, различных общественных организаций. Например,
правительство Свердловской области, совместно с Союзом предприятий
металлургического комплекса Свердловской области, в 2004–2007 гг.
неоднократно организовывало конференции и семинары для сотрудников
корпоративных СМИ. В 2004 году возникли две крупные общероссийские
организации, объединившие представителей корпоративных СМИ: Ассоциация корпоративных медиа России (АКМР) и Гильдия корпоративной
прессы… На середину прошедшего десятилетия пришелся пик внимания
к российской корпоративной прессе со стороны бизнеса, власти и гражданского общества. «Материально» это выразилось, прежде всего, в бурном
количественном и качественном росте КМ, в создании общефедеральных
и региональных организаций, объединяющих «корпоративщиков», в проведении множества конкурсов, конференций, семинаров и тренингов с участием значительного количества представителей КМ.
Можно утверждать, что в течение прошедшего десятилетия активно
формировалось профессиональное сообщество «корпоративщиков», особая
социальная группа, объединенная общими профессиональными интересами (и находящаяся «на пересечении» журналистского и PR-сообществ,
что обусловлено спецификой КМ). Если в 90-е годы редакторы и сотрудники разных корпоративных СМИ «варились в собственном соку», не
имея возможности регулярного общения с коллегами и исследователями
журналистики, то с началом нынешнего века ситуация кардинально
меняется. «Корпоративщики» получают возможность периодически общаться друг с другом, обмениваться опытом и повышать свою квалификацию.
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Докризисный период КМ характеризуется также началом серьезного
научного изучения, теоретического осмысления данного типа СМИ в России.
Защищается целый ряд диссертаций16, выходят первые русскоязычные
книги, посвященные корпоративной прессе17, огромное количество статей
в профессиональных журналах и научных сборниках. Корпоративные СМИ
становятся объектом пристального изучения на факультетах, отделениях
журналистики и PR. Им посвящаются спецкурсы, сотни курсовых и дипломных работ (а известно, что дипломные студенты пишут, в большинстве
случаев, на эмпирической базе тех СМИ, где работают или собираются
работать сами). Так, если в конце 90-х годов XX века корпоративным СМИ
на факультете журналистики УрГУ посвящалось ежегодно в лучшем
случае 1–2 дипломные работы (а ранее и вообще эта тема практически не
поднималась), то к 2006 году ежегодно по корпоративным СМИ стали
защищаться около десяти дипломных работ. Можно констатировать, что из
«маргинальных» КМ быстро перешли в разряд уважаемых, значимых,
престижных. В это время в России стала формироваться настоящая
разветвленная система корпоративных СМИ; отечественные КМ, активно
перенимая опыт западных корпоративных медиа, стали во многом соответствовать современным мировым стандартам. Основные тенденции развития
российских КМ практически стали совпадать (правда, с некоторым отставанием) с основными тенденциями их развития в странах Западной Европы
и США.
«Золотая пора» прервалась в связи с наступлением финансового
кризиса осенью 2008 года. Корпоративная пресса, связанная «кровными
узами» с конкретными коммерческими компаниями и целиком от них
зависимая, испытала очень серьезное воздействие кризиса. Можно утверждать,
что до наступления рецессии корпоративная пресса развивалась активнее
и успешнее многих других типов СМИ, но именно по «корпоративщикам»
рецессия ударила особенно сильно. По данным исполнительного директора
Ассоциации корпоративных медиа России (АКМР) Д. Дегтяренко, прекратился или приостановился выпуск более 20% российских корпоративных
СМИ. В самом тяжелом положении оказались печатные издания, так как
их выпуск требует постоянных серьезных затрат на приобретение бумаги
и оплату типографских услуг (помимо прочих расходов). Рынок корпора16

17

Е.В. Лапина, Внутрикорпоративная газета как инструмент связей с общественностью.
Дисс… канд. филол. н. - Тамбов, 2004; Д.А. Мурзин, Корпоративная пресса: современные типологические концепции. Дисс… канд. филол. н. М., 2007; А. Р. Тухватова,
Особенности развития и функционирования региональных корпоративных СМИ: на
примере деятельности изданий и электронных масс-медиа ОАО „Татнефть”. Дисс…
канд. филол. н. - Казань, 2007 и др.
Д.А. Мурзин, Феномен корпоративной прессы. М., 2005. Ю.В. Чемякин, Корпоративные
СМИ: секреты эффективности. Екат-г, 2006; А.Ю. Горчева, Корпоративная журналистика. –
М., 2008.
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тивных СМИ в конце 2008 г. настолько упал, что стало затруднительным
или даже невозможным проведение некоторых существовавших ранее
конкурсов (например, конкурс «Шаг вперед» среди изданий сферы потребительского рынка, проводившийся администрацией г. Екатеринбурга).
Можно утверждать, что КМ коммерческих компаний испытали более
серьезное воздействие кризиса, чем корпоративные издания государственных и муниципальных учреждений. На вопрос проведенного автором
среди сотрудников тридцати корпоративных СМИ анкетирования «В чем
конкретно выразилось влияние кризиса?» Cамые распространенные ответы
были следующие: сокращение компанией-учредителем затрат на выпуск
КМ, уменьшение объема, формата или периодичности выхода издания,
переход на более дешевую бумагу, сокращение рабочей недели у сотрудников редакции (с соответствующим сокращением зарплаты), «оптимизация численности персонала» редакции. С сентября 2008 г. большинство
учредителей российских корпоративных СМИ практически перестали
выделять средства на повышение квалификации сотрудников редакций.
Количество обучающих семинаров, тренингов на этом этапе резко
сократилось.
Но уже во второй половине 2009 г. ситуация начала улучшаться.
«Экономический кризис для корпоративных медиа остался позади», –
такое мнение высказал на семинаре-практикуме «Аудит внутренних
коммуникаций и корпоративных СМИ», состоявшемся 26-27 августа 2010
г. в Москве, исполнительный директор АКМР (Ассоциации директоров по
корпоративным коммуникациям и корпоративным медиа России) Д.Д.
Дегтяренко. И с ним можно согласиться. Анализ тенденций, происходящих
в современной корпоративной прессе России, дает основания для таких
выводов. Вновь вышли на работу многие редакторы, отправленные
в разгар кризиса в «административный отпуск», возобновился выпуск
целого ряда корпоративных СМИ, редакции некоторых печатных изданий
вновь перешли на более качественную бумагу и т.д. В разных городах, на
разных предприятиях создаются новые корпоративные медиа. В 2010 году
коммуникационные агентства «МедиаЛайн» и «INSIDE PR» провели
серьезные прикладные исследования рынка, выявив основные тренды
развития корпоративной прессы России. Эти исследования, в целом,
свидетельствуют о том, что российские корпоративные медиа продолжают
успешно развиваться и имеют хорошие перспективы в обозримом
будущем.
Суровые уроки экономического кризиса оказались усвоены и учтены
многими российскими компаниями. В частности, они стали вкладывать
деньги только в действительно качественные, востребованные читателями
СМИ, начали тщательно измерять их эффективность и добиваться ее
повышения. Таким образом, недавний финансовый кризис, несмотря на
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множество причиненных им бед, может даже пойти на пользу и способствовать дальнейшему успешному развитию российских корпоративных
медиа.

Summary
The origins of appearance and development periodization of the Russian
corporate media
The author examines main periods (stages) of the development of the Russian corporate media
and envisages the main peculiarities of this press on each of these period as well as the typology of corporate publications. In addition, Chemyakin characterizes the structure of the corporate media and pays
some attention to the evolution of scholarly investigation towards this type of the media. Besides, his interest is focused on their relationships with the Russian powers and social actors.
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Vzdelávanie detí občanov Slovenskej republiky
nemeckej, ukrajinskej a rusínskej národnosti
Slovenská republika má pestrú národnostnú štruktúru obyvateľstva. Z celkového počtu 5 384 822 obyvateľov (k 31.12.2008), z toho nemeckej národnosti
je 5572 (0,14%)1. Slovenská republika v realizácii národnostnej politiky je
viazaná medzinárodnými dokumentmi: Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín a Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov.
Tieto dokumenty implementuje do oficiálnej školskej politiky, do riešenia problematiky výchovno-vzdelávacieho procesu, výchovy a vzdelávania detí a mládeže s vyučovacím jazykom slovenským a s vyučovacím jazykom národnostných menšín.
Rovnocennosť obsahu a rozsahu vedomostí žiakov škôl s vyučovacím
jazykom národností s vyučovacím jazykom slovenským je zabezpečená základnými pedagogickými dokumentmi (učebnými plánmi, učebnými osnovami
a učebnicami). Tie sú okrem špecifických predmetov v podstate rovnaké.
Vyučovanie materinského jazyka etnika je dôležitou podmienkou zachovania a pestovania kultúry etnika. Nevyhnutné je, aby žiaci všetkých menšín si
osvojili štátny jazyk na takej úrovni, aby našli uplatnenie v praktickom živote
a vytvorili si vzťah k vlasti, Slovenskej republike, spoločnému štátu Slovákov
a príslušníkov národnostných menšín.
Nemecko-slovenské vzťahy majú hlboké korene a siahajú do 11. storočia,
keď Nemcov povolávali ako odborníkov (baníci, remeselníci, kupci, duchovní,
učitelia). V regiónoch, kde sa usídlili nemeckí kolonisti (v 13. – 14. storočí),
začali vznikať školy s nemeckým vyučovacím jazykom. V období luteránskej
reformácie (16. – 17. stor.) v mestách, kde nemecké obyvateľstvo malo prevahu,
1

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2009. Bratislava: Štatistický úrad Slovenskej republiky. Veda Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2009, s. 70.
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pozývali nemeckých učiteľov (Bratislava, Banská Bystrica, Banská Štiavnica,
Kremnica, Levoča, Kežmarok, Bardejov).
Centralizačné a germanizačné snahy habsburskej monarchie v 2. polovici 18.
a v 19. storočí posilnili postavenie a používanie nemeckého jazyka. Na novozaložených odborných školách sa vyučovacím jazykom stal nemecký jazyk. Na
slávnej Banskej akadémii v Banskej Štiavnici (založená r. 1763 Máriou Teréziou) sa prednášalo po nemecky. V 14. – 15. stor. podiel nemeckého obyvateľstva na Slovensku činil 1/4 až 1/5 z celkového obyvateľstva Slovenska2.
V 20. storočí žilo na Slovensku okolo 150 000 Nemcov3. Karpatskí Nemci
žili v troch sídelných oblastiach: Bratislava a okolie, Hauerland na strednom
Slovensku (Handlová, Nemecké Pravno, Horná Štubňa, Veľké Pole, Kremnica),
na Spiši (Poprad, Kežmarok, Spišská Nová Ves, Levoča), v údolí rieky Hnilec
(Gelnica. Mníšek nad Hnilcom) a na východnom Slovensku (Medzev).
V r. 1910 bolo na území Slovenska 57 nemeckých škôl, po schválení
Apponyiovských zákonov do r. 1914 všetky zanikli4. V období predmníchovskej
Československej republiky (1918–1938) bolo na území Slovenska 110 nemeckých a 98 dvojjazyčných slovensko-nemeckých a maďarsko-nemeckých škôl,
z toho 3 meštianske školy, 3 gymnáziá (Bratislava, Kežmarok, Levoča)5.
Po vzniku Slovenskej republiky (14.3.1939) Nemci aj v školstve získali
privilegované postavenie. Pri Ministerstve školstva a národnej osvety sa zriadilo
osobitné nemecké oddelenie, krajinský školský inšpektorát sídlil v Bratislave
a okresné školské inšpektoráty mali sídlo v Bratislave, Kremnici a v Kežmarku.
K 1.9.1940 stav nemeckého školstva na Slovensku bol nasledovný: 19
materských škôl, 141 ľudových škôl, 19 meštianskych škôl. 2 gymnáziá, 1 štátny
učiteľský ústav, 1 obchodná škola a obchodná akadémia, neštátna odborná škola
pre ženské povolania, neštátna odborná škola pre vzdelávanie učiteliek ženských
ručných prác a 8 učňovských škôl6.
Po prijatí nariadenia č. 5 zo 6.9.1945 boli nemecké školy založené po
mníchovskej dohode zrušené7.
2

3
4

5

6

7

PÖSS. O. Karpatskonemecký spolok na Slovensku. Cesty k jeho založeniu a rozvoju. In
Karpatskonemecký spolok na Slovensku 20 rokov založenie, rozvoj. Editor O. Pöss. Bratislava:
Karpatskonemecký spolok na Slovensku, 2010, s. 11.
Ibidem.
Zákony uhorského snemu č. 26 a 27 z r. 1907. Ich autorom bol minister školstva A. Apponyi.
Smerovali k maďarizácii žiakov nemaďarských národností s cieľom vytvoriť veľký uhorský
(maďarský) národ.
Dvořaček, J. 1937. Slovenské stredné školstvo po prevrate. In Pamätník slovenského školstva
za účinkovania prezidenta T. G. Masaryka. Editor A. S. Žitavský. Bratislava: vlastným nákladom vydavateľstva Pamätníka slovenského školstva v Bratislave, 1937, s. 19. Pozri tiež Štefánek, A. 1930. Školstvo na Slovensku v prvom desaťročí slobody. In Zlatá kniha Slovenska.
Editor M. Kolesár. 2. vydanie. Bratislava: 1930, s. 190.
Nové slovenské školstvo II. Bratislava: 1940, s. 78–80. Pozri tiež Zborník Ministerstva školstva
a národnej osvety. 1941–1942. Bratislava: Štátne nakladateľstvo, 1942, s. 352–367.
Zbierka nariadení Slovenskej národnej rady, roč. 1944, 7. september 1944, s. 3.
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Postavenie Karpatských Nemcov po skončení druhej svetovej vojny bolo
ovplyvňované viacerými faktormi. Karpatskí Nemci znášali následky Nemeckom vyvolanej vojny a mocenskej politiky Stalina a Beneša. Postihol ich kolektívny odsun (viac ako 30 000 Nemcov), presťahovanie a ďalšie opatrenia z r.
1945–1947. Stratili štátne občianstvo, ekonomické a materiálne podmienky.
Právny, sociálny, kultúrny, školský a náboženský vývoj viedol k silnej asimilácii
nemeckého etnika na Slovensku. Pri sčítaní obyvateľstva k 1.3.1950 sa k nemeckej národnosti na Slovensku hlásilo 5179 osôb8.
Až do novembra 1989 nemalo nemecké etnikum ani základné menšinové
práva. V ústave z 9. mája 1948 nebola existencia etnických menšín v Československu vôbec zohľadnená. Ústava z r. 1960 v článku 25 síce deklarovala zabezpečenie vzdelania v materinskom jazyku a kultúrneho rozvoja občanov maďarskej, ukrajinskej a poľskej národnosti, nemeckú menšinu však ignorovala. Zákon
č. 144/1968 Zb. z., jeden z dôsledkov obrodného procesu, tzv. Pražskej jari
vytvoril právny podklad na uznanie nemeckej minority ako etnického
spoločenstva. Aj Nemcom bola zaručená rovnoprávnosť so všetkými občanmi
ČSSR a mohlo sa nemecké etnikum organizovať. V r. 1969 bol založený
celoštátny Kultúrny spolok občanov nemeckej národnosti. Na Slovensku v r.
1970–1975 pracovala len jedna skupina tohto spolku na východnom Slovensku
v Medzeve. Činnosť spolku sa zamerala na intenzívnu výučbu nemeckého jazyka
v základnej škole, na nácvik nemeckých ľudových piesní. Normalizácia v 70. – tych
rokoch 20. stor. zabrzdila a ukončila prácu Kultúrneho spolku v Medzeve r. 1975.
Zmena politického režimu v r. 1989 po prvýkrát od r. 1945 umožnila
uplatniť svoje etnické práva aj príslušníkom nemeckej menšiny na Slovensku.
Karpatskí Nemci na rozdiel od maďarskej a rómskej minority nemali ambície
vytvoriť politickú stranu na etnickom základe. V r. 1990 vznikol v Československu nový Spolok Nemcov v Československu, ktorý mal záujem vybudovať
svoje štruktúry aj na Slovensku. Slovenskí karpatskí Nemci mali záujem založiť
si samostatný kultúrny spolok alebo Spoločnosť občanov nemeckej národnosti.
Karpatskonemecký spolok na Slovensku (KNS) bol založený 27.8.1990
zaregistrovaním na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a jeho ustanovujúce zhromaždenie sa konalo 30.9. 1990 v Medzeve9. V súčasnosti má 4800
členov, čo znamená, že takmer každý príslušník nemeckej menšiny v dospelom
veku je jeho členom.
Podľa Stanov KNS je jeho činnosť zameraná predovšetkým na:
— obnovu a upevnenie identity Nemcov na Slovensku,
— zastupovanie záujmov nemeckej menšiny a jej všestranné pozdvihnutie,

8
9

Pöss, O.: cit. štúdia, s. 12.
Gedeon, W. Zakladajúce zhromaždenie Karpatskonemeckého spolku na Slovensku (30. september 1990). In Karpatskonemecký spolok na Slovensku 20 rokov založenie, rozvoj. Editor
O. Pöss. Bratislava: Karpatskonemecký spolok na Slovensku, 2010, s. 29–31.
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— podporu nemeckej komunity, najmä v kultúrnej, spoločenskej, sociálnej,
občianskej, hospodárskej a náboženskej oblasti,
— revitalizácia nemčiny ako materinského jazyka, predovšetkým s dôrazom na
podporu vzdelanosti a rozvoja školstva zameraného na nemeckú menšinu,
— pozdvihnutie a podporu aktivít mládeže nemeckej národnosti, nemeckého
pôvodu, ale tiež jej priaznivcov na Slovensku,
— vydávanie pôvodnej krásnej a odbornej literatúry a periodík,
— rozvíjanie tolerancie a dobrého spolužitia so všetkými občanmi Slovenskej
republiky bez rozdielu národnosti a vierovyznania10.
V oblasti školstva a kultúry sú aktivity spolku zacielené predovšetkým na
vybudovanie siete škôl s nemeckým vyučovacím jazykom, uchovanie histórie
nemeckej komunity na Slovensku, oživenie tradícií a miestnych folklórnych
zvyklostí.
Až do novembra 1989 nemali príslušníci nemeckej menšiny možnosť
vzdelania v materinskom jazyku. Jedným z prvoradých cieľov KNS od jeho
založenia je vybudovanie siete škôl, ktorá by zabezpečovala vyučovanie
nemčiny nielen ako cudzieho jazyka, ale umožnila by výučbu väčšieho počtu
predmetov v nemeckom jazyku.
Proces revitalizácie nemeckého menšinového školstva nebol bezproblémový.
J. Alner v článku Karpatskí Nemci sa potrebujú naučiť po nemecky, publikovanom v denníku Národná obroda konštatoval, že nemecké „menšinové školstvo
prakticky neexistuje ani dnes. Nemčina sa vyučuje vo dvoch, resp. troch
ročníkoch (po jednej triede) na základných školách v Bratislave, Nitrianskom
Pravne, Kežmarku, Gelnici a Medzeve. Hoci sa tu nemčina označuje za materinský jazyk, deti ju zväčša dobre neovládajú a v konečnom dôsledku je skutočným materinským jazykom slovenčina. Cieľom výučby má byť oživenie
nemčiny v bežnom styku”11. J. Alner poukázal aj na nedostatok kvalifikovaných
učiteľov nemeckého jazyka a malý záujem vládnych orgánov SR o spoluprácu s KNS.
V r. 1996 sa na základných školách v Bratislave, Nitrianskom Pravne,
Kežmarku, Medzeve a v Gelnici otvorili triedy s posilneným vyučovaním
nemeckého jazyka. V škol. roku 1997/1998 sa začalo vyučovať v nemeckom
jazyku na základnej škole v Chmelnici v okrese Stará Ľubovňa. Vyučovanie
niektorých predmetov prebiehalo v štyroch triedach v prvých až v štvrtých
ročníkoch s celkovým počtom 70 žiakov12.

10

11
12

Stanovy Karpatskonemeckého spolku na Slovensku. In Karpatskonemecký spolok na Slovensku 20 rokov založenie, rozvoj. Editor O. Pöss. Bratislava: Karpatskonemecký spolok na
Slovensku, 2010, s. D 32 – D 33.
Národná obroda, 18.7.1995.
Separát štatistickej ročenky školstva Slovenskej republiky 1997, Materské školy, Základné
školy, Základné umelecké školy, Školské kluby. Bratislava: Ústav informácií a prognóz školstva, 1997, s. 39.
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V škol. roku 1996/1997 sa začalo vyučovať v nemeckom jazyku aj
v bilingválnych triedach na gymnáziách v Bratislave, Košiciach a v Poprade.
Študenti na týchto školách majú možnosť po úspešnom vykonaní skúšok
z nemeckého jazyka získať diplom (vydaný Ministerstvom kultúry SR), ktorý im
umožňuje uchádzať sa o štúdium na nemeckých univerzitách bez toho, aby
museli po nástupe na zvolenú univerzitu vykonať dodatočné jazykové skúšky.
Rozvoj nemeckého menšinového školstva na Slovensku je limitovaný aj
nedostatkom kvalifikovaných učiteľov pre výučbu predmetov v tomto jazyku.
Pri revitalizácii nemeckého menšinového školstva na Slovensku neoceniteľnú pomoc poskytujú nemecké vládne orgány, vzdelávacie inštitúcie a mimovládne organizácie. Inštitút pre zahraničné vzťahy v SRN poskytuje finančnú
pomoc pre vybavenie tried, resp. škôl učebnými pomôckami a zariadením.
Odbornú pomoc riaditeľstvám základných škôl pri výučbe nemeckého jazyka
zabezpečuje aj ministerstvo kultúry SRN.
Aj napriek zložitým podmienkam a tragickému odsunu Nemcov v r. 1945–
1946, brutálnej boľševickej politike československej vlády voči karpatským
Nemcom na Slovensku, dokázali si svoju identitu udržať. Staršiu a strednú
generáciu sa nepodarilo asimilovať. Vláda Slovenskej republiky, Ministerstvo
školstva SR a Ministerstvo kultúry SR musia realizovať takú školskú a kultúrnu
politiku, aby etnické menšiny, vrátane nemeckej mali nielen legislatívne
zabezpečené svoje práva výučby a rozvoja kultúry v materinskom jazyku, ale
aby ich aj mohli patrične využívať.
Karpatskí Nemci na Slovensku tvorili a tvoria súčasť histórie Slovenska.
Nemecké menšinové školstvo tvorí súčasť dejín slovenského školstva a pedagogiky.

Ukrajinské a rusínske národnostné školstvo
Po skončení druhej svetovej vojny ruské a ukrajinské školy zohrali kľúčovú
úlohu v obrode národného vedomia Rusínov (Ukrajincov) na Slovensku. Na
rozdiel od Nemcov a Maďarov, ktorým legislatívne normy v oslobodenej
Československej republike upierali občianske, hospodárske a kultúrne práva,
Rusíni (Ukrajinci) okrem občianskych práv disponovali aj špecifickými
menšinovými právami. Pre riadenie ukrajinských škôl bol pri Povereníctve
školstva a osvety už v r. 1945 zriadený Referát pre ukrajinské a ruské školy
(fungoval do r. 1949), keď riadenie školstva prevzali národné výbory.
Jazyková neujasnenosť, keď vyučovacím jazykom bola ruština, ukrajinčina a
aj miestny dialekt, tzv. jazyčije (zmes staroslovienčiny a ruštiny), sa preniesla aj
do povojnového obdobia. K tomu pristúpili ešte náboženské problémy. Po
komunistickom puči vo februári 1948 komunistická strana sa usilovala zničiť
gréckokatolícku cirkev, ktorá sa mala podľa komunistických ideológov vrátiť do

312

Jozef PŠENAK

pravoslávnej cirkvi. Na území Československa bol iba malý počet pravoslávnych farností, privážaní agenti KGB sa stali pravoslávnymi kňazmi. V Prešove
sa uskutočnil 28. apríla 1950 tzv. SOBOR (snem, synoda), ktorý pričlenil
všetkých gréckokatolíckych veriacich k pravoslávnej cirkvi a znamenal faktickú
likvidáciu gréckokatolíckej cirkvi v Československu.
Ukrajinské školstvo na Slovensku za vojnovej Slovenskej republiky (1939–
1945) bolo veľmi zanedbávané. V skutočnosti išlo o ruské a rusínske školy.
V škol. roku 1944/1945 mali Ukrajinci len dve materské školy s 2 triedami, 165
ľudových škôl s 368 triedami, jednu meštiansku školu so 6 triedami, dve stredné
školy a učiteľské akadémie s 11 triedami a nemali ani jednu odbornú školu13.
Gréckokatolícke ruské gymnázium v Prešove a Gréckokatolícka ruská akadémia
v Prešove boli cirkevnými školami14. K 31.12.1945 existovali už 3 materské
školy so 149 deťmi, 277 ľudových škôl s 27 145 žiakmi, 14 meštianskych škôl
s 1620 žiakmi a gymnáziá v Prešove a v Humennom s 556 študentmi15.
Školský zákon č. 95/1948 Zb. o základnej úprave jednotného školstva za
vyučovací jazyk na Slovensku stanovil slovenský jazyk a iné riešenie pripúšťal
ako výnimku. V tom čase už fungovala pomerne hustá sieť ukrajinských (ruských)
škôl. Dôvodom na založenie ukrajinskej školy bolo neraz len gréckokatolícke
náboženstvo obyvateľov obce a nie jeho národnostná príslušnosť.
Požiadavky na zmenu vyučovacieho jazyka na slovenský jazyk sa objavovali
jednak v súvislosti s ukrajinizáciou, ale aj s ďalšími problémami (nevyhovujúci
stav školských budov, nedostatok kvalifikovaných učiteľov, zlá vybavenosť škôl
učebnicami a učebnými pomôckami. Ukrajinský jazyk ako výchovný a vyučovací jazyk bol do ukrajinských škôl zavedený až v škol. roku 1953/1954. Na
začiatku 50. rokov 20. stor. ukrajinské národnostné školstvo zápasilo s množstvom problémov. Znižovanie počtu ukrajinských škôl sa komunistická strana
a štátna správa usilovali riešiť reukrajinizáciou škôl, v ktorých došlo k zmene
vyučovacieho jazyka na slovenský.
V škol. roku 1953/1954 na Slovensku pôsobilo 83 materských škôl s ukrajinským výchovným jazykom, ktoré navštevovalo 2151 detí, 211 národných škôl
s 8377 žiakmi, 44 osemročných stredných škôl so 7193 žiakmi a 6 škôl III.
stupňa s 3 pobočkami, na ktorých študovalo 2142 žiakov16. V druhej polovici 50.
rokov sa počet ukrajinských škôl na Slovensku výrazne nezmenil.
V r. 1960 bola v ČSSR prijatá nová Ústava, v článku 24 vyhlasovala právo
všetkých občanov na vzdelanie. Národnostným menšinám podľa jej 24 článku
zabezpečovala všetky možnosti a prostriedky na vzdelávanie v materinskom
13
14

15

16

Päť rokov slovenského školstva 1939–1943. Bratislava: 1944, s. 23.
Pozri Mátej, J. 1978. Škola, výchova, učiteľ v klérofašistickej Slovenskej republike. Bratislava:
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1978, s. 99–100.
Ričalka, M. 1975. Rozvoj vzdelanostnej úrovne ukrajinského obyvateľstva v ČSSR po roku
1945. In Socialistickou cestou k národnostnej rovnoprávnosti. Bratislava: 1975, s. 82.
Ibidem, s. 85, 87, 94.
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jazyku a na kultúrny rozvoj17. Z Ústavy ČSSR vychádzal aj zákon 186/1960
o sústave výchovy a vzdelávania (školský zákon), ktorý v § 29, odsek 2 stanovil,
že na školách zriadených pre deti a mládež maďarskej, ukrajinskej a poľskej
národnosti, je vyučovacím jazykom materinský jazyk18. Uvedené legislatívne
normy vytvárali priestor pre ďalší rozvoj národnostného školstva. V ukrajinských školách však situáciu komplikoval klesajúci záujem rodičov o vzdelávanie
detí v materinskom jazyku. Od začiatku 60. rokov 20. stor. nastáva regres v ukrajinskom národnostnom školstve, dochádza k výraznému zníženiu materských škôl
a škôl všetkých stupňov s ukrajinským vyučovacím jazykom a s vyučovaním
ukrajinského jazyka. V súčasnosti sa nachádza v kritickom stave. V priebehu
rokov 1961–1963 došlo k zmene vyučovacieho jazyka na slovenský na vyše 160
školách19.
Na stredných školách s ukrajinským vyučovacím jazykom, kde sa zaviedli
paralelné slovenské triedy, prírodovedné predmety v ukrajinských triedach sa
vyučovali v slovenskom jazyku. V polovici 60. rokov 20. stor. existovalo
v rusínskych ukrajinských obciach na severovýchode Slovenska niekoľko typov
škôl: 1. školy, v ktorých sa humanitné predmety vyučovali v ukrajinskom jazyku
a prírodovedné predmety v slovenskom jazyku, 2. školy s vyučovaním ukrajinského jazyka ako nepovinného predmetu v rozsahu 2 hodín týždenne a 3. školy,
na ktorých sa ukrajinský jazyk nevyučoval vôbec, a to napriek tomu, že obyvateľstvo obce sa hlásilo k ukrajinskej národnosti.
K výraznému úbytku ukrajinských škôl došlo na prelome 80. a 90. rokov.
Početnejší typ tvorili školy, resp. triedy s vyučovaním ukrajinského jazyka,
v ktorých vyučovacím jazykom bol slovenský jazyk a materinský jazyk sa
vyučoval ako voliteľný predmet. Počet škôl poklesol z 82 na 27, t.j. o 67%
a počet žiakov sa znížil zo 6108 na 1972, t.j. o 68%20.
Podľa analýzy Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v r. 1996 bolo na
Slovensku 42 materských škôl s výchovným jazykom ukrajinským, ktoré v 56
triedach navštevovalo 897 detí. Základných škôl s vyučovacím jazykom
ukrajinským bolo 10 s 58 triedami a 700 žiakmi. Okrem toho v 22 školách
s vyučovacím jazykom slovenským sa ukrajinský jazyk ako vyučovací predmet
učilo 1 100 žiakov21. Znižovanie počtu škôl s ukrajinským výchovným
a vyučovacím jazykom pokračuje ďalej. K 15.9.2011 už len 11 tried materských
škôl s ukrajinským výchovným jazykom navštevovalo 192 detí a len v 5
17
18
19

20
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Zbierka zákonov ČSSR. č. 100/1960, čiastka 40, vydaná 11.7.1960, s. 298.
Zbierka zákonov ČSSR č. 186/1960, čiastka 82, vydaná 28.12.1960, s. 650.
Gajdoš, M. Ukrajinské a rusínske školstvo na Slovensku www.saske.sk/cas/archiv1/2000
gajdos.html.
Analýza stavu vzdelávania v školách na území s rôznymi materinskými jazykmi. Materiál na
rokovanie Rady vlády pre národnosti. Bratislava: 1994.
Analýza stavu legislatívneho rámca používania jazykov príslušníkov menšín a odporúčania
optimálneho riešenia. Materiál na medzirezortné konanie. Ministerstvo kultúry SR OV. Bratislava, október 1996.
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základných školách a v jednom gymnáziu bol ukrajinský jazyk vyučovacím
jazykom22.
Ukrajinské školstvo prešlo na Slovensku po r. 1945 zložitým vývinom.
Objavujú sa názory, že pokles počtu ukrajinských škôl je dôsledkom cieľavedomej asimilačnej politiky štátu v celom povojnovom období. Je pravdou, že
koncepcie etnickej politiky mali chyby. Neexistujú indície, ktoré by viedli
k potvrdeniu úmyselnej asimilácie Ukrajincov v Československu, resp. v Slovenskej republike. Prijatelnejšie sú názory, že v Československu nešlo o úmyselnú likvidáciu ukrajinského národnostného školstva.
Na jeho úpadku má výrazný podiel postoj rodičov, ktorí o vzdelávanie
svojich detí v ukrajinských národnostných školách neprejavovali patričný
záujem. Na druhej strane je pravda, že sféra používania ukrajinského jazyka na
Slovensku je úzka a kontakty s Ukrajinou sú obmedzené aj v súčasnosti.
Na začiatku 90. rokov 20. stor. sa aktivizovalo rusínske hnutie, ktoré si ako
prvoradú programovú úlohu zaradilo obnovu rusínskeho národnostného školstva.
V tomto kontexte dôležitým krokom bolo kodifikovanie rusínskeho jazyka
a snaha o jeho zavedenie do výučby. 27. januára 1995 bola v Bratislave deklarovaná kodifikácia rusínskeho jazyka.
Rusínske školy na Slovensku boli násilným administratívnym zásahom
vtedajšej vlády r. 1953 zrušené, rusínska národnosť zakázaná a z úradnej moci
nahradená inou. Rusínske školstvo vystriedalo ukrajinské, ktoré sa postupne
redukovalo, pretože veľká väčšina Rusínov neprijala ukrajinský jazyk za svoj
materinský jazyk. Preto väčšina obyvateľov rusínskeho pôvodu sa postupne
preorientovala na slovenské školy.
Návrat do r. 1953, keď existovalo 260 rusínskych (resp. ruských škôl) nie je
možný a ani reálny. Predstaviteľom Rusínov sa od r. 1989 podarilo urobiť
rozhodujúce kroky, že deti, ktorých rodičia sa prihlásili k rusínskej alebo
ukrajinskej národnosti, majú možnosť učiť sa rusínsky alebo ukrajinský jazyk.
Rusínska obroda od počiatku svojej existencie požadovala, aby sa v 1. – 4.
ročníku základných škôl a v materských školách vo výchovno-vzdelávacom
procese nepoužíval ukrajinský, ale rusínsky jazyk. Jeho zavedením neusiluje sa
o zánik ukrajinského vyučovacieho jazyka, ale má záujem, aby na materinský
rusínsky jazyk vyučovaný azbukou vo vyšších ročníkoch základných škôl
nadväzoval literárny ukrajinský alebo ruský jazyk.
Predstaviteľom Rusínskej obrody sa podarilo urobiť ďalšie kroky, ktoré sú
nevyhnutné pre rozvoj rusínskeho školstva. Medzi ne patrí vytvorenie Referátu
rusínskeho školstva pri Štátnom pedagogickom ústave, Kabinetu rusínskeho
školstva v Metodickom centre v Prešove a Ústavu národnostných štúdií a cudzích
22
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jazykov pri rektoráte Prešovskej univerzity, na ktorom je od 1.9.1998 zriadené
oddelenie rusínskeho jazyka a kultúry.
Aké sú prognózy rozvoja rusínskeho národnostného školstva? Najväčším
problémom v procese rozvoja rusínskeho školstva, s ktorým Rusíni na Slovensku bojujú, je progresívna asimilácia mladej a strednej generácie vo všetkých
sociálnych skupinách – v rodine, v škole, v kruhu svojich priateľov a blízkych,
v cirkevných spoločenstvách. Tento stav ešte zhoršuje sociálna a ekonomická
situácia v regióne severovýchodného Slovenska.
Počet škôl s vyučovacím jazykom rusínskym a s vyučovaním rusínskeho
jazyka je stabilizovaný a v podstate sa nemení.
Rusínsky jazyk sa vyučuje v dvoch rusínskych malotriednych národnostných
školách v Čabinách (okr. Michalovce) a v Bajerovciach (okr. Sabinov), kde je
rusínsky jazyk aj vyučovacím jazykom.
Rusínsky jazyk sa vyučuje aj v týchto dedinských a v mestských základných
školách:
— Základná škola a materská škola Michala Sopiru, Radvaň nad Laborcom
(okr. Michalovce)
— Základná škola a materská škola Šarišský Štiavnik (okr. Svidník)
— Základná škola a materská škola Kalná Roztoka (okr. Snina)
— Cirkevná základná škola sv. Juraja Svidník
— a na Gymnáziu v Medzilaborciach.
Počet žiakov, ktorí sa na Slovensku učia rusínsky jazyk, sa pohybuje
v rozpätí 180–220. Záujem o zakladanie tried s vyučovaním rusínskeho jazyka
prejavujú rusínske organizácie svetského a cirkevného charakteru (Rusínska
obroda, Slovenská asociácia rusínskych organizácií, Rusín a Ľudové noviny).
Ďalšia existencia ukrajinského a rusínskeho školstva bude závisieť od
výraznej podpory štátnych orgánov a inštitúcií. Bez podpory štátu vyučovanie
rusínskeho jazyka a kultúry bude len v programoch tohto etnika, ktorého jedna
časť sa cíti príslušníkmi osobitného rusínskeho etnika. Bez vzdelávania detí
a mládeže v jazyku, ktorí občania tejto národnosti pokladajú za svoj materinský
jazyk, sa nepodarí rozvíjať národné povedomie, čo zákonite povedie k zániku
tradícii a kultúry etnika.

Summary
The education of German, Ukrainian and Ruthenian ethnic minorities
in Slovakia
The author of this paper deals with the education of German, Ukrainian and Ruthenian ethnic
minorities in Slovakia. He analyses the German, Ukrainian and Ruthenian schools as part of
Slovak-school-system-and-pedagogy history. After the World War II the Carpathian Germans
could not apply their ethnic laws. After the change of regime in 1989, the German ethnic group
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tries to build up effective school network in the original settlements where the German language
would be taught not only as a foreign language but it would be the language of instruction in
majority of school subjects as well. After the year 1945 there was an intensive development of
Ukrainian and Ruthenian schools in the eastern part of Slovakia. And the new legislative norms
were established as well. Current decline in the number of Ukrainian schools and pupils has been
influenced by the parents who do not want their children to be educated in the Ukrainian language.
In the 90s of the 20th century after the codification of the Ruthenian language took place, the
programe of the Ruthenian movement calls for the revival of Ruthenian schools in the north-east
Slovakia. Its development is being influenced by progressive assimilation of young and midle
generation. The Slovak Republic implements valid international documents in its approach to the
ethnic-minorities’ problems.
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Ukrainian academician Oleksandr A. Zakharenko
author’s school
The name of O. Zakharenko, the founder of the outstanding School on the
Ros River, the creator of the unique education system is well-known in Ukrainian pedagogical spheres, from the Academy of Pedagogical Sciences to rural
schools. The phenomenon of the School on the Ros River has been studied, analyzed, used by scientists from Europe and neighbouring countries. ‘To consider
people’s opinion’ does not mean to follow the fashion but to realize the true
value of the gift that create a grain of ideas working as the wise nature lasting
mechanisms.
We have been living without O. Zakharenko for more than 5 years already,
but his ideas have not been forgotten. Now his works seem to attract even more
attention. His ideas are being studied, tested in new environment, put into practice. So, the ideas created in the Village of Sahnivka are spreading. It is really
true that all great things are better seen from a distance.
Those who are interested in O. Zakharenko’s ideas and who did not have
a chance to visit the School on the Ros River when its creator was alive, often
ask what kind of person Oleksandr Antonovych was. What was his mystery,
how come that he formed an extraordinary centre of culture, happiness, creativity in the time when everyday life of the remote small village was oppressed by
the ideological dictate?
I chanced to have been acquainted with O. Zakharenko and to have been
working with him in the education sphere for many years. Of course, it is impossible to characterize such a person in a few words. But I am sure that the understanding of his success, effectiveness and efficiency of his educative principles
lies in his being sincere in communication with people. He had no hypocrisy or
double-faced traits. He was characterized as an ordinary and discreet person but
had real talent and energy. In his work ‘Pieces of Advice for a Colleague Cre-
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ated on the Ros River’ he wrote: “Dear colleague! If you want your students to
be modest, you should be modest yourself. Though modesty is not popular
nowadays it has been the main trait for a teacher profession for many years”1.
His actions spoke louder than words, he supported fair principles for himself
and others. That’s why one could not help believing him and children realized it
better than others. There is a saying ‘It is easier to be a prophet in your native
country than in your native village’. In a village everybody is seen, no action can
be hidden and every word will be heard. Both old people and children in small
Sahnivka village (Korsun-Shevchenkivsk District, Cherkasy region) liked
O. Zakharenko, he was very popular with the community. But that was not owing to administrative power or money (he was just the headmaster of a rural
school). O. Zakharenko was a real spiritual leader, ‘a spiritual headmaster’ as he
was called in the Village of Sahnivka.
Oleksandr Antonovych held important positions and had different awards: he
was a deputy of Ukrainian Verkhovna Rada, Honoured Teacher of Ukraine, the
Head of Ukrainian Teachers’ Creative Union, academician, a member of
Ukraine’s Academy of Pedagogical Sciences, possessed the title ‘Excellent
worker in education’. He was awarded with Lenin Order and Makarenko Medal,
was the prize-winner of many professional competitions. Having such a long
recognition list O. Zakharenko as a talented and competent pedagogue had many
opportunities to work in the capital, to be the head of a University faculty and to
get all conditions for his creative work. He could get rid of traditional village
household problems taking up so much time and effort. He even was proposed to
become the Minister of Education of Ukraine. But he refused all proposals stating a simple and laconic reason: ‘I will not leave the Village of Sakhnivka’. The
school on the Ros River was his creation, the most important project in his life.
And out of all honours the best for him was the status of author’s school
awarded to Sahnivka School (Ministry of Science and Education Decree dated
by February 1, 2002). In the 50s he came to Sahnivka village as a young teacher
after graduation from Cherkasy Pedagogical Institute. It was a usual rural school,
poor and not perspective, situated in a remote village. And that school made the
village known all over the world.
They developed together – O. Zakharenko, a young teacher of Physics and
Mathematics who became the headmaster in 1966, and his school. One of the
most important principles for O. Zakharenko’s successful work was the fact that
he did not build his education system on the ideological postulates, but on eternal human values: family (mother cult will be shown below), beauty of nature,
charity, love for native land and country. O. Zakharenko is said to create Pedagogy for Specific Purpose.

1

О. Захаренко. Поради колезі, народжені в школі над Россю. – Черкаси, 2005. – С. 4.
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His work essence was to find a specific purpose which would delighte and
unite the staff. Looking into the talented pedagogue’s ideas from the distance
everybody can make the following conclusion: the main purpose of his life was
to create the school where similar to fresh air in the field or at the seaside, dominates the atmosphere of creativity, happiness, confidence, inner, moral and
physical health. In such environment children become healthy adults with strong
psychological immunity.
Olexandr Antonovych never created soap-bubble conditions, isolation from
troubles and dirtiness of the world. The matter was that in their Alma Mater the
Sahnivka schoolchildren got moral health, ability to appreciate everything good
and impartial, confidence in their strength which helped them to resist the life
difficulties.
O. Zakharenko’s pedagogical system forms a triangle: parents – child –
teacher. The development of mutual respect, constant collaboration, harmonious
relations in the triangle is one of the most important factors necessary for creating the atmosphere where a child’s positive abilities and skills can be developed.
Studying O. Zakharenko’s published works one can see that Oleksandr Antonovych avoided formal expressions like ‘to determine the task’, ‘to organize
an event’ etc. He used to call principles of his education system ideas. On the
wall of school hall in Sahnivka village there is an idea considered to be fundamental, determinative, great, simple and expressed in words understood by every
child: ‘If you want to change the world for the better, to save its original beauty,
untouched holiness, you should begin with yourself!’ So, let’s cross the threshold and enter the Author’s school of the well-known Ukrainian pedagogue.
The school is divided into five main educational centres. The centre for junior pupils occupies one wing of the sports building. There are classrooms, recreation rooms, a computer complex, and the Fairy-tale Room. Choreography
Rooms, Music Showroom, and a Art Room are situated nearby. The Centre for
Health, Sport and Recreation consists of a gymnasium, a swimming-pool, volleyball and basketball sports grounds. There are shooting range, and a sports
ground for gymnastics lessons. Here one can find phytobar where medicinal
prophylactic teas are made, and some of them are original teas made by
Sahnivka recipes. The Centre for Labour Training and Education has seven
workshops: turner's, metalworker's, woodworker’s, culinary, tool-making, and
electrical engineering. Besides, there are school fields, hothouses, experimental
areas, motor vehicles fleet in miniature. The Centre for Culture and Education is
housed in a separate building and includes a well-arranged museum ‘My Little
Motherland’, a room for lectures and film watching, an exhibition hall, an observatory and planetarium. Besides, the school area has the Memory Place, the Well
of Conscience, the Wheat Ear Fountain, the Pole of Peace, Shevchenko’s
monuments (a Ukrainian great poet). All these places contribute to creating
a special atmosphere of the intellectual wealth at school.
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The Centre for Senior Students is situated in the oldest and the biggest
school building. It is the main education base: classrooms for Chemistry, Physics, Mathematics, Computer Science, Biology, Ukrainian and foreign languages
and literature are situated here. The same building combines a Pedagogical Reception Room, a library with reading rooms, the Room of Wisdom and Beauty,
Radio and Broadcasting Studio, and a canteen.
School in Sahnivka Village can be compared to a small country having its
own peculiarities. And if, for example, experimental fields and a gymnasium can
be found everywhere, are there a lot of Ukrainian rural schools having observatory and own television channel for 15 villages? All these things appeared
gradually in Sahnivka village, year by years. The headmaster had an idea and it
was transformed into a specific purpose. For example, the idea of bringing up
a healthy child (this idea belongs to principal ones in O. Zakharenko’s education
system). Oleksandr Antonovych put it into practice: he began to condtruct the
Building of Health with a swimming-pool. It cost a lot to embody such an idea
in the village in the 80s when even bricks were hard to buy. Teachers, parents
and students built it themselves. And there is a gymnasium now, since 1983 it
has been functioning with summer and winter swimming-pools. In the experimental fields one can find a great special flowerbed ‘Green Pharmacy’ divided
into sections where herbs are grown. The plants are cultivated according to all
pharmacology principles. Strict pieces of advice are writhen: how to grow, when
to gather and to dry, what every herb is for. Every autumn children store up hundreds of medicinal prophylactic tea ‘The Bouquet from Ukrainian Forests’ and
make special preparations for the drink ‘Shepherdess’ by a local original recipe.
Here is the chain combining three links: an idea – a specific purpose – consecutive embodiment. And it results in children’s strong health. Practically every
schoolchild attends the swimming pool once or two times a week. The water is
treated with silver and rich in salt from the Black Sea. As a result it has medicinal characteristics. According to doctors’ conclusions children having scoliosis
stabilize their health owing to lessons in the swimming pool during one season.
The school curriculum in Sahnivka village contains compulsory credits in
swimming, school leavers take swimming examinations and the grades are included into a school leaving certificate.
To inoculate habits of work and to make a child respect labour are every
teacher’s tasks. O. Zakharenko’s education system suggests its own approach for
labour. If you just give brooms and spades for children to sweep and to dig the
result can be opposite. Mechanical execution of dull operations may create boredom and compulsion may result in protest. Oleksand Antonovych’s rule is that
a child’s even simple work should include creativity, play, romantic and invention components2. For example, schoolchildren from Sahnivka Village work in
2
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forestry – they store up hay and brushwood for forest habitants’ feeding in winter. The students are divided into groups and every group is headed by elected
leaders and instructors – a class teacher or a parent.
The school makes small parts for agricultural machines by order from Korsun-Shevchenkivsk Machinery Plant, and sew gauntlets, overalls, and aprons for
the Korsunchanka Factory. It is a more interesting work which requires some
skills and abilities. In the fifth form children receive work records to register
their things done. Children’s labour especially when some skills are needed for
complicated operations, as O. Zakharenko put it, is a constant complex of brain
efforts, combination of a child’s thoughts, interests, needs and feelings arising
during this process.
The main thing about it are intellectual efforts, conscious creativity, self-esteem development. ‘The feeling of respect to people’s work, material welfare
and spiritual values created by people is cultivated when students see things
made with their own and other people’s hands, protect and improve them. If students do not like to see dust and mess around, if they are concerned about cleanness, order, beauty everywhere, they enjoy work and realize the cost of welfare’
wrote Oleksandr Antonovych3.
His testament which was constant strengthening labour worship in children’s
consciousness has always been the specific purpose at school. Here are some
quotations from the school working plan: ‘To make students realize such main
principles: people can develop only if they are hard-working and industrious.
Talent and gift, beauty and strength, great wisdom and strong will, spiritual values and labour honour are the result of creative daring and hard work. Do not
waste time, work and develop every day… Respect hard-working people. Love
and appreciate any work if it brings welfare and happiness to others. There are
different kinds of work: manual and intellectual, easy and hard, interesting and
dull, for yourself and for people, for today and for future, for parents and for the
state. Enjoy any work, find happiness and achieve success’4.
The problems of a young person’s adaptation to the society, searching his
own position, determination of a social role optimal for a definite character are
given great importance at school in Sahnivka village. The system of self-control
was established at school. It is the best way to develop initiative, to establish responsibility, practical skills of self-organization. A. Makarenko’s classical model
with its rules, system of rights, duties, and self-management was taken as a pattern. The senior student on duty was appointed for the position of a Deputy
Headmaster; he was to organize school life. He had keys from the school, had
the right to give orders (students had to follow them), to make remarks and to
express his gratitude. The headmaster’s young deputy was to form a detachment
on duty which worked during a week and kept school in good order.
3
4

О.А. Захаренко, С.М. Мазурик. Школа над Россю. – 1979. – С. 98.
Ibid. – С. 120.
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The environment, group work form an individual – this statement is very
typical for School on the Ros River, where a lot of outstanding people were
grown in the creative and live atmosphere. But even the best collectivism can
not substitute individual work with a child. The child is in the centre of teachers’
attention, their contemplations and observation. There is a special form of characteristics at Sahnivka School. The front page includes ‘a student’s psychological characteristics’: his traits, temperament, abilities, interests, his position in the
group of classmates. A child’s family conditions are briefly described on the
second page. Once a term class teachers write here observation results taken
from their diaries.
The conception of individual work with a child is based on a traditional principle: to help a child be a success in a definite activity. Irrespective of his studying progress a child should have an activity which he is interested and successful
in, it will help in his self-realization.
The school in Sahnivka Village has its own report cards which can better reflect students’ studying and progress. The academic year starts and students
write in the special column the grades they are planning to receive during the
next term. A report card includes grade columns for assiduity, industriousness,
good breeding, treatment of relatives, civic duties etc. At the end of each term
real grades are taken. The grade indices are discussed both by teachers and
classmates. Such a report card is the best way to see a student’s progress and his
position among classmates, and at the same time it is a stimulus for developing.
‘A report card may show not only the student personality but the reasons he is
like this, why some demands have failed” – wrote O.A. Zakharenko. The main
aim of school in Sahnivka village is to help a child find his own way in life. And
O. Zakharenko’s school is a school of self-determination with the motto:
‘A child’s heart can be won only with inspiration of creativity, work and studying’.
Speaking about report cards and grades one may think that such democratic
approach is excessive. But democratism is one of the basic principles in the author’s school functioning. It does not mean lack of any restraint but a high level
of self-responsibility. Every student is to study according to his intelligence
level, to be aware of his abilities and skills and to receive definite marks. If
a senior student agrees, the mark is put into the register; the school rules provide
students with rights to pass the topic again and to attend evening extra consultation.
In senior school the assessment system shows specific results but its basic
principles are formed in preparatory school where characters are diagnosed and
precedence is established. Speaking about democratism in assessment, one can
say that at Sakhnivka school the term grade results are not put subjectively.
Every mark is taken and based on 10 grades analysis (Such a method was used at
school in Sahnivka Village when 12-grade-scale was not even thought about in
Ukraine). If there are less than 10 marks and truancy, skipped topics are obvious;
a pupil will not be assessed or will have a poor mark. It means that he missed his
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opportunity to get a good grade. And the previous excellent marks will be of no
help. In such situations compromises are not expected by the school rules.
The stimulating system is also worth mentioning. It provides excellent students with stipends and awards for excellent studying specific subjects, prizes
for school activities, diplomas for success in different competitions, even prizes
for everyday morning exercises (famous roll-calls in Sahnivka Village). School
has its own system of moral stimulation: reports about a student, his family are
often broadcast on school or local TV. The stimulating system is strictly regulated and has its rules because it is very important to keep within limits, not to be
formal otherwise the system will lose its effectiveness.
The basic idea in O. Zakharenko’s school system was creativity: to learn not
with enforcement, but with a child’s interest. This classical principle was transformed by Oleksandr Antonovych. Every teacher should use a play. A play
which instructs is a very serious but exciting work. Every day at the morning
roll-call an intellectual competition is played. The school atmosphere is rich in
romance, humour, and music. Daily routine is not felt even in an autumn day.
And children at this bright comfortable school are not just consumers, but creators, participants of the process.
Competitions dedicated to the best form, the nicest field spot, the brightest
flowerbed take place here. According to O. Zakharenko’s principles every
square centimetre of the wall in the yard or school ground should have emotional
colour and be educative. A good tradition was begun – every pupil plants a tree:
a forest with more than a thousand of trees has been grown by now. There are
arborvitaes providing fresh air for young children, flower beds, sites for recreation. Every form has them own and it gives a space for creativity. In the hot
houses the flower sprouts are grown by children both for school community and
for village inhabitants. Last year 10 thousands of sages were planted.
The idea of emotional memory awakening education was introduced at
O. Zakharenko’s school. The main task was to establish a museum where the letters of war soldiers were main things to be displayed. Once Oleksandr Antonovych said that studying education experience in Poland, he met Polish
schoolchildren who could recollect their family tree up to the eighth generation.
Unfortunately such tradition has been lost in our country but it is priceless. The
specific realization of the idea is formation of the book “Encyclopaedia of the
School Generation” (four volumes have already been written). It is a unique issue in history of Ukrainian pedagogy.
O. Zakharenko’s school is an establishment educating not only children but
teachers and parents as well. True teachers were formed from young persons
who came to school after graduation. They rarely left school though O. Zakharenko was very demanding. Oleksandr Antonovych used to emphasize that
special selection of staff was needed for elementary school. It is hard to overestimate the role of the first teacher: in his hands there is a child’s future and the
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future of the nation. That is why selecting teachers for primary school should
start from pedagogical classes, colleges, universities. They must be gifted people
with creativity, having a great desire to teach young school children5. In
Sakhnivka Village the best and the most experienced teachers work at elementary school. There is an excellent rule: a teacher gives two demonstration lessons
a month. It is an effective process of group creativity, gaining new experience
and seeing the colleagues’ findings. ‘One more riddle in the teacher’s creativity,
wrote O. Zakharenko, is his absolute freedom in chosing methods and forms. He
can’t work without it. There is only one demand – knowledge can be deep when it
is based on doubt, arguments, children’s own opinion and a research element’6.
As A. Makarenko put it, ‘pedagogical staff’ is a synonym for the definition
‘school staff’ which means all teachers and students. This principle was followed
by O. Zakharenko. Cooperation, mutual respect between teachers and students are
the base the personnel continue to follow after author school creator’s death.
Let us mention the third part of O. Zakharenko’s educative triangle – parents. Parents are constant participants of all school events, often even grandparents take part in them. And they do not concern only funding or builbing.All
buildings which appeared on the school territory in O. Zakharenko’s lifetime
were built by village community, teachers and parents. Sometimes the school in
Sahnivka village is called ‘a school built by work team’. Parents participate in
school exhibitions, celebrations, from time to time they are present at school examinations, make reports in school radio programmes. The university for parents
is functioning at school. Proper emotions are aimed at arousing adults’ interest
and what is the most important – to make the child proud of his family. Parents
together with children form their family tree, note important events from their
family life. This information is a good basis for ‘Encyclopaedia of the School
Generation’.
Another basic idea in O. Zakharenko’s education system is mother cult. At
the beginning of school course a series of discussions is prepared for a form.
They are about treatment of mother, family, lifelong responsibility for mother.
The plans and methodical synopses of such discussions are school achievement
and kept at school. Mother’s image is regularly mentioned, children are offered
to think who the mother is in a person’s life. In such a way schoolchildren’s
thoughts of get more intensified, and their responsibility is realized. Oleksandr
Antonovych kept emphasizing: a pedagogue must consciously use the smallest
opportunity – in the classroom, in extracurricular activity, going for a walk, on
the field ground, in the swimming-pool or any other place – to remember children that all good things they have got from their mothers. Before the 8th of
March there is a school tradition to celebrate a week devoted to mothers, grand5
6
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mothers, schoolmistresses and girls. Traditionally it begins with the lesson of
ethics in every form. At such lessons children themselves determined the principles:
— everyone’s main duty is to love and respect mother;
— everyone should do his best to make mother proud of her child, be sure for
his future;
— everyone should work help mother;
— everyone should obey mother for her not to worry.
‘Cultivating moral, emotional treatment of parents and relatives in children
provides constant many-sided work’ – wrote O.A. Zakharenko7. His school
meets all main demands of ‘the Self-Realization School’ paradigm as the dominants have been changed from social to humanistic oriented; individuality is
considered the main aim of many-sided development; the education process is
pedagogically controlled with the opportunity to chose activity according to interests; the child as a participant of such process acquires social experience –
knowledge, abilities and skills of communication; the teacher as a leader of educational process is both a highly qualified specialist and a friend, advisor in collaboration with a student. Management model of the author school is complex,
multicomponent and at the same time highly effective, and flexible.
Till his last days Oleksandr Antonovych worked hard to determine his
strategical ideas for school, development of teachers’ creative potential, to form
innovative culture for his school. The author’s school provides self-realization of
creative inclinations for both students and teachers – the creator was striving for
it. Sahnivka village became ‘Pedagogical Mecca’ for Ukrainian researchers and
practical scientists, and for foreign colleagues. For already five years the strong
organism of the establishment has been functioning without the Spiritual Headmaster. It means that the right strategy has been selected. The colleagues often
felt sorry for the fact that Oleksandr Antonovych didn’t write much as he was
always busy with practical work, constantly surrounded by people. His first book
‘School on the Ros River’ was created in 1979, ‘Hurry up to Make the Good” –
almost 20 years later, in 1997. Being terminally ill he wrote intensively to leave
his thoughts on paper. During his last years in 2001 four volumes of ‘Encyclopedia of School Life’ were published and he called this work ‘a collective creation of the whole Sahnivka village’. In 2002 his ‘Pieces of Advice for a Colleague Created on the Ros River’ were published. This work is a pedagogical
precept of a great teacher where every word is valuable. That year shortly after
Oleksandr Antonovych’s death a collection ‘210 School Roll-calls’ written in
co-authorship with his son Sergiy was published. Small in volume but extremely
profound published heritage. It is like a deep methodological source for Ukrainian teachers to use. It is for researchers to analyze and generalize. It is for
O. Zakharenko’s ideas to be used in a new environment.
7
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Summary
Ukrainian academician Oleksandr A. Zakharenko author’s school
The name of O. Zakharenko, the founder of the outstanding School on the Ros River, the
creator of the unique education system is well-known in Ukrainian pedagogical spheres, from the
Academy of Pedagogical Sciences to rural schools. The phenomenon of the School on the Ros
River has been studied, analyzed, used by scientists from Europe and neighbouring countries. ‘To
consider people’s opinion’ does not mean to follow the fashion but to realize the true value of the
gift that create a grain of ideas working as the wise nature lasting mechanisms.

PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Seria: Pedagogika

2012, t. XXI

Гaлинa ГРОМОВА

Деятельность Дирекции народных училищ
Галиции (1914–1915 гг.) (по материалам
Центрального государственного исторического
архива Украины, г. Львов)
Первая мировая война явилась причиной крушения двух империй,
перекраивания политической карты мира, трагедией для миллионов людей,
сорванных с мест вихрем военных побед и поражений. Людская лавина
в грозные 1914-1918 гг. перекатывалась и на запад и на восток.
Уже почти столетие вопросы, связанные с этой Великой войной,
находятся под пристальным взглядом историков. И в последние десятилетия интерес к этой проблеме не угасает. Вопрос о состоянии учебных
заведений и ученической молодежи в годы Первой мировой войны часто
рассматривался в историографии, начиная с воспоминаний об оккупированном Львове1. Менее успешным можно назвать изучение вопросов,
связанных с созданием и функционированием государственных органов
образования на оккупированных территориях Галиции, которые в течение
1914–1915 гг. находились под властью Российской империи. Вышедшие
в начале ХХІ ст. монографии А. Бахтуриной2 стали первым шагом в изучении этой проблемы. Опираясь на документы российских архивов, автор,
1

2

B. Janusz, 293 dni rządów rosyjskich we Lwowie (3 ІХ 1914 – 22 VІ 1915), Lwów 1915,
s. 175–184; S. Rossowski, Lwów podczas inwazji, Lwów 1916, s. 89–92; J. Białynia-Chołodecki, Lwów w czasie okupacji rosyjskiej (3 września 1914 – 22 czerwca 1915). Z własnych przeżyć
i spostrzeżeń, Lwów 1930, s. 116–118.
А.Ю. Бахтурина, Политика Российской империи в Восточной Галиции в годы Первой
мировой войны, М.: «аиро-хх», 2000, с. 264; А.Ю Бахтурина, Окраины Российской
империи: государственное управление и национальная политика в годы Первой мировой
войны (1914–1917), М.: Росспэн, 2004, с. 392.
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помимо рассмотрения общеполитических вопросов, затрагивает и деятельность Галицкого генерал-губернаторства в 1914–1915 и 1916–1917 гг.
Особенно хочется отметить внимание автора к положению мирного населения – беженцев, выселенцев и заложников.
Еще одним примером обращения к данной проблеме является источниковедческая разведка Георгия Папакина, призванная «обратить внимание
историков к малоисследованному периоду истории государственных учреждений в Украине, раскрыть состав и содержание тех источников, которые
помогут полноценно и объективно оценить деятельность российского
оккупационного режима на Западной Украине»3.
Следуя этим рекомендациям, обратимся к одной из таких малоисследованных проблем – государственному регулированию с боку
Российской империи образовательных процессов в Галиции в период
оккупации.
Центральным органом управления политическими, экономическими,
культурными и конфессийными сферами на оккупированной российскими
войсками в августе 1914 года территории Галиции стало создание Временного военного генерал-губернаторства Галиции с центром во Львове.
19 августа 1914 года были утверждены "Положение об управлении
неприятельскими областями" (разработанное генерал-адъютантом графом
Г. А. Бобринским) и штатные росписи учреждений будущего генерал-губернаторства, которое находилось в прямом подчинении Главнокомандующему юго-западным фронтом. Приказ о создании Временного
военного генерал-губернаторства был подписан Верховным главнокомандующим 29 августа 1914 г.4
Военное управление было сосредоточено в штабе Временного военного
генерал-губернатора, а гражданское – в его канцелярии. Непосредственными исполнителями должны были стать губернаторы, градоначальник Львова, начальники уездов. Местное управление строилось по
типу, существующему в Российской империи. Однако полноценной губернской инфраструктуры создано не было, поэтому большинство распоряжений цивильного управления на местах не достигало своей цели. Кроме
этого, существовали несогласованность и дублетность функций между
гражданскими и военными органами управления, бесконтрольность
местной администрации и, как результат, – крах внутренней политики на
местах. Но осенью 1914 года планы российской администрации по
управлению занятыми территориями протянулись довольно далеко
3
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Г. Папакін, Джерела для дослідження історії російських органів управління Східною
Галичиною та Південною Буковиною під час Першої світової війни (1914–1917) (спроба
огляду за довідковими виданнями), Г. Папакін, Спеціальні історичні дисципліни: питання
теорії та методики: Зб. наук. пр. – 2009, Вип. 16, c. 64–76.
А.Ю. Бахтурина, Политика Российской империи в Восточной Галиции…, c. 77.
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и затронули практически все стороны общества. Народное образование
тоже оказалось втянутым в политические расчеты, хотя специальный орган
управления в этой сфере был создан значительно позднее.

Теоретические основы реформы образования в Галиции
Инициатором и непосредственным проводником реформ в сфере
образования в оккупированной Галиции стал член Государственной думы
Дмитрий Чихачов5 (известный националист, по определению Станислава
Россовского6, и черносотенец – по мнению Богдана Януша7). В начале
сентября 1914 г. он подал на имя генерал-губернатора записку «По
учебному делу в Восточной Галиции и Буковине», в которой указывал, что
«имея в виду… существование глубоко враждебной России школы
с преподаванием на польском, немецком и искусственно созданном украинском жаргоне и задаваясь целью создания русской государственной
властью в этом крае в ближайшие годы исключительно русской школы,
низшей, средней, высшей, позволяю себе предложить:
— университеты и другие высшие учебные заведения закрыть на
неопределенное время;
— немедленное устройство курсов русского языка для учителей…
и введение с 1 января во всех учебных заведениях края преподавания
русского языка как обязательного предмета;…
— временно допустить в средней и низшей школе преподавание на тех
языках, на которых велось до сих пор, а также и на малорусском
наречии, с тем, однако, чтобы фонетическое правописание заменено
было русским, а с 1916 г. – преподавание вести исключительно на
русском, допуская местные языки и наречия лишь при первом
объяснении с учащимися»8.
Эти теоретические постулаты легли в основу политики русских властей
в сфере образования в Галиции. Кроме этого, Чихачов предпринял и ряд
конкретных мер по реализации своего плана. Он встретился в Киеве
с Попечителем Киевского учебного округа Деревецким О.М., который
предложил управляющему канцелярии Иванову В.Т. и директору народных училищ Киевской губернии Плескому Б.В. разработать положение
5

6
7
8

Чихачов Дмитрий Николаевич (1876–1919), сын адмирал российского флота, героя
Крымской войны Чихачова Н. М. Член III Государственной Думы от Подольской губ.
(фракция умеренных). Член Всероссийского Союза националистов. Камер-юнкер Двора
Его Императорского Величества.
S. Rossowski, Lwów podczas inwazji…, c. 264.
B. Janusz, 293 dni rządów rosyjskich…, c. 182.
Цит. по: А.Ю. Бахтурина, Политика Российской империи в Восточной Галиции…, c. 91–92.
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про временное административное устройство учебной части в Галиции,
а также план и программу курсов для подготовки учителей русского языка9.
Генерал-губернатор Г. А. Бобринский разделял взгляды Чихачова, что
выразилось в его записке «О языке в Галиции и Буковине» и нашло
отображение в циркуляре 27 сентября 1914 г, в котором перечислялись
основные мероприятия, проведение которых считалось необходимым,
а именно русификация среднего образования, прекращение деятельности
общественных организаций, контроль над русским православным
духовенством. Тут же был пункт про закрытие всех начальных, средних
и высших учебных заведений, а вопрос о возобновлении занятий был
поставлен в прямую зависимость от благонадежности учителей и уровня
владения ими русским языком. Такая категорическая позиция вызвала
недовольство некоторых видных политических деятелей, которые
отмечали, что «создается впечатление, что введение в Галиции русского
строя начинается с немедленной борьбы с польской школой и польским
языком на всей территории Восточной Галиции»10.
К сожалению, политику русификации новой администрации поддерживали и представители местных москвофилов: В. Дудикевич, С. Бендасюк, Ю. Яворский. По их мнению, «русской должна быть наша школа
в полном своем составе, т.е. начиная с народных и кончая высшими
учебными заведениями»11. Своими действиями эти лидеры еще больше
обостряли положение в крае.

Создание Дирекции народных училищ Галиции
Практические меры по реализации предписаний Бобринского для
контроля за средними и низшими учебными заведениями были возложены
на созданную приказом Верховного Главнокомандующего от 25 ноября
1914 г. Дирекцию народных училищ Галиции. Таким образом, учреждение,
призванное проводить политику Российской империи в сфере образования,
было создано лишь спустя три месяца после занятия Львова. Время,
отведенное на завоевания симпатий местного населения, было упущено.
Дирекция входила в состав Управления генерал-губернаторства и находилась, как и другие новосозданные учреждения, сначала, в здании
генерал-губернаторства, а со временем для нужд Дирекции были выделены
помещения на ул. Кармелитской, 2 и пл. Смульки, 5.
Планировалось, что Дирекция народных училищ Галиции будет
организована по примеру одноименного учреждения Киевской губернии,
9
10
11

А.Ю. Бахтурина, Политика Российской империи в Восточной Галиции…, c. 92.
Там же, c. 93.
Прикарпатская Русь. – 22.09.1914, c. 1.

Деятельность Дирекции народных училищ Галиции…

331

типичного для Российской империи, где подобные организации
становились посредниками между МНО и учебными заведениями. Впервые должность директора народных училищ была введена Положением
о начальных народных училищах (1874 г.)12. В условиях военного времени
Дирекция стала, по сути, исполнительным органом военного генерал-губернаторства в сфере народного образования Галиции.
Директором был назначен Б. В. Плеский, до этого времени – директор
народных училищ Киевской губернии, который, в результате, разрывался
между двумя организациями, находясь постоянно в разъездах между
Киевом и Львовом.
Дирекция финансировалась временным военным генерал-губернаторством в пределах требуемых сумм. Решению многих проблем (выделение
помещений для проведения занятий, общежитий для слушателей курсов,
обеспечение топливом и т. д.) содействовал военный генерал-губернатор.
Перед новосозданным учреждением ставились следующие первоочередные задачи: разработка проекта организации учебной части Галиции
(которая вначале определялась Временным положением о надзоре за
учебной частью Галиции, утвержденным одновременно с приказом
о Дирекции народных училищ Галиции); создание сети учебных инспекций;
организация курсов русского языка для учителей.

Кадровая политика
На практике наиболее острым оказался вопрос о русскоязычных кадрах
инспекторов и учителей, без которых продвижение любой реформы
тормозилось. Мечтания националистически настроенных слоев российского общества об объединении Галиции с Россией на почве общей истории, культуры, языка и религии оказались несостоятельными, что и привело,
по сути, к невозможности реализовать все проекты государственного
устройства присоединенных территорий.
В условиях военного времени найти людей для занятия ответственных
должностей было очень сложно. Это сказалось на кадровой политике
оккупационной власти во всех сферах гражданской жизни и не раз
критиковалось и современниками и позднейшими исследователями13. Не
видя и не желая понимать языковой барьер, следуя политике тотальной
русификации, власти вынуждены были проводить наборы служащих
в глубине Российской империи. Так, практично, все преподаватели, лекторы
и служащие Дирекции народных училищ Галиции были командированы
12
13

Хрестоматия по истории педагогики, под. ред. С.А. Каменева, t. 4, ч. 2, Москва 1936, c. 66.
См.: J. Pająk, Od autonomii do niepodległości: kształtowanie się postaw politycznych i narodowych społeczeństwa Galicji w warunkach Wielkiej Wojny 1914–1918, Kielce 2012, s. 96–97.
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для этой работы из Киевского и Одесского школьных округов. Инспектором львовского школьного округу был назначен бывший инспектор
народных училищ г. Полтавы коллежский асессор Овсиевский В. П.;
инспектором народных училищ г. Львова – инспектор народных училищ
Полтавской губернии коллежский асессор Фещенко П. Д.; инспектором
народных училищ г. Тернополя – инспектор народных училищ
Черниговской губернии статский советник Архангельский П. И. и т.д.
Прошения о назначении на должность учителя начальных школ поступали
на имя Дирекции из разных уголков Российской империи – Ферганы, Риги,
Саратова, Екатеринодара, Лодзи и др. Дирекция отбирала квалифицированных специалистов, особенное внимание, уделяя не столько их
профессионализму, сколько благонадежности и личным связям.
К заявлению претендента на должность следовало приложить характеристику из того учебного заведения, где этот претендент работал раньше.
Кроме этого, следовала служебная переписка между инстанциями с целью
подтвердить квалификацию и благонадежность претендента. Подобный
порядок был прописан в Циркуляре МВД от 13.02.1910 г.14
Более 300 заявлений лиц, которые претендовали на должности
учителей в Галиции, было рассмотрено специальной комиссией при
Дирекции Киевского учебного округа в 1914–1915 гг. Такой наплыв
объяснялся еще и финансовой стороной дела, поскольку учителя оформлялись как командировочные на полное государственное содержание
с сохранением за ними основных мест работы.

Организация краткосрочных курсов учителей русского
языка
Очень скоро стало ясно, что одной экспансией служащих из Российской империи дефицит учителей восполнить невозможно, поэтому в январе
1915 г. были организованы краткосрочные двухмесячные курсы русского
языка и литературы. На курсы принимались лица с педагогическим
образованием и знаниями русского языка. Среди местного населения таких
лиц набралось не много, поэтому на курсы были зачислены и слушатели из
других регионов. Всего насчитывалось 350 слушателей. Курсы были
открыты во Львове (основные и параллельные), в гг. Самборе, Тернополе,
Станиславове. Была попытка открыть курсы и в Черновцах, однако
реализовать ее не удалось из-за малой численности слушателей. Курсы не
давали особых преимуществ в занятии должностей, однако слушателям
выплачивалось содержание и обеспечивался проезд к месту постоянного
проживания.
14

ЦГИАЛ, ф. 768, оп. 1, д. 3, л. 1–2.
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Опыт курсов оказался успешным и в марте 1915 г. были разработаны
новые углубленные планы курсов, на которые планировалось принять 600 лиц.
Планировалось организовать трехмесячные курсы в гг. Тернополе,
Золочеве, Теребовле, Бродах, Городоку, Сокале, Львове. Кроме этого
в Киеве собирались открыть 6-недельные педагогические курсы для тех
лиц, кто уже прослушал зимние двухмесячные курсы. Объявления о наборе
были распространены в апреле 1915 г. Предполагалось, что обучение
и проезд будут бесплатными15. Планировалось также открыть учительские
курсы в Перемышле и Ярославе16. Однако, эти планы реализовать
российской администрации уже не удалось.

Открытие частных школ
Возвращаясь к вопросу о закрытии школ, необходимо отметить, что эта
мера вписывалась в общую политику русификации. Поскольку обеспечить
сразу же все школы новыми программами и учительскими кадрами было
невозможно, российские власти избрали путь вначале тотального закрытия
всех учебных заведений, а через три месяца постепенного открытия
некоторых из них.
17 декабря 1914 г. был опубликован циркуляр об открытии с 1 января
1915 г. частных школ с такими условиями: личное разрешение генералгубернатора; предоставление списка учителей; обязательное изучение
русского языка (5 часов в неделю); для изучения истории, географии,
польского языка и истории польской литературы использование только тех
учебников, которые были утверждены Министерством народного
образования Российской империи. В пункте, касающемся вероисповедания
можно отметить некоторое послабление – разрешалось исповедовать свою
религию и посещать приходские школы вне зависимости от вероисповедания.
Необходимо подчеркнуть, что данное распоряжение не касалось
государственных школ и, тем более, высших учебных заведений.
Дирекция народных училищ приступила к рассмотрению заявлений об
открытии школ, инспектированию учебных заведений, изучению
персонального состава учителей, учебных планов.
Было создано шесть учебных инспекций в крупных городах: 1-а и 2-а –
в г. Львове; 3-ая - в г. Самборе, 4-ая – в г. Станиславове; 5-ая – в г.
Черновцы; 6-ая – в г. Тернополе, которые были призваны стать основой
местных органов управления в сфере образования. Штат этих инспекций
15
16

ЦГИАЛ, ф. 658, оп. 1, д. 28, л. 18.
ЦГИАЛ, ф. 645, оп. 1, д. 55, лл. 1–3; д. 56, л. 1.
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состоял из 1-2 лиц. Именно на них были возложены функции контроля над
учебными заведениями. Богдан Януш, анализируя ситуацию с открытием
школ, подчеркивает, что из более 20 частных школ Львова только 6
получили разрешение на работу17. В литературе существует и другая точка
зрения: Е. Пайонк, цитируя воспоминания Феликса Пшисецкого, говорит
об открытии только двух школ18. Согласно документам Дирекции
народных училищ к февралю 1915 г. таких школ было открыто 1219,
причем наблюдалась тенденция к перенесению во Львов частных школ,
открытых в других городах Российской империи (Петербурге, Киеве,
Лодзи, Соснице). Такая разница в цифрах объясняется разными
источниками и принципами подсчета. Когда речь идет о двух школах, то
имеется в виду полностью русскоязычные школы, открытые в Запытове
и Тернополе. Сам же Феликс Пшисецкий указывает также на открытие 10
частных польских школ20, что совпадает с официальной статистикой.
Еще большему количеству претендентов было отказано, причем
причина отказа не указывалась. И снова можно подчеркнуть, что как и в
плане подбора кадров, основной отличительной чертой считались не
столько профессиональные качества, сколько личные связи.
Не редки были случаи самовольного открытия школ. Как правило,
сначала об организации школы доносили охранники, затем осмотр
производили инспекторы, которые рапортовали Дирекции народных
училищ о нарушении циркуляра генерал-губернатора. Архивные материалы
свидетельствуют о незначительном количестве таких самовольнооткрытых
школ (например, во Львове и в с. Сашине Ланцутского уезда21). Согласно
мемуарной литературе, можно предположить, что подобная практика была
более распространена22. Даже в самом г. Львове только в апреле 1915 г.
инспекторами С. Н. Чебаном и А. П. Юшкевичем было обнаружено
семиклассное «польское учебное заведение» по ул. Асныка, дом 2,
в котором обучалось 77 учеников в течение 4 месяцев23.
Существовала и другая крайность – из заявленных открытых 12
учебных заведений во Львове 5 не функционировало, о чем свидетельствует рапорт инспектора А. Юшкевича, датирований 3 мая 1915 г.
В основном, это касалось школ при монастырях (Сакраменток, сестер
Провидения та др.). Количество учащихся по школам распределялось не
17
18

19
20
21
22

23

B. Janusz, 293 dni rządów rosyjskich…, c. 181.
J. Pająk, Od autonomii do niepodległości: Kształtowanie się postaw politycznych i narodowych
społeczeństwa Galicji w warunkach Wielkiej Wojny 1914–1918, Kielce 2012, s. 106.
ЦГИАЛ, ф. 768, оп. 1, д. 37, л. 1.
F. Przysiecki, Rządy rosyjskie w Galicji, Piotrków1915, s. 36–37.
ЦГИАЛ. ф. 658, оп. 1, д. 28, л. 4.
Див.: B. Janusz, 293 dni rządów rosyjskich…, s. 183; S. Rossowski, Lwów podczas inwazji…,
s. 90.
ЦГИАЛ, ф. 768, оп. 1, д. 35, л. 38
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равномерно. Если в гимназии им. Мицкевича обучалось около 260 учеников24, то в частной школе Камиллы Хованек – 1025.
К сожалению, не до конца изучен вопрос о вмешательстве
архиепископа Волынского и Житомирского Евлогия в школьные дела (это
выходит за рамки данного исследования). Имея большое влияние, Евлогий
не раз обращался в обход Дирекции народных училищ к, например,
Перемышльскому генерал-губернатору С. Д. Евреинову об открытии
церковно-приходских школ, в т. ч. в гг. Самборе, Тарнове, Перемышле,
которые входили бы «как необходимый элемент в разработанную схему
церковно-школьной организации»26. Следует отметить, что эти письма
датированы апрелем 1915 г., т. е. менее чем за 2 месяца до освобождения
занятых территорий от российских войск.

Деятельность Дирекции народных училищ по отношению
к открытым школам
Контроль над открытыми учебными заведениями с боку Дирекции
народных училищ осуществлялся в нескольких направлениях – расписание
уроков; личный состав учителей; список учебников по польскому языку
и литературе, истории и географии, даты проведения экзаменов.
(Примечательно, что польские школы вели двуязычную переписку
с Дирекцией – на польском и русском языках).
Еще до объявления об открытии начальных школ, в декабря 1914 года
из Варшавского учебного округу были присланы списки учебников
и пособий на польском языке, одобренных цензурой. С целью познакомить
местное население с достижениями в сфере народного образования
Российской империи в январе 1915 г. в Народном Доме во Львове была
организована педагогическая выставка, на которой представлены учебники,
пособия, карты. Некоторую часть необходимой литературы Дирекция
народных училищ закупала в Киеве.
Анализируя присланные по требованию Дирекции народных училищ
документы гимназии им. Адама Мицкевича во Львове, необходимо
отметить соблюдение всех формальностей в этом учебном заведении –
изучению русского языка отводилось по 5 часов в неделю (при
шестидневной учебе), русский язык преподавали Хойновский Иван (25
часов нагрузки в неделю) и Гейштор Станислав (15 часов в неделю).
Введение обязательного изучения русского языка, естественно, привело
к дополнительной нагрузке для учащихся.
24
25
26

S. Rossowski, Lwów podczas inwazji…, s. 90.
ЦГИАЛ, ф. 768, оп. 1, д. 35, л. 20.
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Особый интерес представляет список учебников, используемых
в гимназии. Некоторые из представленных учебников были допущены
цензурой в Варшаве (например – Chrzanowski Jgnacy. Historya literatury
niepodległej Polski; Lewicki Anatol. Zarys dziejów Polski i krajów ruskich;
Sujkowski Antoni. Geografia ekonomiczna), однако, чаще в поданной характеристике просто указано «нет ничего сомнительного» (nic drazliwego).
Учебник Прохницкого и Вуйцика27 использовался в первом классе.
Аннотация к нему представляется интересной с точки зрения цензуры:
«В нем находятся только четыре рассказа из жизни Габсбургов, анекдотического содержания, без всякого политического значения, на стр. 7, 40,
190 и 221. Рассказы эти опускаются. За то читаются такие рассказы, как
например, «Ольга, великая киевская княгиня»28 (орфография и пунктуация
документа сохранены).
Таким образом, из 17 учебников – только 4 были допущены цензурой
в Варшавском учебном округе; 1 – был представлен к цензуре перед самым
началом войны29; в 3 – «нет ничего сомнительного»; для 6 учебников
просто указано, в каком классе они используются 30. В материалах других
школ такая детальная характеристика учебников отсутствует. Это
позволяет предположить, что условие обязательного использования
учебников, одобренных Варшавским учебным округом, на практике до
конца не соблюдалось.
Кроме частных школ, по согласованию с Дирекциею народных училищ
и военным генерал-губернатором были открыты также различные курсы –
русского, польского, английского языков, бухгалтерии, каллиграфии, под
эгидой частных лиц, как правило, приехавших с этой целью во Львов, либо
москвофильских товариществ, например, Общества имени Михаила
Качковского.

Проекты реформы народного образования в Галиции
Планы российской администрации по русификации народного образования были обширными. К марту 1915 г. проект реформы начального
и среднего образования был, практически, подготовлен. Планировалось
в течение 5 лет открыть в Галиции 9 тысяч народных школ, ежегодно
открывая 1800. Кроме этого, предполагалось открыть 70 высших народных
училищ, 25 мужских и 25 женских гимназий, 10 учительских семинарий31.
27
28
29
30
31

F. Próchnicki, J. Wójcik, Wypisy polskie dla klasy drugiej…
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За время оккупации было открыто несколько т. н. образцовых полностью
русскоговорящих начальных школ. Особенно активно развернулась
подобная деятельность в Тернопольской губернии – в селах Борки
Великие, Игровицы, Глубочек Большой32. Приоритетным в вопросе
открытия школ было наличие помещения. Планировалось открытие
«русской правительственной народной школы» в г. Городок, в с. Ямницы
Станиславской губернии, с. Могиляни Жовковского уезда, а также
открытие в течение 1915 г. еще 100 начальных школ на территории
Галиции и двух русских гимназий в г. Львове. Предусматривалось
выделение в первом случае 125 тысяч, а во втором – 175 тыс. рублей,
однако из канцелярии Главного начальника снабжения армий югозападного фронта в марте 1915 г. поступил отказ в финансировании этого
проекта33.
В связи с поражением на фронте, уже в мае 1915 г. прекращается
деятельность Дирекции народных училищ; наступает этап эвакуации
имущества и людей на восток.

Заключение
Таким образом, за 6 месяцев существования Дирекции народных
училищ Галиции наиболее ярко проявились ее контрольные,
охранительные функции. Несмотря на все усилия в навязывании
русскоязычного образования, оно не встретило поддержки у населения.
Практически, все учительские кадры, приглашенные на работу в Галицию,
а также, большинство выпускников краткосрочных педагогических курсов,
на организацию которых было затрачено столько сил и средств, покинули
Галицию с отходящими войсками. Кадровая политика даже в сфере
образования потерпела крах. Далеко идущие планы реформ не имели под
собой достаточной основы для реализации. По сути, деятельность
рассмотренного учреждения не оставила после себя значительных следов.
История не имеет сослагательного наклонения, поэтому предугадать, как
развивались бы события, если бы ситуация на фронтах изменилась,
невозможно.
Выходя за рамки рассмотренной проблемы, следует заметить, что
Краевой школьный Совет, находясь в г. Бяла с конца августа 1914 г., был,
по сути, оторван от тех учебных заведений, которыми должен был
руководить. Поэтому первыми шагами к восстановлению мирной жизни
был опрос всех школ и гимназий, особенно территорий, вовлеченных
32
33

ЦГИАЛ, ф. 768, оп. 1, д. 36, лл. 1–11.
ЦГИАЛ, ф. 768, оп. 1, д .37, лл. 1–3.
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в военный конфликт, о степени обучения, возможностях начать учебный
год либо с июня, либо с сентября 1915 г.34 Потребовался почти год, чтобы
привести учебные планы в школах и гимназиях Львова и других
оккупированных территорий к единому варианту. Ученики должны были
освоить годовые учебные программы за 5 месяцев – с марта (июня) по
июль (ноябрь) 1915 года35.
Дирекция народных училищ Галиции, по сути, единственное
учреждение гражданской сферы управления российской оккупации 1914–
1915 гг.36, документы которого дошли до нашего времени, практически,
полностью в первозданном виде. Впервые они были обработаны еще
в архиве Дирекции училищ после эвакуации в Киев в июне 1915 г. Именно
тогда документы были систематизированы (им были наданы номера от 1
до 60), подшиты и оправлены в мягкие обложки. В 1958 году в Киевском
областном архиве эти документы были описаны и позднее, в 1968 г.,
переданы на хранение в Центральный государственный исторический
архив Украины, г. Львов.

Summary
The activities of the Directorate Public Schools of Galicia (1914–1915)
(based on materials of the Central State Historical Archive of Ukraine,
Lviv)
This article presents problems of creation and functioning of the Directorate Public Schools of
Galicia, which was executive part or Temporary Military General Government in occupied
territory of Galicia in 1914–1915. The role of Governor-General G. Bobrinsky and member of the
Third State Duma D. Chikhachov in the initiation and implementing reforms in the education
sector in Galicia are also being revealed. Direction, which was created by them and guided by
Boris Pleskoy, existed six month and hasn’t left significant results of its activities.
Special attention was paid on the policy of Russification of public education and personnel
structure of this Department. Problems of training of professional Russian-speaking teachers,
opening a few private schools in January 1915, using different schoolbooks, projection future
reform of public education in Galicia are being analyzed too. However, the population didn’t
support this reforms and methods of their execution. Besides, there was no material and technical
base to realize it, so that plans were impracticable.

34
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Діти в польському малярстві
Світ дитинства – невід'ємна сторона образу і культури будь-якого
народу. Однак науково-пізнавальний та художньо-гуманітарний інтерес до
цього питання, виникає лише на певному етапі соціального і культурного
розвитку суспільства. Великий внесок у розуміння цього світу внесли
література і мистецтво. Діти служать художникам вічним джерелом краси
і натхнення. У своїх творах вони відкривають особливий, хвилюючий світ
почуттів. Живописці, зображуючи дитячі образи, втілюють культурні
і моральні канони свого часу, свого суспільства.
Польські художники протягом багатьох століть освоювали духовну
сферу дитячого портрету. Їм вдалося відшукати і розробити образотворчі
прийоми і способи відображення світу дитинства. Дитячі образи у польському живописі наділені самобутністю виразу, психологізмом, рисами,
притаманними польській національній мистецькій традиції. З ХVІІ – ХVІІІ
ст. зображення дітей – в окремих чи сімейних, групових, портретах стало
самостійною, самодостатньою темою живопису, якій художники надавали
особливого значення і яка у своїй багатовіковіковій історії пройшла
еволюцію в залежності від цілого ряду чинників – естетичних потреб
і соціальних умов суспільства, стилів і напрямків, пануючих у мистецтві та
ін. Коротко розглянемо її основні етапи.
Зображення дитини з’явились у польському малярстві, як і у мистецтві
християнського світу на Заході і Сході, у час, коли поступово формувалися
основні іконографічні варіанти зображень Ісуса Христа, сюжетів Святого
письма з зображенням Христа – немовляти або у юному віці. Оглянемо
найвизначніші твори давнього польського малярства, в яких, згідно
з каноном релігійного малярства, зображено Ісуса Христа як дитини.
В костелах та музеях Польщі можна бачити живописні твори романо-готичного мистецтва ХІV – ХV ст.: триптихи, поліптихи, вівтарні
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композиції з візерунком Діви Марії з немовлям Ісусом у сценах «Різдво
Христове», «Поклоніння волхвів», тощо. Особливо поширеним образом
була Матір Божа Одигітрія (Свята Шоляхопровідниця). Найвідомішим
зразком її зображення, виконаним за візантійським каноном, є знаменити
ікона Maтір Божа Ченстоховська (перше тридцятиріччя XIV ст.).
Іконогрфічно близьким до цього образу є Maтір Божа Пекарська для
костелу Домініканів і Св.Хреста у Кракові (близько1430 р.). Місце Її
культу знаходиться в Пекарах в Силезії. Існує на даний час біля сорока
таких зображень. Один з них знаходиться в Ополe, у кафедральному
соборі1 З будинку-музею Яна Матейки походить триптих, на центральній
частині якого зображена Богородиця з Немовлям (біля 1420 р., НMK)2.
Наприкінці ХІV ст. польське малярство було тісно пов’язане з празькою
художньою традицією, що проявилось у вишуканому рисунку, гармонійній
колористиці, особливій граційності образів. Цими рисами позначено образ
Св.Анни з Стрегомья (кінець ХІV ст., НMВ.). Подібний іконографічний
варіант зустрічається в європейському мистецтві досить рідко і носить
назву «Анна у трьох». На колінах Св. Анни сидить Марія з дитятком
Христом, який тримає загорнутий у хустку хліб, на якому сидить пташка.
Такий доволі рідкісний мотив був притаманний, власне,силезько-чеській
живописній традиції.
Під впливом Нідерландів в малярстві Польщі у ХV ст. Матір Божу
з немовлям зображували в інтер’єрі, одягнутими у пишні шати. В образі
«Матір Божа в кімнаті» (1450, НMВ) шати Марії підтримують два ангели.
Образи матері і дитини сповнені поезії і витонченої краси. Вони дивляться
одне на одного, а простягнута рука Христа підкреслює зв’язок дитини
з матер’ю. За нідерландською традицією інтер’єр бюргерського дому
передано у найменших деталях, а за вікном на тлі ясного неба зображено
типово північний пейзаж у далекій перспективі. Як бачимо, візантійські
впливи поступово втрачають свою актуальність і в мистецтві Польщі,
і в Західній Європі у цілому, поступово перемагають риси ренесансного
гуманізму.
Ідеали Ренесансу – гідність людини і сила її розуму були з захопленням зустрінуті в Польщі (3). Багато наукових праць було перекладено
польською з класичної латини, грецької, староєврейської, а також з сучасних мов (зокрема, з італійської)4. Краківська Академія, один з найстаріших університетів у світі, переживає розквіт: у першому десятилітті XVI
ст. тут отримали освіту 3215 студентів – рекорд, який у Європі було побито
1
2
3

4
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лише в кінці XVIII ст. Ідеї італійського Ренесансу найповніше були втілені
в літературі, а також в скульптурі і архітектурі. Живопис більше
орієнтувався на Північно-Європейське мистецтво. Популярними у Польщі
були твори Л. Кранаха, А.Дюрера і застосовані найвидатнішим польським
живописцем XVI ст. Марціном Кобером з Вроцлава (біля 1550–1598 або
1609), який був придворним художником Стефана Баторія та Сигізмунда
III Вази. Власне портрет, у тому числі й дитячий, у сучасному значенні
цього терміну, в малярстві Польщі з’явився саме в творчості цього
майстра. З його іменем пов’язані кращі досягнення польського портретного
ренесансного малярства. Коберу лежать урочисто-статичні портрети
Стефана Баторія, Анни Ягеллонки, погрудний портрет короля Сигізмунда
III (1591), портрети його дітей – Владислава Зигмунта Вази (1595–1648) та
Анни Марії Вазувни (1593–1600). Обидва були намальовані у 1596 році.
Владиславу на той час виповнилось один рік, а його сестрі – три роки.
Вони зображені значно старшими за свій вік, що було традиційним для
зображення дітей у тогочасному образотворчому мистецтві. Це типові для
європейського малярства парадні портрети. Хлопчик і дівчинка одягнуті
у пишний королівський одяг. « Дитячий одяг довший часбув… нейтральним,
незалежним від статі…маленьких хлопчиків одягали в дівчачий стрій»5
Живописець майстерно передав матеріальність червоного оксамиту
в портреті Владислава і блискучий атлас сукенки з квітчастим шовковим
гаптуванням на портреті Анни Марії. Проте, пишне оточення, статичні
пози підкреслюють і роблять виразнішими ніжні риси обличчя
королівських дітей. Особливо зворушує щиро і безпосередньо втілений
образ маленького Владислава. Ці портрети репрезентують властивий епосі
Відродження інтерес до людської особистості, що знайшло своє відображення в уважному відношенні до втілення індивидуальних рис зовнішності
портретованих. Портрети були вивезені у Мюнхен, очевидно, дочкою
Сигізмунда III Анною Kaтериною Koконстанцією в посагу, якяк сімейну
реліквію, а пізніше були передані в дарунок королю Іспанії Філіпу ІІІ.
У 1885 р. живописць К.Цинн зробив копію портрета Владислава в техніці
акварелі, яка знаходиться у збірці НMВ.
Портрети Марціна Кобера були попередниками портретного малярства
наступного етапу в мистецтві Польщі, яке розвивалось у стилі бароко, що
панував у Європі у XVIІ – XVIІІ ст. Серед світських жанрів польського
живопису доби бароко головне місце посів портретний. Створювали як
парадні портрети королівських осіб, так і портрети для родинних
портретних галерей. Поступово художники переходять від площинного
зображення до об'ємного і менш статичного. Набули поширення портрети
магнатів і заможної шляхти в розкішних шатах, з зображенням парадної
5
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зброї, гербів, написів. Цими рисами характеризуються й зображення дітей.
Зразками можуть служити оригінальні за характером живопису і відтворенням образу роботи Бартоломея Штробля, Августина Міриса та Андрія
Стеха. Б.Штробль (1591–1650?), вроцлавський маляр, автор портрету
Владислава Домініка князя Заславського-Острозького (1635, MПВ).
Шістнадцятилітній хлопець одягнутий в пишний шлюбний костюм, усі
деталі і візерунки якого виписані з дивовижною майстерністю. Брабантські
коронки на рукавах і комірці, гафти і кокарди на каптані і споднях –
привертають увагу чи не більшу, ніж самовпевнене обличчя юнака. Поза
тим, в ньому читаємо силу і усвідомлення свого високого суспільного
положення. В цьому портреті відчувається прагнення художника
відтворити індивідуальність не лише зовнішності, а й характеру.
А.Мірис був шотландцем, навчався в Римі, звідки приїхав до двору
Юзефа Станіслава Потоцького, працював у І.Сапегі, Цетнерів, Браницькіх.
Його портрети наслідували французьку школу, про що свідчить портрет
Ігнація Цетнера (1740, MЛa), майбутнього воєводи белзького. Дванадцятилітній юнак одягнутий у кірасу. У ХVІІ – ХVІІІ ст. цей обладунок
був поширений в Польщі і в Австрії передусім як вид парадного
обмундирування. Живописець зображує юнака у ефектній позі, у динамічному повороті н а глядача. Риси його обличчя по дитячому ніжні, але
художник надає їхньому виразу «дорослої» серйозності.
А.Стех (1635–1697) жив і працював у Ґданську, був дуже популярним
і мав чимало замовлень. Малював і релігійні, і міфологічні картини, був
відомий також і як портретист ґданського патріціату. Джерела його творчих
інспірацій слід шукати в живопису Голандії. Власне в цих традиціях
виконано портрет Габріеля Шумана (1685, НMҐ), вишуканий в кольорах,
стриманих і гармонійних. Темне локальне тло, пластично модельовані
драперії зосереджують увагу на обличчі юнака, у виразі якого панує
гармонія і спокій.
Барокова епоха – це важливий і стрімкий період у розвитку мистецтва,
час, коли живописці у портретах дітей створили образи ясні, переконливі
за своїми характеристиками. Ці твори є достовірними «документами»
свого часу. В них своєрідно сполучаються реалістичні і декоративні
тенденції, вони розкривають особистість як багатомірне явище, що ставить
їх у ряд визначних творів не лише польського національного, а й тогочасного європейського малярства.
ХІХ ст. було драматичним в історії Польщі. Проте, саме в цей час
в польському малярстві утверджувались важливі концепції національного
художнього світобачення. Це відбилося в мистецтві Польщі рисами
трагізму, схвильованості, туги за загиблим та тими, хто вимушено виїхав
з батьківщини. Цими почуттями просякнуті полотна видатних польських
митців ХІХ ст. Характерно, що провідним жанром живопису став
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історичний. З ауважимо, що художники звертались не лише до вітчизняної
історії, а й до біблійної теми, до античної міфології, проводячі аналогії
з історичними подіями на своїй батьківщині. Розвивався і портретний
жанр, в якому живописці зосереджували свою увагу на духовному житті
особистості, на настроях, які хвилювали суспільство.
У першій половині ХІХ ст. в живопису Польщі розвивались майже
паралельно класицизм і романтизм, часто перетинаючись в творчості одного
митця, взаємно збагачуючись, що надавало зображеному особливої глибини
втілення образних характеристик. Цими рисами у повній мірі наділені
портрети дітей. В них зникають риси парадності, репрезентативності, дітей
здебільшого зображують у домашньому оточенні або на лоні природи.
Винятком є портети, в яких дітей магнатів на замовлення батьків малювали
у вигляді міфологічних персонажів, наприклад, у вигляді Купідона, Амура
або Психеї. Такі портрети можна бачити в галереях польських замків.
Відомим портретистом був Войцех Корнелій Статтлер (1800–1875),
який, як зазначила польська історик мистецтва С.Kриштофович-Koзаковськa «коливався між класицизмом і романтизмом»6. Він навчався в краківській малярскій школі при Університеті Ягеллонським, потім в Римській
Академії Св. Луки, в Венеціанській академії. Повернувшись до Польщі,
став професором краківської Школи малярства. Працював у різних жанрах
живопису, був відомий і своїми класицистично-романтичними портретами,
серед яких автопортрети, портрети А.Міцкевича О.Фредра та інших видатних осіб.
Перебуваючи у Ланцуті на запрошення свого мецената Артура Потоцького, художник намалював портрет його дітей – Альфреда і Адама
Потоцьких. Вони одягнуті в сукенкі, оскільки ще не вийшли з хлоп’ячого
віку. Хлопці розглядають портрет двох дівчат. Картина на мольберті,
римський рельєф на стіні з зображенням античного героя, прекрасного
Антіноя, безконечна амфілада замкових покоїв – все це передає атмосферу,
в якій виростали молоді Потоцькі, культ краси і гармонії, що панував у
ланцутському палаці. У портреті відсутні зовнішні ефекти, художник
концентрує свою увагу на втіленні духовних устремлінь, духовного світу
своїх юних сучасників, акцентуючи їхню головну роль в композиції
картини активним сполученням червоного і синього кольорів. Обираючи
саме такі кольори, художник, можливо, хотів підкреслити характер
кожного з хлопців: червоний говорить про енергійну натуру, а синій
свідчить про врівноважений і спокійний характер.
Риси романтизму особливо яскраво і послідовно проявились у творчості Петра Міхаловського (1800–1855). Він вніс у польський живопис
6
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богатство колористичних засобів у дусі французького романтизму. П.Міхаловський був високоосвіченою для свого часу людиною. Спеціальної,
академічної, художньої освіти він не мав. Навчався в Ягеллонському
університеті, пізніше в Геттінгені, де вивчав право і природничі науки,
живопису вчився приватно в Кракові, пізніше в Парижі, де захопився
творами Делакруа і Жеріко. За заслуги в управлінні металургійною
промисловістю Польщі був відзначений Орденом Св.Станіслава. Художник брав участь у повстанні 1830–1831 років, після поразки якого
емігрував до Франції. До Польщі повернувся у 1835 році. П.Міхаловський
малював великі багатофігурні батальні полотна на теми польської історії,
блискуче малював коней, створив цикл картин з кінним зображенням
Наполеона. Його твори були дуже популярні в Парижі, де дістали
схвалення французького баталіста Ніколасa Шарле, який говорив пронього
«Це не аматор, це не учень, це майстер»7.
Портрети своїх дітей художник також малює в дусі популярних у живописців романтиків кінних зображень. Ці твори відзначаються свободою
енергійного живописного виконання, особливою увагою до просторового
середовища, яке оточує його героїв. Відомий польський дослідник
М. Порембський зауважив: «Його простір несе у собі рух. Він сам стає
рухом з точки зору вершника»8.
Малюючи своїх героїв на тлі пейзажу, П.Міхаловський першим ввів
в польський живопис тему дороги, яку пізніше продовжать живописці
другої половини ХІХ і ХХ ст. В портреті дочки Целіни («Амазонка», 1853–
1855, MСK) статична постать дівчинки у чорній сукні на сивому коні,
переданому у русі, контрастує з динамічно вирішеним краєвидом. Колористика твору стримана і сувора, обмежена чорним, сірим, білим, але це не
справляє враження одноманітності завдяки сміливому фактурному
живопису, ефектам світлотіні – живописним засобам, притаманним романтизму.
Стриманіше виконано портрет молодшого сина «Портрет сина на
поні», 1842, HMВ). Але і тут живописна характеристика твору вирішується
фактурою, співставленням кольорів, тут, як і в портреті Целіни, чорний
колір надає особливого благородства образу молодого хлопця, сповненого
відчуття власної гідності.
У другій половині ХІХ ст. жанрова сфера зображення дітей значно
розширюється. У польському живописі поширення набуває побутовий
жанр з його новим підходом до вирішення специфічних проблем
живописного твору. В мистецтво ХІХ ст. приходять повноправними
героями знедолені, хворі, жебраки, каліки. Їх століттями ігнорувало, не
7
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помічало мистецтво. В картинах майстрів ХІХ ст. знедолені страждають
неприховано, не ховаючи розгубленості, болю й туги. Теми для своїх
картин польські живописці черпали, переважно, з життя села, звертаючи
увагу суспільства на тяжку долю селян. Зображення дітей в цих картинах
поглиблює болючі проблеми соціального життя тогочасної Польщі.
Ця тема реалізувалась в образах реалістичного мистецтва, проте
з певним романтичним забарвленням. Провідним живописцем цього
напрямку польського малярства був Олександр Котсіс (1836–1877). Він
навчався у Краківській Школі красних мистецтв, пізніше у Віденській
Академії. Багато подорожував. Виїжджав у Підкарпаття, де знаходив теми
і образи для своїх картин. Дослідниця С.Криштофович-Козаковськa
відзначила: «Вразливий до людської кривди, до долі осиротілих дітей,
найчастіше малював галицьке село з його відомою убогістю»9.
Селянські діти були улюбленими персонажами його картин. Художник
зображував їх в інтер’єрі бідної селянської хати або на лоні природи.
У Львівській національній галереї мистецтв (ЛНГМ) зберігаються твори
А.Котсіса «Матуся померли» (1868), «Діти з віслючком» (1870), «У шинку»
(1870).
«Матуся померли» одне з найтрагічніших творів польського
побутового жанру другої половини ХІХ – початку ХХ ст. У цій маленькій
за розмірами картині (40 х 60) втілено велику трагедію дітей, які
залишилися сиротами у цій старій хаті, у цілому світі. У нечисленних,
ретельно відібраних деталях художнику вдалося розкрити всю глибину
драматичної ситуації, всю безвихідь положення осиротілих дітей – старшої
дівчинки, яка притискає до себе малюка, і хлопчика, образ якого А.Котсіс
вирішив з такою гибиною психологічної характеристики, якої ще не знав
польський побутовий жанр і європейське малярство в цілому. Розглядаючи
цей твір, складається враження, що для цих дітей зупинився час.
Драматична доля селянської родини у центрі уваги А.Котсіса в картині
«Остання худоба» (1870, НMВ). Така сама убога халупа, збіднілі селяни –
чоловік, жінка, їхня мала дитина, у яких за борги відбирають їхню
годувальницю. Як завжди у Котсіа постаті головних героїв виділені
кольором і світлом: батька і дитину він малює на тлі побіленої печі,
а постать жінки у світлому одязі виділяється на темному тлі. В картинах,
дія яких розгортається в селянській хаті, її інтер’єр ніби огортають сутінки.
Таким прийомом художник посилює драматизм зображуваної сцени.
Тим же настроєм крайньої безвиході селянського життя просякнута
катина «У шинку». Ті ж герої – селянин, його дружина з дочкою, які
прийшли забрати свого ґазду з шинку, де він пропиває останнє. Зображуючи знедолених селян, А.Котсіс завжди саме дітей робив головними
9
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героями своїх творів. В картині «Без даху» (1872, НMВ) присутність малих
дітей посилює трагізм селянської родини, яку вигнали з рідної домівки.
В цих картинах А.Котсіса немає нічого зайвого, розповідь ведеться стислою
мовою, в якій кожна деталь красномовно говорить сама за себе. Тогочасна
консервативна критика негативно відгукнулась на ці картини. Його
звинувачували в неестетичності зображеного, у тому, що він обирає теми,
не гідні «високого» мистецтва. Ця критика змусила живописця відійти від
теми «страждання і розпачу», від зображення дітей, які були, по суті,
позбавлені дитинства. Він змальовує дитячі забави на лоні чудової гірської
природи, але вигляд убогої селянської хати все одно породжує сумний
настрій («Діти біля хати». 1872, НMВ). В картинах «Діти з віслючком»,
а особливо в портреті дівчинки «Свято Матері Божої Заквітчаної» (1869,
НMВр), художник створив зворушливі образи, прекрасні і щирі у своїй
дитячій безпосередності.
Друга половина ХІХ ст. у польському мистецтві пройшла під знаком
історизму, і саме живопис став виразником національного духу в ті
драматичні для країни часи. Духом вітчизняної історії були наповнені не
лише картини на історичну тему, а й портрети, пейзажі, навіть твори
побутового жанру. Живописцем, у творчості якого з найбільшою силою
втілились образи вітчизняної історії, був видатний художник європейської
слави Ян Алоїз Матейко (1838–1893). Любов до вітчизняної історії ще
у дитинстві йому прищипив старший брат Франтішек. Матейко навчався
в Краківській Школі красних мистецтв, пізніше у Мюнхені і Відні.
Повернувшись до Кракова, він обіймає посаду професора, пізніше ректора
Краківської школи. Тепер цей навчальний заклад носить назву Академія
красних мистецтв ім. Я.Матейки в Кракові.
Історичний живопис – стихія Матейки, його покликання, сенс його
життя. Але, якщо б він залишив нам лише свої портрети, то і тоді б він
зайняв визначне місце у польському малярстві. У портретній спадщині
великого митця особливе місце посідають образи його дітей, яких він дуже
любив і сам займався їхнім вихованням. Портрети дітей художник писав
світло і ніжно, навіть тоді, коли окремі з них були написані у традиціях так
званого «палацового портрету» бароко. У Матейка було четверо дітей:
п’ята дитина, дочка Регіна, померла зовсім маленькою. Характерно, що
зображуючи своїх дітей, зовсім маленькими або вже старшого віку, він
уникає будь яких невизначених, мінливих настроїв. Його завжди цікавили
найтиповіші і найхарактерніші риси кожного з них. Одним з відоміших
його творів є «Портрет дітей художника» (1879, ЛНГМ). На тлі важких
оксамитових завіс і таких самих важких ялинових гілок зображені діти Яна
Матейки. В урочистій статичності фігур, майстерно вибудованій композиції, вдало використовуючи символіку кольору, художник розкриває
характер кожного з них. В червоному – молодший син Єжи, непосида
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і дуже живий хлопчик, що підкреслюється і кольором його сукні, і енергійним жестом лівої руки. Далі – старший син Тадеуш, в задумі, одягнутий
у чорне, що виділяє його образ і підкреслює його зосередженість на своєму
внутрішньому світі. Він дуже рано подорослішав, і батькові засобами
кольору і композиції вдалося передати це у портреті. У блакитному (колір
дорослішання, переходу з дитинства в юність) – найстарша донька Хелена,
яка ніби щойно підхопилася з крісла і різко подалася вперед. І крайня
праворуч – Беата, спокійна, дуже лагідна дівчинка. Вона притискає до
грудей голуба, символ загальновідомий що легко прочитується. Діти на
цьому, та на інших портретах, одягнуті в історичні костюми, вони дихають
особливою величчю, гордістю, почуттям високої гідності, не дивлячись на
свій дитячий вік.
Ці риси відчуваються і в груповому портреті дітей, написаному раніше,
у 1870 році, на якому бачимо трьох дітей художника: Тадеуша, Хелену
і Беату, найменший – Єжи тоді ще не народився. Цей портрет також
написний у «палацевому стилі»: так іспанські живописці малювали
портрети королівської родини, але твір Матейка далекий від парадної
репрезентативності, він випромінює любов, тепло і домашній затишок.
Характерно, що часто в портретах Матейко змальовує дітей старшими за
їхній реальний вік. Цим він прагне підкреслити, що діти – це особистості,
гідні поваги, цільні і сильні натури. В рік написання цього портрета
Тадеушу було 5 років, Гелені – 3, Беаті – 1 рік. Тадеуш на усіх портретах –
серйозний, замислений. Таким зображує його Матейко і в кінному
портреті. Хлопець тут одягнутий в одяг червоного кольору, що символізує
напружене духовне життя і інтелект. У 1882 – 83 роках Ян Матейко
намалював портрети Хелени і Беати: «Портрет дочки Хелени з яструбом»
i «Портрет дочки Беати з канаркою». Художник змальовує їх фізично
і духовно зрілими особистостями. В цих портретах також присутні образисимволи. Хелену Матейко малює з хижим птахом, підкреслюючи її
незалежний характер, внутрішню силу, риси, які вона успадкувала від
матері, а в руках Беати маленька пташка, як образ її ніжної, доброї,
відданої натури, риси, якими був наділений її батько. Сестри одягнуті
в строї, у стилі яких поєднані різні епохи, стилізуючи їх в дусі старопольського костюму, прийом, який Матейко часто застосовував, щоб
надати живопису декоративного багатства, а образу особливої виразності.
Беату художник намалював зі спини з поворотом голови до глядача, щоб
показати її розкіше довге волосся, яке ніби випромінює золотисте сяйво.
Хелена і Беата ніби виринають з казкового пейзажу з могутніми деревами,
подібні до героїнь давнього слов’янського епосу. У цих творах особливо
яскраво проявилось живописне обдарування художника, рівного якому не
було на ті часи ні в Польщі, ні у цілій Європі.
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Портретні зображення своїх дітей Матейко включав у історичні
композиції. Живописець представляє їх в картині «Malarz przedstawia ich
w obrazie «Воздвиження дзвону Зигмунта на вежі катедри в1521 році
в Kрaкoвi» (1874, НMВ). Єжі можна бачити і в картині «Вернигора» (1883–
1884, НMK), риси Хелени вгадуються у творі «Сліпий Віт Ствош
з онукою» (1865, НMK). Віт Ствош, автор знаменитого вівтаря «Успіння
Матері Божої Марії» в Краківському Маріацькому костелі, був улюбленим
художником Яна Матейки. Гроші, зібрані на першій демонстрації цієї
картини та виручені за продаж її ілюстрацій, він переказав для реставрації
вівтаря.
Для презбітерія Маріацького костелу Ян Матейко у 1889 році виконав
59 акварельних ескізів. To були постаті ангелів у натуральний ріст, які
грали на музичних інструментах, ілюструючи Літанію Лоретанську
і запропонував виконати всі роботи безкоштовно. Реалізувати цей задум
йому допомогали його учні Ю.Мегоффер, С.Виспянський, В.Тетмайер (10).
В крилатих постатях прекрасних ангелів з музичними інструментами
художник втілив образи своїх дітей – Хелени, Беати і Єжі, відносно чого
йому докоряли суворі критики. В такому масштабі і на такому рівні, як
Матейко, образи дітей не втілював ні один європейський живописець.
Декілька відомостей про подальшу долю дітей художника. Старший
син Тадеуш (1865–1911) пішов слідами батька і став художником. Саме
Тадеуш розпоряджався майном батька після смерті Яна Матейки. Він
продав «Портрет дітей художника» у 1909 р. Львівському міському музею,
а також продав його літній будинок у селищі Кшеславіце, неподалік від
Кракова. На щастя, нові власники оцінили історичну цінність маєтку, і він
був переданий державі. Зараз там знаходиться музей. Дочка Хелена (1867–
1932) вийшла заміж за учня батька, художника Ужицького. Він викладав
у Краківській академії мистецтв і був одним з тих, хто розписував Актовий
зал Львівської політехніки за ескізами Я.Матейки11. Дочка Беата (1869–
1926) вийшла заміж за Кірхмайєра. Син Єжи (1873–1927) жив у Сполучених Штатах, був піаністом.
Наприкінці ХІХ ст. польські живописці зображення дітей включали,
переважно, в картини з життя і побуту селян, але тепер вже без драматичного контексту, властивого для А.Котсіса. Їх малювали у полі, на
пасовиську серед природи. І пейзаж, і образи селянських дітей відображали
реалії селянського побуту: ці образи буденні і у той самий час ліричні,
відтворені щиро і з любов’ю. Прикладом можуть бути твори Я. Хельмонського «Лелеки» (1900, НMВ), С.Масловськогo «На пасовиську» (1889,
НMВ), А.Кендзерськогo «У полі» (1889, НMВр) та ін.
10
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Злам XIX – XX вв. –це період «Молодої Польщі», коли значно
активізується мистецьке життя, народжуються новітні напрямки в живопису. Художники «Молодої Польщі» були справжніми «лицарями духу».
Утверджуючи у своїх творах примат духовності, вони відкривали в людині
складні почуття, як віддзеркалення суперечливостей інтелектуального
життя свого часу12. Молода генерація польських живописців знаходить
нові засоби для втілення тої чи іншої теми, у пошуках «нової живописності» пішовши слідом за митцями Франції. Провідним осередком мистецького життя була Краківська Академія мистецтв. Це були роки особливого творчого піднесення і у цілому творчої атмосфери в Академії.
Після Я.Матейки, її очолив Юліан Фалат, який дотримувався прогресивних
поглядів на тогочасне мистецтво13. Звертаючись до дитячої теми, яка
і надалі була актуальною, художники вирішували живописні проблеми,
близькі до французького імпресіонізму та постімпресіоністичних напрямків.
Одним з перших польських імпресіоністів був В.Подковіньський
(1866–1895). Серед його нечисленних творів є і портрети дітей. В картині
«Діти в саду» (1892, НMВ) він намалював Тадеуша і Мечислава Котарбінських, синів свого приятеля живописця. Старший підливає квіти,
молодший чекає, поки йому дозволять продовжити цю поважну справу.
Подковіньський вніс в живопис цього твору імпресіоністичну свіжість
і безпосередність сприйняття натури, зображуючи миттєву ситуацію, яку
вихоплює з потоку реалій. Живописець досягає цього враження прийомами, характерними для імпресіоністів, накладаючи на полотно чисті
кольори окремими дрібними мазками, що утворює вібруючу поверхню
з кольоровими тінями і рефлексами сонячного освітлення, що передає
повітрянність атмосфери. Твори цього живописця часто сповнені драматичних вражень, у яких сучасники вбачали відгомін його не щасливого
особистого життя. В портреті «Дівчинка з обручем» (1894, НMП) В.Подковіньський створює образ, який хвилює не по дитячому сумним виразом
обличчя дитини. Темне тло, біла сукенка, червоний обруч і кокарда –
строга гармонія колористичної гами посилює тонкий психологізм цього
дитячого образу з рефлексіями власних переживань.
В.Подковіньський і художники його часу, звертаючись до такої
популярної теми, як зображення дітей, найчастіше переносять акцент
з сюжету, з розлеглої розповіді, на відтворення внутрішнього світу дитини
або підлітка, наділяючи образ рисами характеру, відповідним до їхнього
віку. Тому у цих творах завжди присутня настроєвість, вони камерні,
позбавлені репрезентативності. Композиція твору Ю.Панкевичa «Дівчинка
12
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в червоній сукнi» (1897, НMKл) побудована за принципами фотопотрету,
досить популярного прийому у тогочасному європейському живописі.
Ю.Панкевич малює дівчинку у перехідному віці, на порозі дорослого
періоду її життя. Одягнута у святкову сукенку, вона позує художнику
з серйозним виразом гарного обличчя, виписаного тонко, делікатно,
у світлій гамі і обрамленого пишним золотистим волоссям.
Активним діячем «Молодої Польщі» був С.Виспянський, один
з найвидатніших і рінобічно обдарованих європейських художників свого
часу – живописець, поет, драматург, дизайнер. У своїй творчості він
поєднував модернові течії з фольклором та історичними мотивами. Він
часто звертався і до дитячої теми – зображував, переважно, власних дітей
в різних побутових ситуаціях: підчас сну чи забав тощо, одягнутих
у невибагливий домашній одяг. Більшість з них виконано на папері
пастельними фарбами: «Портрет Оленки» (1900, НMK), «Оленка з вазоном
і квітами» (1902, НMK), «Сплячий Стас» (1902, MСK), «Дівчинка
в блакитному капелюшку» (1895, НMK), «Материнство» (1905, НMK),
Художня мова цих творів – невимушеність, природність композиції чудово
передає безжурний світ дитинства, зворушливого у своїй безпосередності.
Слід звернути увагу ще на одну рису, притаманну роботам С.Виспянського, як і європейським художникам того часу в цілому. У другій половині
ХІХ ст. вони відкрили для себе чарівний світ японської кольорової
гравюри на дереві. Вишукано-поетична творчість японських митців
відіграла важливу роль у формуванні модерних напрямків в європейському
живописі і графіці. Цими рисами наділені твори Виспянського з властивою
їм колірною насиченістю у поєднанні з гнучкою і пластичної лінією
рисунку, що сприяє передачі цілої гами настроїв, виявляючи різні аспекти
у поведінці і емоціях дитини.
Важливе місце образи дітей посідали у творчості відомої художниці
Ольги Бознанської (1865–1940). Діти і жінки – це улюблена тема її
творчості. Вона демонструвала свої роботи мало не в усіх західноєвропейських країнах. За заслуги у справі польського мистецтва була
нагороджена Орденом Почесного легіона (1912) та Орденом Відродження
Польщі (1938). На її творчість значний вплив мали фанцузськи
імпресіоністи, особливо О. Ренуар і К.Моне, з якими вона брала участь
у багатьох спільних виставках. Її картини наповнені світлом і у цьому
світло-повітряному середовищі обриси предметів, постатей зм’якшуються,
втрачаючи свою жорсткість. Образи дітей, а це, переважно, завжди дівчата,
сповнені особливого настрою смутку, в них відчувається якась
таємничість. Дитячий світ її героїнь складний, неоднозначний. Загально
визнаним як один з найкращих творів художниці є «Дівчинка
з хризантемами» (1894, НMK). Цей портрет композиційно подібний до
твору Ю.Панкевичa «Дівчинка в червоній сукні», але без тієї урочистої
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ноти, яка звучить в цьому портреті . Вираз чорних очей дівчинки,
привідкриті яскраво червоні уста, бліде обличчя, обрамлене темно-рудим
волоссям, міцно переплетені пальці рук – це не просто візуалізація
витонченої вроди юної моделі: кожна деталь портрету красномовна,
в кожній художниця зуміла відобразити складний внутрішній світ
дівчинки. Цей твір наробив багато галасу у французькій пресі. Один
з критиків писав: «…дивовижна дівчинка, така світла і біла, що викликає
тремтіння» (14). Фарби картини монохромні, побудовані на багатих
градаціях сріблясто-сірого. На світлому тлі – темна тінь: на межі світла
і тіні фігурка дівчини з букетом пишних білих хризантем – тендітна
і беззахистна. Що особливо вражає, це відчуття самотності, вразливості
юної героїні цього портрету. В різній мірі цими відчуттями у портретах
О.Бознанської пронизані й інші зображення дівчат: «Іменини бабуні»
(1889, НMВ), «Портрет дівчат» (1906, НMВ), «Бретонкa» (1889, НMВ),
«Портрет дітей» (1907, ЛНГМ)15, та ін. «Портрет дівчинки» (1898, НMВ),
виконаний пастеллю, вражає ніжністю дитячого обличчя з якимось
невловимими нюансами настрою. Коли у художниці запитували, чому її
героїні завжди сумні, вона відповідала: «якщо грунт сумний, то все, що на
ньому виростає сумним мусить бути»16.
В польському живописі кінця XIX – початку XX ст. широкого
розповсюдження отримав символізм. В різній мірі цей напрямок мистецтва
загально європейського модерну знайшов прояв у творчості живописців,
про яких мова йшла вище – О. Бознанської, С. Виспянського, В. Подковіньського та ін. Найглибше естетичні засади символізму осягнув видатний
живописець Я. Мальчевський (1854–1929), творчість якого відобразила
різні грані особистості, яка сформувалась у польському суспільстві на
кінець ХХ ст. Зрештою, символізм був не єдиним джерелом його творчості.
Він інспірував польський романтизм, античність, знаходив натхнення
в поезії (Ю. Словацький, T. Ленартович, Г. Сенкевич). Сюжети його картини,
в їх числі й тих, де зображені діти, завжди прочитуються асоціативно,
завжди будять уяву. На початку ХХ ст. він створює картини, в яких
беззахистною маленькою дитиною опікується ангел. В картині «До слави»
(1903) загублену дитину ангел бере на свої могутні золоті крила. У творі
«Ангел і пастушок» (1903, НMВр.) крилатий охоронець вдивляється
в маленького пастушка гусей, вже самою своєю присутністю вселяючи
надію. Я.Мальчевський у цих, як і в інших своїх картинах, проявляючи
тільки йому властиву фантазію, робить символічним не лише сюжетну
колізію твору, а й пейзаж, світло, колір. «Різнобічна творчість Яцка
14

15
16

S. Krzysztofowicz-Kozakowska, Młodа Polskа, [w:] Historia malarstwa polskiego, Kraków
2000, s. 288.
О. Ріпко, В. Овсійчук, Львівська Картинна галерея, Київ 1982, c. 66.
S. Krzysztofowicz-Kozakowska, Młodа Polskа…, s. 288.
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Мальчевського є свідченням його великої вразливості рафінованого
гуманіста; вона, також, свідчить, що він був живописцем наскрізь
просякнутий польскістю»17.
Прагнення через образи дітей висловити своє бачення проблем
сучасності було властиве В.Войткевичу (1879–1909). Через невиліковну
хворобу серця художник гостро, проникливо відчував світ і людей. У його
творах образи дітей трагічні, приречені на самотність, загублені у світі:
тримаючись за руки, діти (ми навіть не бачимо їхні обличчя), намагаються
протистояти бурі («Дитячий танок.Діти, заскочені буревієм» (1905, НMВ).
Чорне небо, червоні, білі, сірі, жовті плями тла і одягу посилюють настрій
неспокою і тривоги, якими пронизані образи цього твору. Картина
«Дитячий хрестовий похід» (1905, НMВ) дивна за своїм сюжетом. Діти
йдуть не звідки і в нікуди. Складається враження, що це душі, приречені на
самотність і вічне блукання. Якщо в картинах Я.Мальчевського образи
дітей народжують надію, то у В.Войткевича – викликають відчуття
безнадійності і печалі.
В іншому напрямку працювали такі живописці, як В. Тетмайер,
К.Сіхульський, В.Яроцький та інші, які бачили світ у яскравих фарбах,
захоплювались етнографізмом, любили малювати сільських дітей
в національних строях. В. Тетмайер (1862–1923) в картині з промовистою
назвою «Доробок» (1905, НMK) намалював свою родину – дружину
і шестеро дітей. Вони одягнуті в буденні сільські строї; прості і безпосередні, вони живуть в гармонії з собою і з природою.
В гуцульське село, його простих людей в барвистих народних строях
були закохані К.Сіхульський (1870–1942) і В.Яроцький. Їх називали
«гуцулістами». Вони малювали пейзажі, побутові сценки з життя гуцулів.
Відомим твором К. Сіхульського єтриптих «Вербова неділя» (1906, НMK).
Діти і дорослі убрані святково: відчувається радісна урочистість
передвеликодного свята. В насичених, яскравих, кольорах живописець
передав настрій цього сонячного дня.
Завершуючи короткий огляд задекларованої теми, відзначимо, що на
кожному історичному етапі розвитку польського мистецтва в ній
відобразились різні творчі концепції, різні типи світобачення, що надає
творам, в яких зображені діти, неповторного колориту. Працюючи в різних
жанрах, польські живописці в картини цієї теми вкладали глибокий зміст,
піднімали актуальні для свого часу проблеми. В образах дітей знайшла
своє відображення уся історія польського мистецтва, а також історія
Польщі.

17

Tamże, s. 282.
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Перелік скорочень
ЛНГМ – Львівська національна галерея мистецтв
НMҐ – Національний музей у Ґданську
НMK Національний музей у Кракові
НMKл – Національний музей в Кельцях
НMП – Національний музей в Познані
MПВ – Музей-палац у Віланові
MСK – Музей силезький у Катовіцах
НМВ – Національний музей у Варшаві
НMВр – Національний музей у Вроцлаві
MЛа – Музей в Ланьцуті

Summary
Children in polish painting
In an article in the context of the history of Polish art from Middle Ages to the early twentieth
century, considered portraits and themed paintings, heroes who have children. It is noted that
Polish painters developed visual tricks and ways to display the world of childhood, depending on
the styles and trends that prevailed in the arts at every historical stage. Children’s images of Polish
painting endowed identity expression, psychological, features inherent in the Polish national artistic traditions. Particular attention is paid to the works of the nineteenth – early. Twentieth century,
because it is during this period images of children become independent, self-sufficient kind of
painting, where artists attached particular importance. The article analyzed the works of leading
Polish artists: M. Kober, W. Stattler, P. Mihalovski, A. Kotsis, J. Mateyko, S. Vyspyanski,
O. Boznanska, J. Malchevski et al.
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Wartości wychowawcze polskiej spółdzielczości
okresu międzywojennego (1918–1939)
i ich aktualność we współczesnym społeczeństwie
obywatelskim
1. Pojęcie społeczeństwa obywatelskiego
Mianem „społeczeństwa obywatelskiego” określa się taką organizację zbiorowości ludzkiej, potrafiącą działać niezależnie od instytucji państwowych, która wyróżnia się aktywnością i zdolnością do samoorganizacji oraz wyznaczania
i osiągania ustalonych celów1. Istnieje wiele określeń terminu „społeczeństwo
obywatelskie”. Najczęściej może być ono rozumiane jako „przestrzeń rozciągająca się między rodziną, państwem i rynkiem, w której działają oddolne organizacje społeczne. W tej przestrzeni obywatele prowadzą wolną debatę, która
prowadzi do wypracowania rozwiązań społecznych, które można następnie traktować jako dobro wspólne”2.
Andrzej Siciński, definiując termin „społeczeństwo obywatelskie”, odwołał
się do trzech opozycji: pionowej lub poziomej organizacji społeczeństwa; społeczeństwa „wycofanego” lub „uczestniczącego” oraz społeczeństwa zamkniętego
1

2

Na temat społeczeństwa obywatelskiego na polskim rynku wydawniczym odnajdziemy szereg
różnorodnych pozycji publicystycznych i naukowych, m.in: W. Osiatyński, Rzeczpospolita
obywateli, Warszawa 2004, ss. 208; E. Wnuk-Lipiński, Socjologia życia publicznego, Warszawa 2008, ss. 358; P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Warszawa 2005; S. Kozyr-Kowalewski, Socjologia, społeczeństwo obywatelskie i państwo, Poznań 2004, ss. 392;
M. Walzer, Spór o społeczeństwo obywatelskie, [w:] Ani książę, ani kupiec: obywatel. Wybór
tekstów i wstęp J. Szacki, Kraków 1997; Ch. Taylor, Kiedy mówimy społeczeństwo obywatelskie, [w:] Europa i społeczeństwo obywatelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo, red. K. Michalski, Kraków 1994.
http://www.mpips.gov.pl/spoleczenstwo-obywatelskie, stan z: 03.12.2012.
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lub otwartego. Jego zdaniem w społeczeństwie obywatelskim istotną rolę odgrywają powiązania poziome, uwidaczniające się w gospodarce istnieniem własności prywatnej i wolności rynkowej, w życiu politycznym przejawiające się
w wielości partii i grup interesu, a w życiu społecznym – w samorządzie lokalnym, licznych organizacjach, stowarzyszeniach3.
Genezy społeczeństwa obywatelskiego można poszukiwać w pismach starożytnych filozofów, choćby u Arystotelesa. W czasach nowożytnych tym terminem posługiwali się tacy filozofowie, jak: John Locke, David Hume, Adam Smith (Teoria
uczuć moralnych), Alexis de Tocqueville (O demokracji w Ameryce), Jean-Jacques
Rousseau (Kontrakt społeczny) czy Georg Wilhelm Friedrich Hegel (Filozofia praw).
Styczną łączącą wymienione koncepcje jest przyjęcie założenia, zgodnie
z którym społeczeństwo posiada względną samodzielność w relacji z państwem
i jego władzami. Wyrazem tej samodzielności jest podmiotowość społeczeństwa, wyrażająca się w zdolności do samoorganizacji oraz istniejąca niezależnie
od podmiotowości państwa. Bez względu na rodzaj systemu władzy interesy
społeczeństwa są zawsze nadrzędne. Warunkiem istnienia społeczeństwa obywatelskiego jest samodzielny człowiek, posiadający własną autonomię, dążący
do samorealizacji; człowiek, który solidaryzuje się z innymi ludźmi i jednocześnie jest przez nich akceptowany4. Członek społeczeństwa obywatelskiego jest
człowiekiem wolnym, aktywnym, świadomym potrzeb wspólnoty, w której żyje,
oraz dążącym do ich zaspakajania. Zatem jest to człowiek zainteresowany sprawami społeczeństwa, odpowiedzialny za jego dobro, który partycypuje w różnych przedsięwzięciach rodzących się w społeczeństwie lokalnym; nie tylko
w działalności domowej, ale również ekonomicznej, kulturalnej, stowarzyszeniowej
i innej5. Do przejawów społeczeństwa obywatelskiego Paweł Załęski zaliczył aktywność społeczną, działalność organizacji pozarządowych, samorządność, wolontariat, współpracę dla dobra wspólnoty, trwały i zrównoważony rozwój6.
3

4
5

6

A. Siciński, O idei społeczeństwa obywatelskiego, archiwum.wiz.pl/1996/96063600.asp, stan z:
03.12.2012. Autor z funkcjonowaniem społeczeństwa obywatelskiego łączy problem kultury
obywatelskiej, którą rozumie jako „zespół akceptowanych wartości, przekonań, postaw i wzorów zachowań niezbędnych do sprawnego działania społeczeństwa obywatelskiego. Idzie tu
o gotowość i umiejętność współpracy z innymi, o respekt dla prawa i świadomość doniosłości
regulacji życia społecznego przez prawo, o szacunek dla pracy. Przede wszystkim zaś o świadomość uczestnictwa w społeczeństwie i wynikające stąd poczucie odpowiedzialności, uznanie
i wypełnianie obowiązków wobec państwa, wobec społeczeństwa oraz jego członków” (tamże).
E. Wnuk-Lipiński, Socjologia życia publicznego, Warszawa 2005, s. 103.
M. Magoska, Obywatel w procesie zmian, Kraków 2001, s. 34–35. Por., M. Szyszowska, Człowiek jako obywatel, „Res Humana” 1999, nr 6, s. 11–14; K. Dziubka, Teoria demokratycznej
obywatelskości – zarys problemu, [w:] Społeczeństwo obywatelskie, red. W. Bokajło, K. Dziubka,
Wrocław 2001; tegoż, Społeczeństwo obywatelskie: wybrane aspekty ewolucji pojęcia, [w:]
Studia z teorii polityki, red. A. W. Jabłoński, L. Sobkowiak, t. 2, Wrocław 1998.
P. Załęski, Propaganda społeczeństwa obywatelskiego w dobie transformacji: Zestawienie zawartości materiałów prasowych, „Zeszyty Prasoznawcze” 2007, nr 3–4. Por., P. Załęski, Neoliberalizm i społeczeństwo obywatelskie, Toruń 2012.
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Według Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej społeczeństwo obywatelskie w Polsce jest realizowane poprzez „obywatelską aktywność grupową –
działalność organizacji pozarządowych, wspólnot lokalnych i samorządowych,
nieformalnych grup i ruchów społecznych oraz świadomość obywatelską Polaków”7. Resort ten na swojej stronie internetowej podaje, że: „Społeczeństwo
Obywatelskie jest ideą nową – wymagającą nieustannego definiowania, a także
projektowania jego ścieżki rozwoju – optymalnej dla jego uczestników – aktywnych i świadomych obywateli działających na rzecz własnego dobra i solidarności społecznej. Dlatego też w 2005 roku sformułowano Strategię Wspierania
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2009–20158. Dokument ten nie
tylko przedstawił skróconą diagnozę społeczeństwa obywatelskiego w Polsce
oraz wyznaczył priorytety jego ewolucji, ale również stał się podstawą dla opracowania Programu Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie9, będącego operacjonalizacją podejmowanych w Strategii kwestii”10.
Z powyższych rozważań wynika, że funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego wymaga zmiany nastawienia obywateli do życia w państwie. Priorytetem staje się aktywna, a nie bierna, postawa obywatelska, polegająca na zaangażowaniu w sprawy społeczne, zadbaniu o warunki, w których żyjemy; nie tyle
ignorowanie i odwracanie się od problemów, ile aktywne poszukiwanie ich rozwiązania. Warunkiem osiągania sukcesów są działania wspólne, grupowe, mające większą siłę przebicia.
W ten nurt myślenia o społeczeństwie obywatelskim doskonale wpisuje się
działalność polskiego ruchu spółdzielczego w okresie międzywojennym, który
rozwiązując problemy ekonomiczno-społeczne, przyczyniał się do tworzenia tego typu społeczeństwa.

7
8

9

10

http://www.mpips.gov.pl/spoleczenstwo-obywatelskie, stan z: 03.12.2012.
Załącznik do Uchwały Rady Ministrów Nr 240/2008 z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2009–2015, http://
www.mpips.gov.pl/spoleczenstwo-obywatelskie/strategia-wspierania-rozwoju-spoleczenstwa
obywatelskiego, stan z: 03.12.2012.
„Przykładem inicjatywy na poziomie krajowym, służącej wsparciu organizacji pozarządowych,
jest Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009–2013. PO FIO wynika
bezpośrednio ze strategii trzeciego sektora – Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego na lata 2009–2015. SWRSO, jak i PO FIO, stanowią pierwszą, całościową
formułę wsparcia organizacji pozarządowych w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego” (http://www.mpips.gov.pl/spoleczenstwo-obywatelskie/fundusz-inicjatyw-obywatelskich,
stan z: 03.12.2012).
Tamże.
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2. Zasady ruch spółdzielczego w Polsce międzywojennej11
Europejski i polski ruch spółdzielczy zrodził się w połowie XIX wieku jako
reakcja na rosnące ujemne cechy kapitalizmu, przejawiające się w wyzysku ze
strony pracodawców i ze strony handlu. Przyczyną rozwoju spółdzielczości było
poczucie niesprawiedliwości i niemoralności stosunków gospodarczych oraz
chęć poprawienia położenia ludzi pracy12. We wszystkich krajach ruch spółdzielczy miał ten sam cel, polegający na zaspokojeniu potrzeb, czyli podniesieniu poziomu życia gospodarczego warstw słabszych ekonomicznie przez prowadzenie wspólnej działalności gospodarczej. Propagował tworzenie stowarzyszeń,
które w społeczeństwie europejskim zrodziły się samorzutnie jako wyraz samoobrony przeciw uciskowi. Celem stowarzyszeń było przywrócenie równowagi
między produkcją a konsumpcją, czyli zniwelowanie antagonizmu między kapitałem a pracą.
W łonie polskiego ruchu spółdzielczego rozwijała się również spółdzielczość uczniowska, traktowana jako nieodłączny element tego ruchu oraz kształcenie i wychowanie oparte na zasadach spółdzielczych nie tylko członków poszczególnych zrzeszeń, ale również dzieci, młodzieży i ogółu społeczeństwa.
Spółdzielczość od chwili narodzin jako podstawę swojej działalności przyjęła założenia demokratyczne, uwidoczniające się w zasadach, na których opierał
się ruch spółdzielczy. Pomimo zróżnicowania ideologicznego i branżowego polskiego ruchu spółdzielczego lat międzywojennych, rozmaitości programów
i sposobów funkcjonowania stowarzyszeń, wszystkie spółdzielnie, od początku
swojego istnienia, cechowały te same zasady. Każda spółdzielnia była i jest specyficzną formą zbiorowej aktywności społecznej i wspólnotowej przedsiębiorczości. Zatem była zarówno spółką (należała do wielu właścicieli), jak i przedsiębiorstwem (prowadziła interesy). Edward Taylor pisał, że każda spółdzielnia
jest instytucją gospodarczą, z tego wynikało, że celem każdej spółdzielni jest
zawsze korzyść materialna. Tylko ta korzyść przybiera inną formułę – mniejsze
znaczenie ma zysk od kapitału włożonego przez członków we wspólne przedsiębiorstwo, istotne natomiast jest to, że stowarzyszenie „oddaje czysty zysk
członkom swym, którzy się do jego wytwarzania w inny sposób, jak kapitałem,
przyczynili, z istoty rzeczy w stosunku do rozmiaru ich przyczynienia się do tegoż”13.
Oprócz celów ekonomicznych każda spółdzielnia realizuje także cele społeczne. Spółdzielnie opierały swoją działalność na idei samopomocy, samood11

12
13

Artykuł zawiera fragmenty moich tekstów: E. Magiera, Spółdzielczość jako forma edukacji
w szkolnictwie polskim Drugiej Rzeczypospolitej (1918–1939), Szczecin 2011; Spółdzielczość
Drugiej Rzeczypospolitej jako szkoła demokracji, [w:] Demokracja. Centrum i peryferie. Procesy modernizacji polskiej myśli politycznej XX–XXI wieku, red. A. Bałaban, J. Faryś, T. Sikorski, P. Sławiński, Szczecin 2008, s. 119–134.
K. Gide, O kooperatywach spożywczych, Warszawa 1906, s. 7.
E. Taylor, Pojęcie współdzielczości, Kraków 1916, s. 73.
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powiedzialności, równości, sprawiedliwości i solidarności. Podstawą działalności każdego przedsiębiorstwa spółdzielczego była zasada dobrowolności, demokratyzmu i samorządności. Wszyscy członkowie, mając równe prawa, odpowiadali materialnie i moralnie za działalność stowarzyszenia14. Celem spółdzielni
było prowadzenie zbiorowego przedsiębiorstwa, dającego swym członkom możliwość bezpośredniego korzystania z usług tego przedsiębiorstwa, a nie nastawionego na zysk15. Członkowie spółdzielni uczyli się odpowiedzialności, podejmowali wspólne uchwały i inicjatywy. Spółdzielnie działały według wewnętrznego prawa (statutu i regulaminów) uchwalonego przez zrzeszonych
członków, mających równy głos bez względu na wysokość udziału majątkowego16. Do dnia dzisiejszego spółdzielnie są demokratycznymi, autonomicznymi
i niezależnymi organizacjami kontrolowanymi przez swoich członków, którzy
aktywnie uczestniczą w podejmowaniu decyzji.
Spółdzielczość była organizacją jednostek i warstw słabszych ekonomicznie,
dlatego dążyła do zaspokajania potrzeb swych członków „lepiej i taniej” i podniesienia ich poziomu życia gospodarczego17. Członkami spółdzielni byli zwykle ludzie nieposiadający większych kapitałów, niemogący liczyć na znaczne od
nich dochody. Siłą ich nie był więc kapitał, ale chęć współdziałania dla wspólnego dobra. Władysław Jenner pisał, że „organizacja spółdzielcza zdąża do wytworzenia z «małych», słabych ekonomicznie jednostek «wielkiego człowieka»,
któryby w swym zbiorowym charakterze mógł korzystać z tych samych przywilejów, z których korzysta jednostka ekonomicznie silniejsza”18. Tą „małą” jednostką był robotnik, rolnik, rękodzielnik. Ruch spółdzielczy zmierzał więc do
uaktywnienia biernych ekonomicznie grup i w tym znaczeniu był ruchem emancypacyjnym dla warstw najniższych, a jednocześnie dążył do realizacji ideału
demokracji gospodarczej.
Warunkiem działalności zrzeszenia spółdzielczego była jawność jego działań gospodarczych oraz dobrowolne i otwarte członkostwo, które prowadziło do
zmienności liczby członków i wysokości kapitału udziałowego. Spółdzielnie były organizacjami powszechnymi, dostępnymi dla każdego człowieka. Jej członkiem mógł zostać każdy uczciwy obywatel, który akceptował jej zasady i przestrzegał przepisów, według których funkcjonowała spółdzielnia19. Teoretycy
i praktycy spółdzielczości podkreślali zasadę dobrowolnego udziału w zrzesze14

15

16
17
18
19

W. Bzowski, Co to jest spółdzielczość rolnicza?, Warszawa 1930, s. 13. Hasło spółdzielców
międzywojennej Polski brzmiało: „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”.
R. Sozański, Zagadnienia gospodarcze wsi polskiej, Lwów 1930, s. 19; Mowa prof. S. Wojciechowskiego, „Społem” 1936, nr 11–12, s. 4.
Por. Kodeks dobrych praktyk spółdzielczych. Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa 2009, s. 17.
K. Gide, O kooperatywach spożywczych, Warszawa 1906, s. 7.
W. Jenner, Ekonomika ruchu spółdzielczego, Lwów 1932, s. 13.
S. Thugutt, Ku lepszemu życiu. Rzecz o spółdzielczości, Warszawa 1935, s. 3–13; Z. Daszyńska-Golińska, Przez kooperatyzm do przyszłego ustroju, Warszawa 1921, s. 11–14; W. Wojewódzki, Demokracja a spółdzielczość, „Społem” 1934, nr 18, s. 1–3.
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niach, która nadawała cechę elastyczności wszystkim formom pracy spółdzielczej. Sprawiała, że spółdzielnie musiały zadbać, a następnie dostosować się do
wymagań jej członków, dlatego starano się unikać schematyzmu i dostosować
strukturę organizacyjną oraz treść i zakres pracy do zróżnicowanych potrzeb
członków20.
Wartą podkreślenia zasadą, konieczną także w społeczeństwie obywatelskim, na której opierała się spółdzielczość, była zasada wzajemnej pomocy. Do
świadczenia usług i dawania korzyści była i jest potrzebna ofiarność i obowiązkowość. W spółdzielniach spożywców zasada ta polegała na „trwałej wierności
członków […] i stałym interesowaniu się jej działalnością, połączonym z dobrą
wolą i chęcią współdziałania”21. Te założenia ideowe były podstawą wytworzenia odpowiedniej atmosfery, wykluczającej egoizm i dążenie do osobistych korzyści kosztem innych.
Na marginesie warto dodać, że wielkim piewcą idei wzajemnej pomocy, do
którego odwoływał się polski ruch spółdzielczy lat międzywojennych, był Piotr
Kropotkin22, o którym pisano, że jest jednym „z najszlachetniejszych zwolenników idei pomocy wzajemnej”23. P. Kropotkin głosił, że największym czynnikiem – a zarazem podstawą – postępu społecznego nie jest walka o byt, ale wzajemna pomoc, którą uważał za naturalne prawo i naturalną siłę moralną24. W poglądach P. Kropotkina można dostrzec apoteozę wzajemnej pomocy, solidarności, uspołeczniania, ale także i indywidualizacji, opartej na koncepcji człowieka,
rozumianego jako istota dobra, łagodna, skłonna do współdziałania, solidarności
i sprawiedliwości. Teoria i praktyka spółdzielczości, stawiając sobie za cel zaspokajanie elementarnych potrzeb życiowych wszystkich ludzi bez wyjątku,
opierała się na podwalinie samopomocy, wzajemnego popierania i współdziałania. Za Edwardem Abramowskim uważano, że w kooperacji tkwią głębokie
pierwiastki etyczne, stanowiące jej oś i rdzeń, które doprowadzą do moralnego
odrodzenia ludzkości25.

20

21

22
23

24
25

S. Dąbrowski, Co czynią spółdzielnie spożywców dla przebudowy ustroju społecznego, Warszawa 1929, s. 22–37.
J. Dominko, Jak założyć i prowadzić spółdzielnię spożywców. Poradnik dla organizatorów,
Warszawa 1932, s. 4.
P. Kropotkin, Pomoc wzajemna jako czynnik rozwoju, Warszawa 1919.
L. Caro, Przez spółdzielczość do solidaryzmu, „Biuletyn Spółdzielczego Instytutu Naukowego”
1929, z. 3–4, s. 66.
J. Hempel, Wstęp, [w:] P. Kropotkin, dz. cyt., s. XIV–XV.
E. Abramowski, Idee społeczne kooperatyzmu, Warszawa 1918, s. 47; por. M. Dąbrowska, Życie i dzieło Edwarda Abramowskiego, Warszawa 1925.
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3. Nurty w polskiej myśli spółdzielczej
przełomu XIX i XX wieku oraz w Drugiej Rzeczypospolitej
Dokonując analizy polskiej myśli spółdzielczej, która zrodziła się na przełomie XIX i XX wieku oraz rozwinęła się w okresie II Rzeczypospolitej, można
stwierdzić, że obejmowała ona trzy nurty ideologiczne, różniące się głównie stosunkiem do istniejącego ustroju społeczno-gospodarczego i rodzajem spółdzielczości oraz stosunkiem do zadań społeczno-wychowawczych. Wśród tych nurtów można wyróżnić: 1) nurt zintegrowany z gospodarką kapitalistyczną (jednostkowy, liberalny); 2) ideologię spółdzielczą mającą swoje korzenie w solidaryzmie chrześcijańskim; 3) kierunek wyrastający z socjalizmu utopijnego, zakładający walkę z ustrojem kapitalistycznym i potrzebę jego przebudowy, w którym wyodrębniam dwie postawy: spółdzielczość zakładająca walkę z ustrojem
kapitalistycznym w drodze rewolucji (spółdzielczość klasowa, robotnicza, zrzeszeniowa) lub ewolucji (nurt neutralny, całościowy, pankooperatyzm)26.
Nurt jednostkowy (liberalny) spółdzielczości był nurtem zintegrowanym
z gospodarką kapitalistyczną, w którym spółdzielczość stanowiła drogę do ekonomicznego wzmocnienia indywidualnej własności. Ideolodzy spółdzielczości
liberalnej raczej nie dostrzegali w pracy stowarzyszeń funkcji społecznych, wychowawczych i kulturalnych i nie byli zainteresowani przebudową społeczeństwa. Propagatorem ideologii jednostkowej, której źródeł można doszukiwać się
(na ziemiach polskich pod zaborem pruskim) w poglądach i działalności ks. Augustyna Szamarzewskiego, ks. Piotra Wawrzyniaka oraz biskupa Stanisława
Adamskiego, był Związek Spółek Zarobkowych i Gospodarczych w Poznaniu
i Unia Związków Spółdzielczych w Polsce, której prezesem w latach 1924–1927
był S. Adamski27. Twórcami tego nurtu w Polsce międzywojennej byli: Stanisław Adamski, ideolog poznańskiej spółdzielczości rolniczej, i Franciszek
Stefczyk28, ideolog spółdzielczości rolniczej w Galicji, której korzeni można poszukiwać w chrześcijańskim solidaryzmie. Nurty te stały się podstawą do tworzenia szkolnych kas oszczędności, propagowanych i wspieranych przez spółdzielczość rolniczą, a zwłaszcza przez kasy Stefczyka.
Nurt wywodzący się z kręgu socjalistów był związany przede wszystkim ze
spółdzielczością spożywców, w łonie której można wyodrębnić dwie postawy:
26

27

28

E. Magiera, Spółdzielczość jako forma demokracji w szkolnictwie polskim Drugiej Rzeczypospolitej…, s. 60.
Głównym teoretykiem „Unii” i jej przywódcą był ks. S. Adamski, którego zasady kontynuował
W. Seydlitz, prezes „Unii”, a później zjednoczonego Związku Spółdzielni Rolniczych i Zarobkowo-Gospodarczych, oraz A. Całkosiński, A. Nowakowski i W. Jenner (Ks. S. Adamski, Najbliższe zadania spółdzielczości, Poznań 1924, s. 4). Por. H. Trocka, Spółdzielczość w programach i polityce polskich stronnictw ludowych do 1939 r., Warszawa 1969; J. Kurnatowski,
Syndykalizm a kooperatyzm, „Rzeczpospolita Spółdzielcza” 1923, nr 5, s. 193–200 i 246–252.
F. Stefczyk, Stanowisko spółdzielczości w rolnictwie, Warszawa 1925.
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spółdzielczość klasową i spółdzielczość neutralną. W Polsce międzywojennej
spółdzielczość klasowa była nieliczna, odcinała się od pozostałych rodzajów
spółdzielczości i nie uznawała żadnych innych organizacji spółdzielczych29.
Ideologia spółdzielczości klasowej nie odegrała większej roli w kształceniu
i wychowaniu młodego pokolenia.
Teoretycy nurtu neutralnego, zapoczątkowanego przez Edwarda Abramowskiego30, w kooperatyzmie dostrzegali środek przebudowy państwa liberalnego
w społeczne na drodze ewolucji. Ten nurt w swoich rozważaniach teoretycznych
i w działalności praktycznej poświęcił najwięcej miejsca społeczno-wychowawczym aspektom kooperacji nie tylko dorosłych, ale również dzieci i młodzieży.
Spółdzielczość spożywców, reprezentująca nurt neutralny, wywarła zasadniczy
wpływ na rozwój spółdzielczości uczniowskiej, rozumianej jako integralna część
ruchu spółdzielczego, a także stała się podstawą kształcenia w zakresie spółdzielczości i wychowania opartego na wartościach stanowiących istotę spółdzielczości nie tylko członków spółdzielni, ale również młodego pokolenia i ogółu
społeczeństwa.

4. Wartości społeczno-moralne spółdzielczości międzywojennej
Spółdzielczość w swoich założeniach ideowych była nie tylko ruchem społeczno-ekonomicznym, ale i etycznym, który przemieniał stosunki międzyludzkie, dążąc do szczęścia i doskonałości wszystkich, a jednocześnie zwalczał zło,
poniżenie moralne, niedbalstwo, rozleniwienie i sobkostwo, dlatego za wzór
obywateli powinni służyć spółdzielcy „jako bojownicy lepszego jutra”31. Stanisław
Wojciechowski stał na stanowisku, że „życie ma sens tylko jako zadanie, obowiązek, misja”32, dlatego należy kształtować niezłomność woli, stanowczość charakterów, przyczyniać się do umysłowego i moralnego podniesienia ludzi. „Uczcie, że
piękno życia – wołał – polega na czynieniu lepszymi siebie i innych, na czynieniu
dobrze. […] Lepsi ludzie tworzyć będą lepsze formy bytowania na ziemi”33.
W latach międzywojennych podkreślano, że kooperacja przebudowuje stosunki społeczne i równocześnie wychowuje ludzi. „W kooperatywie – pisał Romuald Mielczarski – niezorganizowany dotychczas tłum, zapoznając się z ko29
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F. Kędziorek, Nurty społeczno gospodarcze w polskim ruchu spółdzielczym w latach 1918–
1939, Warszawa 1969, s. 140; H. Janowicz, Spółdzielczość robotnicza w Polsce, Warszawa
1922; A. Próchnik, Co to jest spółdzielczość, Warszawa 1938.
E. Abramowski, Kooperatywa jako sprawa wyzwolenia ludu pracującego, Warszawa 1928,
s. 161–166.
A. Langner, Spójrzmy prawdzie w oczy, „Społem” 1922, nr 6, s. 1; Moralno-etyczne podstawy
spółdzielczości, „Spólnota” 1928, nr 22–23, s. 2.
Akademia ku uczczeniu 25-lecia pracy spółdzielczej prof. St. Wojciechowskiego, „Społem”
1931, nr 12, s. 11.
Tamże.
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niecznościami gospodarczymi, uczy się praktykować solidarność, poczyna rozumieć, należycie oceniać, więcej – kochać wspólne dobro. Kooperatywa jest
też szkołą, w której kształcą się i dojrzewają talenty administracyjne, techniczne
i organizatorskie”34.
Pisano, że spółdzielczość podnosiła moralność indywidualną i społeczną,
uczyła myśleć o bliźnich, stanowiła szkołę życia publicznego, podnosiła rangę
kobiety, która w rodzinie jest codziennym podmiotem organizującym spożycie
i szerzącym oszczędność35. Zwłaszcza w okresie po pierwszej wojnie światowej,
kiedy obserwowano upadek moralny, spółdzielczość miała wiele do zrobienia.
Wojciech Szukiewicz stał na stanowisku, że kooperacja pozwalała lepiej żyć,
oszczędzać, likwidować pośredników, walczyć z alkoholizmem, znosić antagonizmy między ludźmi, rozwijać oświatę36.
Zygmunt Chmielewski doszedł do wniosku, że ruch spółdzielczy z jednej
strony ochrania indywidualność, z drugiej – bardzo wiele jej zawdzięcza, ponieważ świadomość zbiorowa wyrasta ze świadomości indywidualnej. Dlatego
ruch spółdzielczy pracował zarówno nad podniesieniem świadomości indywidualnej, jak i zbiorowej, żeby dojść do osiągnięcia samowiedzy społecznej, która
jest „wyższą postacią świadomości społecznej, ujawniającą się w grupach”37.
Rozwój w tych grupach więzi społecznych stwarza w społeczeństwie osobliwą
energię społeczną, umożliwiającą pokonywanie wspólnych trudności w interesie
dobra i pożytku społeczności. Z. Chmielewski ubolewał, że w społeczeństwie
polskim obserwuje się niedorozwój współżycia, wynikający z lat niewoli, przejawiający się w braku zaufania i we wzajemnych walkach. Dlatego kształtowanie prawidłowego stosunku człowieka do człowieka i wyrabianie współdziałania
powinno stać się podstawą wychowania od najmłodszych lat we wszystkich
szkołach38.

34

35

36

37

38

R. Mielczarski, Cel i zadania stowarzyszenia spożywców, Warszawa 1936, s. 12. Por., S. Dąbrowski, Program spółdzielczy Romualda Mielczarskiego, Warszawa 1927.
A. Wóycicki, Moralne znaczenie spółdzielczości, Warszawa 1923, s. 27. Zgodnie z hasłem
„Precz z alkoholem” w sklepach spółdzielczych nie sprzedawano alkoholu. Spółdzielczość od
początku istnienia przeciwstawiała się alkoholizmowi. (A.L. Szymański, Społem. Kooperatywy.
Powstanie stowarzyszeń udziałowych i najpierwsze zasady ich prowadzenia, Warszawa 1907, s. 32).
W. Szukiewicz, Zasady ruchu współdzielczego, Warszawa 1905, s. 132–159; S. Kozłowski,
Zasady kooperacji wobec naszych spółek i stowarzyszeń, Kielce 1904.
Z. Chmielewski, Czynniki psychiczne spółdzielczości, Warszawa 1935, s. 70; tegoż, Twórczość
społeczna, „Spółdzielczy Przegląd Naukowy” 1933, nr 3, s. 3–10. Por. W. Jenner, Podstawy
moralne spółdzielczości, „Spółdzielczy Przegląd Naukowy” 1931, z. 10. s. 3–10; tegoż, Podstawy moralne spółdzielczości, [w:] AAN, zespół: ZSRiZG RP, sygn. 30, s. 1–17.
„Spółdzielnia stanowi doskonałą szkolę współdziałania, w której kształci się nowy typ obywatela, unikającego szkodliwego współzawodnictwa i walki. Nie trzeba chyba specjalnie podkreślać, jak to w naszym społeczeństwie jest ważne […]. Spółdzielnia czyni z sobka – obywatela
zbiorowiska, szersza organizacja spółdzielcza daje mu możliwość patrzenia daleko poza widnokrąg osobistych interesów” – Z. Chmielewski, Czynniki psychiczne spółdzielczości, s. 139;
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Wartością wychowawczą spółdzielczości był wzrost poziomu życia moralnego społeczeństwa. Kooperacja miała doprowadzić do moralnego odrodzenia
ludzkości39. Edward Abramowski i jego następcy upatrywali źródeł ideologii
spółdzielczej w etyce, stanowiącej podstawę życia społecznego i będącej spoiwem łączącym społeczeństwa. Z drugiej strony, wprowadzając do życia gospodarczego zasady solidaryzmu, współpracy i altruizmu, spółdzielczość podnosiła
etykę życia społecznego40.
Praca w spółdzielczości wdrażała do przestrzegania zasad moralnych.
Umacniała wytrwałość, solidarność w znoszeniu przeciwieństw, uczyła, że nie
należy zrażać się niepowodzeniami, skłaniała do zainteresowania się sprawami
innych, walczyła z kłamstwem. Spółdzielca miał być człowiekiem moralnym,
dlatego ostro piętnowano pobłażliwość w stosunku do wszelkich wykroczeń
i nakazywano walczyć ze złem. Jednocześnie starano się zauważyć w człowieku
jego najlepsze cechy, a nie najgorsze, „bo w ten sposób – wyjaśniał E. Mielczarski – zamiast utwierdzać w nim zło wydobywamy na wierzch dodatnie cechy
i umacniamy je”41. Przynależność do spółdzielni wpływała na kształtowanie postaw zrzeszonych członków w zakresie organizacyjnym, gospodarczym i kulturowym. W czasie licznych zebrań i obrad zacieśniało się poczucie wspólnego interesu i wzajemności, kształtowało się poczucie zrozumienia i solidarności społecznej, budziła się odpowiedzialność za własne słowa, podejmowane uchwały
i czyny, rodziło się umiłowanie wolności.
Walorem wychowawczym spółdzielczości, stawiającej sobie za cel zaspokajanie elementarnych potrzeb życiowych wszystkich ludzi bez wyjątku, była samopomoc, wzajemne wsparcie, współpraca i współdziałanie, które stanowiły
najważniejsze zasady kooperacji42. Próbowano udowadniać, że na współdziałaniu opiera się rozwój cywilizacji i cały byt społeczeństwa ludzkiego. W wyniku
współdziałania kształtuje się altruizm. „W tym świetle – pisał M. Rapacki – idea
współdziałania i altruizmu stają się jakby przyrodniczą podstawą istnienia i rozwoju społeczeństwa ludzkiego, a walka, współzawodnictwo i egoizm zdają się

39

40

41
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tegoż, Postacie współdziałania, „Spółdzielczy Przegląd Naukowy” 1933, nr 1, s. 3–12. Por.
J. Beck, Współdziałanie jako program życiowy, Warszawa 1907, s. 38.
W. Szukiewicz pisał: „Organizacja kooperatywna przez zupełne zniesienie współzawodnictwa
zażartej walki o byt, rozwinie poczucie solidarności, wypleni w znacznej mierze złość ludzką,
ugasi ognie nienawiści i niechęci, rozpali wielkie słońce uczuć i cnót społecznych, zespoli rozproszone dziś i neutralizujące się siły społeczne, uszlachetni umysły, przepoi serca pożądaniem
szczęścia i dobrobytu całej ludzkości, pogłębi i umocni charaktery i całą dzisiaj tak marniejącą
energię ludzką skieruje w stronę rozwoju nie przemysłowo-handlowego, nie militarno-zbrojeniowego, lecz etycznego, umysłowego i społecznego” – W. Szukiewicz, Spółdzielnie (kooperatyzm). Rozwinięcie zasady solidarności wszechludzkiej, Warszawa 1909, s. 89.
M. Rapacki, Źródła ideologii spółdzielczej, „Przewodnik Pracy Społecznej” 1938/39, nr 9/10,
s. 228.
J. Jasiński, Romuald Mielczarski, Warszawa 1946, s. 21.
J. Dominko, dz. cyt., s. 4.
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być jedynie objawami chorobliwymi, czynnikiem społecznie destrukcyjnym”43.
Już sama nazwa „spółdzielnia” oznaczała wspólne działanie44, które należało
rozwijać wśród Polaków znanych z niechęci do współdziałania. Szerzej na temat
współdziałania poglądy formułowali Władysław Jenner, Józef Beck, Wojciech
Szukiewicz, Zygmunt Chmielewski, Edward Abramowski i inni45.
Praca w spółdzielniach pozwalała rozwinąć silne poczucie i instynkt samopomocy społecznej. Sprawiała, że postawy ludzkie, nastawione roszczeniowo do
państwa, przekształcały się w takie, które były zdolne przeprowadzać reformy za
pomocą własnych instytucji spółdzielczych i samodzielnie organizować życie
społeczne. Jednocześnie wymagała silnego poczucia indywidualizmu, poznania
własnych potrzeb, urządzania własnego życia według swoich norm i poszanowania tej samodzielności u innych. Zaangażowanie w spółdzielczość sprawiało,
że rodziło się poczucie sprawczości, zaradności, samodzielności życiowej, wykształcała się zdolność do inicjatywy, wiara we własne siły, umiejętność tworzenia własnego bytu, organizowania swojego życia gospodarczego i kulturalnego. Kooperatywy pomagały wyzwolić się z poddańczej bierności, uczyły człowieka być wolnym twórcą życia. Tworzyły nowy typ człowieka i nową kulturę
opartą na wartościach moralnych i towarzyskich, która wypierała z jednej strony
nudę, a z drugiej rozpustę i pijaństwo46.
Spółdzielczości wyzwalała aktywność człowieka. Spółdzielca był człowiekiem tworzącym życie – i jak pisał E. Abramowski – „w tym przeobrażeniu moralnym – z niewolnika na wolnego twórcę życia – widzi kooperatyzm swoje
najważniejsze zadanie, głęboką istotę szerzonej przez się kultury demokratycznej”47. Kooperację uważano za najskuteczniejszy sposób budzenia aktywności
43

44
45

46

47

M. Rapacki, Społeczne zasady kooperacji i jej rola w dziedzinie pracy społeczno-oświatowej,
„Polska Oświata Pozaszkolna” 1926, nr 1, s. 7; E. Zalewski, Współzawodnictwo czy współdziałanie, „Spółdzielczy Przegląd Naukowy” 1936, z. 7/8, s. 8; M. Rapacki, Źródła ideologii…, s. 229.
S. Thugutt, Wykłady o spółdzielczości, Warszawa 1939, s. 7.
W. Jenner, Podstawy moralne spółdzielczości, „Spółdzielczy Przegląd Naukowy” 1931, nr 10,
s. 10; J. Beck, Współdziałanie jako program życiowy, Warszawa 1907, s. 17–18.
„Typ demokratyczny pożąda przede wszystkim wolności tworzenia, typ niewolniczy – «Chleba
i igrzysk»; pierwszy usiłuje sam doskonalić i ulepszać swoje życie, drugi żąda tego od państwa” (E. Abramowski, Idee społeczne kooperatyzmu, Warszawa 1907, s. 17). Spółdzielnie dorosłych organizowały życie towarzyskie i kulturalne dla swoich członków i okolicznych mieszkańców (M. Dąbrowska, Literatura nad przepaścią, „Społem” 1924, nr 16, s. 2–4. Por. J. Wojciechowska, Maria Dąbrowska – jej związki ze spółdzielczością, Warszawa 1984; K. Korniłowicz, Spółdzielcza organizacja oświaty, „Rzeczpospolita Spółdzielcza” 1923, nr 11, s. 463–
471). Spółdzielczość łączyła w sobie dwie skrajne postawy: indywidualizm i uspołecznienie
(W. Jenner, Podstawy społeczne spółdzielczości, „Spółdzielczy Przegląd Naukowy” 1931, nr 12;
tegoż, Ekonomika ruchu spółdzielczego, Lwów 1932, s. 17–18; tegoż, Podstawy moralne spółdzielczości, „Spółdzielczy Przegląd Naukowy” 1931, nr 10, s. 3–10).
E. Abramowski, Idee społeczne kooperatyzmu, s. 18. „Sprawa wyzwolenia nie czeka ani na barykady, ani na postumenty, ani na mających przyjść zbawców ludu; że przeciwnie, zeszła ona
w głąb życia, w reformy małe, drobne, codzienne, zwyczajnymi ludźmi dokonywane, że roz-
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i energii społecznej oraz przemiany dusz ludzkich. „Wydobywać z człowieka
utajone w nim siły twórcze – pisał Stanisław Thugutt – kształcić go do przezwyciężania największych nawet trudności, przyuczać go do zgodnego współżycia
w gromadzie, bez poniewierania interesami i godnością innych ludzi – umie tylko spółdzielczość”48.
Zdecydowanie podkreślano potrzebę kształcenia i wychowania członków
spółdzielni, twierdząc, że spółdzielnie były takimi, jakimi byli ich członkowie.
W okresie międzywojennym i współcześnie spółdzielnie zapewniają możliwość
kształcenia i szkolenia swoim członkom oraz informują „ogół społeczeństwa,
a zwłaszcza młodzież i osoby kształtujące opinię społeczną, o istocie spółdzielczości i korzyściach z nią związanych”49. Spółdzielnia wymagała więc od swoich członków rozwoju intelektualnego, przyswojenia szeregu wiadomości gospodarczych, z zakresu handlu, rachunkowości, administracji, rozwoju nawyków
i zapoznania się z wieloma formami życia społecznego. Ruch spółdzielczy dążył
do wyrobienia gospodarczego społeczeństwa, które cechowało się niskim stanem kultury ekonomicznej i brakiem nawyków w tym zakresie. W polskich warunkach szczególny nacisk położono na popularyzowanie zdrowego myślenia
ekonomicznego. „Brak znajomości zasad ekonomii – uważał Z. Chmielewski –
odczuwa się u nas na wszystkich szczeblach hierarchii społecznej. Dyletantyzm,
improwizacja nieuków jest największą plagą naszego społeczeństwa”50. O potrzebie kształtowania zmysłu gospodarczego, wdrażania do oszczędności pisało
wielu propagatorów spółdzielczości51.
Spółdzielczość rozwijała masy społeczeństw wszechstronnie i docierała
wszędzie, co czyniła także we własnym interesie. Szerzej to zagadnienie rozwinął Z. Chmielewski, stwierdzając, że spółdzielnia jako organizacja demokratyczna zakładała, że każdy jej członek mądry czy głupi ma takie samo prawo decydowania w jej sprawach, ma prawo wybierać i być wybranym. „A że zwykle
w początkach – pisał – okazuje się więcej głupich niż mądrych, żeby uniknąć

48
49
50

51

proszyła się na mnóstwo ognisk, w których przeobrazi się i życie i dusza człowieka. W tej idei
i w tym wizerunku idei żywej nie ma rezygnacji, ani pesymizmu dojrzałości; idzie z niej przeciwnie wielka, młodzieńcza radość, radość tworzenia, zamiast bowiem trudnego wyczekiwania
na osobliwą chwilę, która ma stary świat zburzyć, a nowy postawić, widzimy, że ten oczekiwany świat jest między nami i jest do wzięcia; że możemy zacząć go budować od samych podstaw życia ludzkiego i od najgłębszych pierwiastków dusz ludzkich. To już nie jest hasło tylko,
nie zasady, nie słowa, ale czyny; czyny, które ideałom naszym dają ciało i krew, które ściągają
je na ziemię i żyć im każą. A cóż jest bardziej radosnym i wielkim jak być twórcą?” (E. Abramowski, Kooperatywa jako sprawa wyzwolenia ludu pracującego, s. 1).
S. Thugutt, Ku lepszemu życiu. Rzecz o spółdzielczości, s. 29.
Kodeks dobrych praktyk spółdzielczych. Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa 2009, s. 21.
Z. Chmielewski, Zadania wychowawcze spółdzielni, Lwów 1931, s. 11; S. Raczkowski, Kultura gospodarcza Polski a spółdzielczość, „Społem” 1938, nr 13–14, s. 4–6.
Ks. S. Adamski, Ruch spółdzielczy w Polsce oraz znaczenie i zadania Unii Związków Spółdzielczych, Poznań 1929, s. 12; P. Drzewiecki, Droga do dobrobytu, Warszawa 1937/38, s. 7–9;
M. Kaczanowski, Droga do niezależności, Warszawa 1924.
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smutnych rządów głupich, wykształcenie członków staje się dla stowarzyszenia
niezbędnym warunkiem jego powodzenia”52.
Integralną częścią społecznego wychowania spółdzielcy było wychowanie
zdrowotne i fizyczne, polegające na rozwijaniu poczucia czystości, wdrażaniu
do przestrzegania higieny, przyzwyczajaniu do gimnastyki i sportu. „Każda
spółdzielnia – pisał Chmielewski – powinna być posterunkiem i szkołą czystości
i higieny”53, ponieważ wychowanie fizyczne spółdzielców miało na celu pobudzanie do aktywności, kształtowanie dzielności, poczucia ładu, wytrwałości, towarzyskości, a więc takich cech, którymi powinien charakteryzować się każdy
spółdzielca.
Wychowanie spółdzielcy powinno także obejmować zagadnienia związane
z organizacją pracy54. Należało zatem wdrażać do umiejętnego podziału funkcji,
określenia zakresu odpowiedzialności, wyjaśnić kolejność i niezbędność określonych czynności, ich wartość w pracy zespołowej i konieczność sumiennego
wykonywania oraz rozwijać poczucie świadomości społecznej i wdrażać do
przestrzegania prawa.

5. Znaczenie spółdzielczości w wychowaniu obywatelskim
W okresie międzywojennym polski ruch spółdzielczy był jednym ze źródeł
tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Spółdzielczość Drugiej Rzeczypospolitej była nie tylko ruchem gospodarczym, ale również ideowym i społecznym,
którego zadaniem było „niepodległość i potęgę Rzeczypospolitej ugruntować
przez oparcie jej na uświadomieniu obywatelskim szerokich mas ludu polskiego
na wsi i w mieście, na demokratycznym samorządzie mas, na ich dobrobycie
i kulturze”55. Dlatego ideolodzy spółdzielczości starali się określić program wychowania spółdzielczego i wychowania spółdzielcy w Polsce. Program ten prowadził do kształtowania postaw demokratycznych i obywatelskich. Za Zygmuntem Chmielewskim można stwierdzić, że w programie tym znalazła się poprawa
stosunku człowieka do człowieka, pielęgnowanie i doskonalenie instynktu spo52
53
54

55

Z. Chmielewski, Zadania wychowawcze spółdzielni, Lwów 1931, s. 10.
Tenże, Wychowanie spółdzielcy, „Spółdzielczy Przegląd Naukowy” 1932, z. 3, s. 8.
Teoretycy spółdzielczości w Polsce opierali się na koncepcji naukowej organizacji pracy amerykańskiego inżyniera Frederica Winslowa Taylora (Por. C.B. Thompson, System Taylora (naukowa organizacja), Warszawa 1938, s. 1–17). Propagowaniem pracy i szerzeniem świadomości związanej z faktem, że celowa i wydajna praca obywateli jest podstawą ogólnej pomyślności obywateli, zajmowała się Liga Pracy. Jej zadaniem było propagowanie na terenie wszystkich warstw społecznych zamiłowania do pracy jako koniecznej podstawy bytu i pomyślnego
rozwoju narodu. Liga Pracy zajmowała się wzmocnieniem w społeczeństwie wydajności pracy
i popieraniem jej prawidłowej organizacji jako podstawy dobra ogólnego.
Do wszystkich spółdzielni związkowych, „Społem” 1936, nr 11–12, s. 1; A. Langner, Spójrzmy
prawdzie w oczy, „Społem” 1922, nr 6, s. 1.
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łecznego, rozwijanie współdziałania, wzrost wydajności pracy, łączenie idei
z czynem56.
Warunkiem istnienia społeczeństwa obywatelskiego jest rozumienie zasad
demokracji. Na łamach czasopisma „Spólnota” pisano, że „każda spółdzielnia –
to żywa szkoła moralności, to zwycięstwo idei sprawiedliwości społecznej nad
brutalną siłą kapitalizmu”57. Stanisław Thugutt twierdził, że spółdzielnie charakteryzowały się ponadklasowością, solidaryzmem, neutralnością polityczną i akapitalizmem, zatem nie tylko były drogą do demokracji, ale jej urzeczywistnieniem58.
Ruch spółdzielczy był ruchem demokratycznym, ponieważ dzięki niemu dokonywała się emancypacja warstw biernych i słabszych ekonomicznie. W ten sposób ruch
spółdzielczy próbował łagodzić niedomagania gospodarcze i społeczne59.
Spółdzielcze formy pracy pozwalały wydobyć z biernego społeczeństwa
wielkie zasoby energii, przy pomocy której tworzyły się nowe wartości, a które
w innych warunkach by nie powstały60. Na kształtowanie postaw obywatelskich
przez ruch spółdzielczy zwracała uwagę Maria Dąbrowska, wielka orędowniczka spółdzielczości61, która pisała: „Skrzepić obywatelskiego ducha w każdym
stowarzyszonym, wzmocnić uczucie godności, kształcić stanowczość, odwagę,
decyzję i odpowiedzialność za czyny […], to wszystko niech będzie zasadą naszej kooperacji. Pod tym względem nie przestaniemy na tym, co czynią inne narody, bo przyszłość od nas więcej wymagać będzie. Bo my budujemy wszystko
od nowa po długiej przerwie, w czasie której życie nasze w niewoli raczej zamierało – a nie wolno nam w tyle pozostawać”62. Podobnie wołał Romuald
Mielczarski, stwierdzając: „Wychowamy nowy typ człowieka, prawdziwego Europejczyka, kochającego twórczość, wiedzę i wspólne dobro, dalekiego od
56
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Z. Chmielewski, Wychowanie spółdzielcy, „Spółdzielczy Przegląd Naukowy” 1932, z. 3, s. 4.
Por. tegoż, Czynniki psychiczne spółdzielczości, Warszawa 1935, s. 149–157.
J. Bobrownicki, Co daje społeczeństwu ruch spółdzielczy?, „Spólnota” 1928, nr 22–23, s. 9.
Por., W. Jenner, Podstawy moralne spółdzielczości, „Spółdzielczy Przegląd Naukowy” 1931,
z. 10, s. 3–10.
S. Thugutt, Społeczne cele spółdzielni, „Spółdzielczy Przegląd Naukowy” 1931, z. 7, s. 11–21;
L.J. Zasady demokratyczne organizacji współdzielczej, Warszawa 1908; A.L. Szymański, Społem! Kooperatywy. Powstanie stowarzyszeń udziałowych i najpierwsze zasady ich prowadzenia, Warszawa 1907.
Taki sam cel przyświecał Janowi Henrykowi Pestalozziemu, szwajcarskiemu pedagogowi
z pierwszej połowy XIX wieku, na którego powoływał się B. Jaeggi, szwajcarski przywódca
spółdzielczości, twierdząc, że zasady moralne J.H. Pestalozziego stanowią podstawę moralną
ruchu spółdzielczego. (M. Rapacki, Dwa programy, „Rzeczypospolita Spółdzielcza” 1922,
nr 7, s. 229).
J. Jasiński, Rola spółdzielczości w rozbudowie gospodarstw narodowego w Polsce, Warszawa
1937, s. 52.
Zob., E. Magiera, Maria Dąbrowska (1889–1965) jako propagatorka spółdzielczości w II Rzeczypospolitej, [w:] Kobieta a patriotyzm. Konteksty historyczno-pedagogiczne XVI–XX wieku,
red. E. Kryńska, Ł. Kalisz, A. Konopacki, Białystok 2012, s. 329–355.
M. Dąbrowska, Spółdzielczość zwyciężająca, Warszawa 1920, s. 2.
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wszelkiego fanatyzmu, tolerancyjnego dla przekonań cudzych, bo szanującego
własne; wrażliwego na hasła wolności, równości i braterstwa”63.
Spółdzielczość dążyła do wychowania obywatelskiego i wyrobienia gospodarczego społeczeństwa. W polskich warunkach szczególny nacisk położono na
popularyzowanie zdrowego myślenia ekonomicznego i szerzenie wiedzy ekonomicznej64. Edward Milewski zwracał uwagę, że „gospodarcza pełnoletniość
obywatelska następuje u nas, niestety, bardzo późno”65. Co oznaczało, że organizatorami, twórcami, a także członkami spółdzielni było starsze i średnie pokolenie. Należało do kooperacji zachęcić młodzież, ponieważ ruch ten wymagał
„psychizmu młodości”, jej aktywności, twórczości i zapału. „Toteż kooperacja –
wołał E. Milewski – wzywa młodzież do pracy gospodarczej”66. Dlatego przedstawiciele spółdzielczości spożywców zajęli się propagowaniem i rozwijaniem
spółdzielczości uczniowskiej.
Spółdzielczość była więc formą pracy zbiorowej, przy pomocy której starano się rozwiązać różne problemy gospodarcze. Przygotowywała swoich członków do aktywnego udziału w życiu gospodarczym, który wyrażał się w poczuciu świadomości i wywieraniu bezpośredniego wpływu na całokształt stosunków
gospodarczych. Spółdzielnie aktywizowały gospodarczo społeczeństwo. Taka
aktywizacja ogółu była podstawowym warunkiem konstruowania gospodarstwa
narodowego67. Potrzebna więc była energia i zapał, świadomość pracy dla dobra
ogółu, bez względu na poglądy polityczne, religijne i filozoficzne. Wszystkich
łączyła wspólna cecha – bycie spółdzielcą. „Kooperacja – dodawał R. Mielczar63

64

65
66
67

R. Mielczarski, Pisma. Zebrał i opracował K. Krzeczkowski, Warszawa 1936, t. 2, s. 237–238.
Por., F. Dąbrowski, Strona wychowawcza idei i praktyki spółdzielczości w ujęciu R. Mielczarskiego, „Przewodnik Pracy Społecznej” 1935/1936, nr 8–9.
Kooperatywa jako szkoła charakteru obywatelskiego. Jednodniówka „Społem” 1914, nr 2,
s. 24–29. Polska myśl ekonomiczna XIX i początku XX w. łączyła sprawy gospodarcze z etyką
i kulturą. Z punktu widzenia determinizmu kierunek rozwoju gospodarczego nakreślał
L. Krzywicki (L. Krzywicki, Rozwój stosunków gospodarczych, Warszawa 1912). F. Skarbek
pisał, że życie gospodarcze ma dawać wszystkim ludziom dobrobyt, podnoszący ich na wyższy
poziom człowieczeństwa, uwalniać od nędzy i przesytu, utrwalać moralność (B. Suchodolski,
Kultura i osobowość, Warszawa 1935, s. 368–378). Związek moralności ze społecznogospodarczą sytuacją człowieka rozpatrywał L. Królikowski. To samo zagadnienie z nieco innej strony ujmował J.K. Potocki, który dokonał głębokiej krytyki współzawodnictwa, odsłaniając błędy ówczesnej organizacji gospodarczej i podkreślając, że twórczość kulturalna i pełny
rozwój osobowości jest możliwy tylko w atmosferze współdziałania (J.K. Potocki, Współzawodnictwo i współdziałanie, Warszawa 1898). L. Caro i E. Abramowski wyrażając troskę
o człowieka i zastanawiając się nad sposobem zorganizowania życia gospodarczego w Polsce,
dokonali analizy wszystkich ideologii ekonomicznych: kapitalizmu, liberalizmu, solidaryzmu
i kooperatywizmu, wskazując na prymat tej ostatniej (L. Caro, Solidaryzm, Lwów 1931;
E. Abramowski, Kooperatywa jako sprawa wyzwolenia ludu pracującego, Warszawa 1912).
E. Milewski, Sklepy społeczne, Warszawa 1930, s. 137.
Tamże, s. 139; S. Thugutt, Spółdzielczość a Polska, „Spólnota” 1929, nr 21–22, s. 2–3.
S. Dąbrowski, Rola spółdzielczości w gospodarstwie narodowym, „Społem” 1928, nr 1, s. 2–5.
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ski – to organizująca się demokracja. Praca w kooperatywie – to nie praca nad
ludem czy dla ludu, a praca samego ludu”68.
Czołowy twórca polskiej myśli spółdzielczej przełomu XIX i XX wieku
Edward Abramowski pisał jakże aktualne i dziś słowa, stwierdzając, że demokracja wymaga „silnego poczucia i instynktu samopomocy społecznej. Wymaga
ludzi, umiejących nie tylko żądać reform za pomocą swoich własnych instytucji.
Wymaga umiejętności samodzielnego organizowania interesów społecznych.
Wymaga organizowania stowarzyszeń, zagarniających rozmaite dziedziny gospodarstwa, kultury, ochrony pracy i zdrowia. Wymaga wreszcie silnego indywidualizmu człowieka, wyrobionej potrzeby urządzania swego życia według
własnej normy i poszanowania tej samodzielności u innych. Bez tych warunków
moralnych i społecznych demokracja wytworzyć się nie może”69. E. Abramowski zwracał uwagę na fakt, że kooperacja nie tylko przebudowuje stosunki społeczne70, ale równocześnie przekształca dusze i wychowuje ludzi, którzy tą przebudową są zdolni pokierować71. Nowy świat społeczny, oparty na kooperatyzmie, wymagał nowych ludzi, nowej kultury – kultury demokratycznej, którą należało wytworzyć w społeczeństwie polskim, przyzwyczajonym do policyjnych
reform, do podejmowania decyzji przez innych, a nie przez siebie, cechującym
się zanikiem samodzielności, brakiem poczucia sprawczości, przejawiającym
postawy niezadowolenia i narzekania.
W listach – odezwach do przedstawicieli spółdzielni spożywców E. Abramowski pisał: „Stowarzyszenia spożywcze stać się mogą dla ludzi znakomitą
szkołą wychowawczą w kierunku demokracji i samorządu, rozwijając solidarność społeczną, poczucie interesów zbiorowych i umiejętność samodzielnego
prowadzenia swoich spraw ekonomicznych i kulturalnych”72.
68

69
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R. Mielczarski, Cel i zadania stowarzyszenia spożywców, Warszawa 1936, s. 17. Por. J.F. Schär,
Społeczne i gospodarcze zadania spółdzielczych stowarzyszeń spożywczych, Warszawa 1914.
„Społem” 1930, nr 4, s. 3.
Zdaniem Abramowskiego podstawę życia społecznego powinny stanowić następujące przykazania moralne spółdzielcy: „1) Szanuj w każdym człowieka. 2) Czyń wysiłki, by dopomóc
słabszemu. 3) Oceniaj sprawiedliwie każdą pracę. 4) Krzew cześć dla zdobyczy kultury.
5) Szanuj odmienne poglądy i przez ich poznanie umacniaj własne. 6) Mierz ludzi według ich
czynów, a nie według ich słów. 7) Zabiegaj gorliwie o własne sprawy, ale stawiaj powyżej nich
dobro ogółu. 8) Wszelkie swe obowiązki spełniaj planowo, gorliwie i przestrzegaj punktualności. 9) Nie szukaj przewagi nad innymi, lecz na każdym kroku staraj się pomnożyć dobro powszechne. 10) Mnóż zastępy spółdzielców przez własne oddanie się sprawie, przez własną pracę wytężoną przez niezmiennie życzliwy stosunek do otoczenia” (Z. Chmielewski, Podręcznik
spółdzielczości, Warszawa 1937, s. 45–46).
Cyt. za: E. Zalewski, Wartości kulturalne ruchu spółdzielczego, „Spółdzielczy Przegląd Naukowy” 1933, z. 6, s. 13. Por. M. Waleszko, O doktrynie spółdzielczej Edwarda Abramowskiego, „Roczniki Spółdzielczego Instytutu Badawczego” 1963, z. 2.
Cytat za: W. Sikorski, Ze wspomnień na 25-lecie Społem Związku Spółdzielni Spożywców Rzeczypospolitej Polskiej, „Społem” 1936, nr 11–12, s. 13. Por. E. Magiera, Edward Abramowski
jako twórca koncepcji polskiego kooperatyzmu, [w:] Wybrani twórcy i ich idee pedagogiczne
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6. Wnioski
Podsumowując powyższe rozważania, można stwierdzić, że zarówno teoria,
jak i praktyka polskiego ruchu spółdzielczego okresu międzywojennego starały
się uwypuklić społeczno-wychowawcze i kulturalne znaczenie spółdzielczości
oraz wyjaśnić istotę i wszystkie aspekty kooperacji. Szczególnie uwypuklano
znaczenie wychowawcze spółdzielczości, oparte na współdziałaniu, rozbudzaniu
świadomości społecznej i samorządności, która realizowana w placówkach spółdzielczych miała doprowadzić do powstania nowego typu człowieka społecznego i dobrego obywatela. Zasady, na których opierała się działalność spółdzielni,
prowadziły do kształtowania postaw obywatelskich. Współdziałanie jako antyteza egoizmu w praktyce rozwijało ideał altruistycznej etyki. Dobrowolność
i świadomość były czynnikami wzmacniającymi wolę i energię społeczną jednostki. Praktykowanie samorządności umacniało poczucie odpowiedzialności,
stanowiące jeden z komponentów silnego charakteru i społeczeństwa obywatelskiego. W ten sposób spółdzielczość wdrażała nową moralność, wychowywała
nowych ludzi i wytwarzała nowe cechy charakteru, stając się szkołą życia społecznego i przyczyniając się do kształtowania nowego, lepszego społeczeństwa.
Z biernego przedmiotu gospodarki społecznej człowiek stawał się aktywnym
podmiotem, uczącym się żyć i pracować odpowiedzialnie oraz usiłującym tworzyć społeczeństwo obywatelskie.
Uczestnictwo w spółdzielni, wypełnianie obowiązków wynikających z przynależności do stowarzyszenia i podejmowanie oddolnych inicjatyw stawało się
miejscem przygotowywania ludzi do czynnego uczestnictwa w życiu społecznogospodarczym i politycznym państwa. Spółdzielczość była formą demokracji
bezpośredniej, opartej na odpowiedzialności, poszanowaniu wspólnej własności,
rozwijaniu umiejętności współdziałania, podejmowaniu decyzji. Kształtowała
zatem postawy niezbędne do życia i pracy w państwie demokratycznym. U podstaw spółdzielczości leżały więc założenia demokratyczne, jednocześnie spółdzielczość uczyła demokracji i wychowywała dla demokracji oraz dla swojego
rozwoju potrzebowała demokracji.
Zgodnie z Białą Księgą o przedsiębiorstwach spółdzielczych z 2001 roku
w Unii Europejskiej istniało około 132 tys. przedsiębiorstw spółdzielczych zrzeszających 83,5 mln członków, co razem z 23 mln członków spółdzielni krajów,
które weszły w skład Unii Europejskiej w 2004 roku, daje liczbę ponad 100 mln
członków spółdzielni73. Współczesny polski sektor spółdzielczy zgodnie z Ra-
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w Drugiej Rzeczypospolitej (1918–1939), red. W. Andrukowicz, E. Magiera, Szczecin 2012,
s. 48–70.
Biała Księga o przedsiębiorstwach spółdzielczych. Dokument konsultacyjny Unii Europejskiej,
Bruksela 2001, s. 9; O promowaniu spółdzielni w Europie. Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Bruksela 2004.

372

Elżbieta MAGIERA

portem o stanie spółdzielczości z 2010 roku obejmuje około 9 tys. czynnych
podmiotów gospodarczych, które zrzeszają ponad 8 mln członków i zatrudniają
około 400 tys. pracowników74, co oznacza, że mają wpływ na życie kilku milionów obywateli naszego kraju.
Znaczenie tego sektora podkreśla Ewa Leś, pisząc: „Gospodarka społeczna
stanowi nowe narzędzie rozwoju społeczno-gospodarczego na szczeblu lokalnym, komplementarne wobec sektora prywatnego i publicznego. Instytucje gospodarki społecznej, jak organizacje obywatelskie i spółdzielczość, przyczyniają
się do tworzenia nowych usług i nowych miejsc pracy na szczeblu lokalnym
w ramach przedsięwzięć łączących w sobie ekonomiczne i społeczne aspekty
aktywności obywatelskiej”75.
Analizując dorobek spółdzielczości międzywojennej i jej zasad, które niemal
niezmiennie obowiązują do dzisiaj, można stwierdzić, że istnieją wspólne cechy
charakteryzujące społeczeństwo obywatelskie i sektor spółdzielczy. Zasadą społeczeństwa obywatelskiego jest działalność wielu organizacji, stowarzyszeń
i grup społeczno-zawodowych. Spółdzielnie, będąc dobrowolnym, otwartym
stowarzyszeniem osób, stanowią jedną z takich grup. Cechą społeczeństwa obywatelskiego, jak i przedsiębiorstw spółdzielczych, jest praca na rzecz wspólnego
dobra i wspólnych interesów oraz rozwój społeczności lokalnych. Podstawą zarówno społeczeństwa obywatelskiego, jak i spółdzielni jest rozwijanie aktywności i świadomości obywateli. Zasadą funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego jest równość, zaufanie i współpraca, podobnie u podstaw działalności
spółdzielczej można odnaleźć zasady demokracji, solidarności, sprawiedliwości,
współpracy i wzajemnej pomocy. Zatem można wnioskować, że „spółdzielnia
jest odwzorowaniem społeczeństwa obywatelskiego w skali mikro, a sektor
spółdzielczy jest znaczącą częścią tego społeczeństwa”76.
Poza tym spółdzielczość wpisuje się w urzeczywistnienie priorytetów zawartych we wspomnianej na początku artykułu Strategii wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na lata 2009–2015, która zakłada, że warunkiem budowy zrównoważonego państwa jest nie tylko postęp techniczny i materialny,
ale również tworzenie więzi społecznych, realizacja wspólnych celów, rozwój
środowiska lokalnego. Te wartości mogą być realizowane w oparciu o współpracę, współdziałanie i wzajemną pomoc, a nie w oparciu o konkurencję, charakterystyczną dla gospodarki rynkowej. Spółdzielnie stanowią więc jedno z narzędzi urzeczywistnienia priorytetów zawartych w przywoływanej Strategii
wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na lata 2009–2015, dążących
74
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Raport o spółdzielczości polskiej, Warszawa 2010, s. 7.
E. Leś, Wprowadzenie, [w:] Z teorii i praktyki gospodarki społecznej, red. E. Leś, M. Ołdak,
Warszawa 2006, t. 1, s. 5. Por. Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym, red. E. Leś,
M. Ołdak, Warszawa 2007, t. 2; Nowa gospodarka społeczna w rozwoju regionalnym i lokalnym, red. E. Leś, M. Ołdak, Warszawa 2008, t. 3.
Raport o spółdzielczości polskiej, s. 51.
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do uaktywnienia obywateli i wspólnot lokalnych, rozwoju silnych organizacji
pozarządowych, integracji społecznej i przedsiębiorczości społecznej77.

Summary
Educational values of the Polish cooperative movement
in the interwar period and their topicality in the contemporary civil society
The article contains the analysis of the notion of civil society and presents the principles of
the cooperation movement in interwar Poland, trends in the Polish cooperative thought at the turn
of the nineteenth century and in the Second Polish Republic, socio-moral values of the interwar
cooperation and the significance of the cooperation in the civil education.
Theory and practice of the Polish cooperative movement in the interwar period tried to emphasise socio-educational and cultural significance of the cooperation as well as explain the essence and all the aspects of the cooperation. The educational importance of the cooperation, based
on the interaction, awaking the social awareness and self-government, which was realized in cooperative institutions, was specially emphasized and meant to lead to the rise of a new type of human
and a good citizen. Principles that were the base of the activities of the cooperatives led to the formation of a civic attitude. Cooperation as the antithesis of egoism developed the ideal of altruistic
ethics. The voluntariness and awareness were the factors reinforcing the will and the social energy
of an individual. Practice of cooperation consolidated the sense of responsibility which was one of
the components of a strong character and the civil society. In this way cooperation introduced new
morality, educated new people and generated new features of character as well as became the
school of the social life and contributed to the formation of a new better society. Human from
a passive object of the social economy became an active subject learning to live and work responsibly, trying to create the civil society. Participation in a cooperative, fulfilling duties resulting
from membership in a association and undertaking the rank-and-file initiatives became a place of
preparation of people for active participation in the socio-economic and political life of the country.
Translated by Magdalena Magiera

77

Strategia wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na lata 2009–2015, Warszawa
2008, s. 41, http://www.mpips.gov.pl/spoleczenstwo-obywatelskie/strategia-wspieraniarozwoju-spoleczenstwa obywatelskiego, stan z: 03.12.2012.

PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Seria: Pedagogika

2012, t. XXI

Krzysztof JAKUBIAK

Świat postulowanych wartości życia i wychowania
w rodzinach polskich na przełomie XIX i XX wieku
Rodzina w dziejach Polski przez wieki decydowała o żywotności nie tylko
rodzinnych tradycji, ale także o kształtowaniu oblicza narodu, jego mentalności
i skali otwartości. Szczególnie w XIX wieku i na początku XX stulecia „instytucja” domu rodzinnego odegrała wyjątkową rolę. Było to spowodowane między
innymi ówczesną sytuacją polityczną, w jakiej znalazł się naród polski w okresie
zaborów.
W skromnych jeszcze, dziewiętnastowiecznych ramach procesów modernizacyjnych rodzina polska pozostawała nadal głównie nuklearną grupą społeczną
o charakterze patriarchalnym, akcentującą tradycyjny podział ról, z silną pozycją
ojca – głowy rodziny, a zarazem kierownika jej działalności gospodarczej1.
Z czasem jednak, szczególnie w ostatnich dekadach XIX wieku, industrializacja
i modernizacja, dokonujące się z wolna na ziemiach polskich, wpływały na utratę przez ówczesne rodziny cech jednostek gospodarczo-wytwórczych i zarobkowych. Równolegle ówczesne tendencje demokratyzacyjne wpływały na erozję
dotychczasowego autorytarnego modelu rodziny i nasilenie się dążeń emancypacyjnych kobiet2. W rodzinach ziemiańskich często obecny był również model
wielopokoleniowy, złożony z dziadków, rodziców i dzieci. Niekiedy w dworach
rodzin szlacheckich zamieszkiwali także tzw. rezydencji – starsi wiekowo krewni.
Swoistym oparciem życia rodzinnego w warunkach dziewiętnastego wieku
była – dla wielu ówczesnych polskich rodzin – wieś i rolnictwo, traktowane jako
źródło niezależności, samowystarczalności oraz gwarancja zdrowia moralnego,
1

2

C. Kulko, Odmienność rytmów rozwoju? Rodziny europejskie, rodziny polskie na przełomie
XVIII i XIX wieku, [w:] Rodzina – prywatność – intymność. Dzieje rodziny polskiej w kontekście europejskim, red. D. Kałwa, A. Walaszek, A. Żarnowska, Warszawa 2005, s. 27–28.
J. Żarnowski, Rodzina w czasach cywilizacyjnego przyspieszenia: Europa i Polska 1918–1989,
[w:] Rodzina – prywatność…, s. 43–44.
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zagrożonego przez nową cywilizację miejską3. Trwanie części dworów i rodzin
niemal wyłącznie w obrębie własnego środowiska i wąskiej społeczności miejscowej oznaczało izolację, odcięcie od szerszej wiedzy o kraju i świecie, od nowych idei, prądów i przenikających z zewnątrz wpływów nowoczesności. Okoliczności te, sprzyjające utrzymywaniu się przestarzałego układu gospodarczospołecznego, zapewniały ciągłość szlacheckiej mentalności, tradycji obyczajowej i również tradycyjnego modelu życia rodzinnego. Rodzina ziemiańska, stanowiąca podstawowy element struktury dawnego społeczeństwa feudalnostanowego, w miarę przekształcania się we właściwe kapitalizmowi społeczeństwo
klasowe ulegała naciskowi czynników zewnętrznych: wpływom obcym, głównie
francuskim, i miastu4.
Modele życia rodzinnego były warunkowane kulturowo, tradycją, w tym religijną, i systemem prawnym. Treści pochodzące z każdego z tych źródeł były ze
sobą zgodne i adekwatne do danych warunków bytowania5. Kreowały one, jeszcze w XIX wieku, utrwalony przez wieki – i sygnalizowany powyżej – model
rodziny patriarchalnej. Taki model reprezentowała polska rodzina szlachecka.
Tradycyjny układ stosunków w rodzinie, oparty na uznaniu autorytetu ojca oraz
bezwzględnego posłuszeństwa dzieci, niełatwo poddawał się liberalnym tendencjom XIX wieku. Jednak od drugiej połowy XIX wieku patriarchalizm ściśle
związany z funkcją produkcyjną (gospodarczą) uległ ograniczeniu. Jakkolwiek
z prawnego i formalnego punktu widzenia głową rodziny w XIX wieku pozostawał ojciec, to w odróżnieniu od innych krajów europejskich nie przyjął się
w społeczeństwie polskim model skrajnego patrocentryzmu. Sytuacja kobiet
w Polsce w czasach nowożytnych była lepsza niż w reszcie Europy. W czasie
insurekcji Tadeusz Kościuszko w specjalnej odezwie skierowanej do kobiet
zwracał się do nich mianem „współobywatelki”. Jak wynika z wielu przekazów
pamiętnikarskich i opinii publicystycznych, ważną pozycję w rodzinie zyskiwała
matka. Na niej też spoczywał największy ciężar obowiązków domowych6. Zajmowała się także wychowaniem synów do ósmego roku życia oraz córek do ich
zamążpójścia. W rodzinach szlacheckich ojcowie zwyczajowo przejmowali
opiekę wychowawczą i nadzór nad kształceniem synów od lat ośmiu. Jednak,
jak podaje Danuta Rzepniewska, niemało było ojców, którzy swoje obowiązki
ograniczali do zabezpieczenia dzieciom możliwie korzystnych warunków bytu.
Fakt, że w okresie międzypowstaniowym (1831–1862) matki przejęły niemal
całkowicie sprawę wychowania dzieci, zaważył na jego kierunku i późniejszych,
długotrwałych, na ogół niekorzystnych, skutkach7. W popularyzowanych wów3
4
5
6
7

M. Leśniakowska, Dwór polski a idee domu w kulturze europejskiej, [w:] Dwór polski w XIX
wieku. Zjawisko historyczne i kulturowe, red. T. Jaroszewski, Warszawa 1990, s. 14.
D. Rzepniewska, Rodzina ziemiańska w Królestwie Polskim, [w:] Społeczeństwo polskie
w XVIII i XIX wieku. Studia o rodzinie, red. J. Leskiewiczowa, t. 9, Warszawa 1991.
D. Markowska, Rodzina wiejska na Podlasiu, 1864–1964, Wrocław 1970, s. 155.
D. Rzepniewska, dz. cyt., s. 178.
Tamże, s. 179; B. Jedynak, Dom i kobieta w kulturze niewoli, [w:] Kobieta w kulturze i społeczeństwie, red. B. Jedynak, Lublin 1990, s. 70–90; K. Bartnicka, Samodzielność wychowawcza
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czas wzorach osobowych, ojca przedstawiano jako głowę rodziny. Do jego
obowiązków należało troszczyć się o dobro moralne rodziny i zapewnienie jej
bytu materialnego. W rodzinie miał prezentować silną wolę, stanowczość i racjonalność. Wymagano od niego surowości, zaradności, gospodarności i pracowitości.
Wzmożona, szczególnie w okresie pouwłaszczeniowym, ruchliwość związana z przemieszczaniem terytorialnym ziemian sprzyjała rozluźnieniu ścisłych
dotąd więzi łączących rodziny. Jednak w specyficznych warunkach bytu politycznego polskiego społeczeństwa – w warunkach niewoli narodowej, w sytuacji
braku polskiej szkoły na przeważającym obszarze ziem polskich, nastąpiło
w wielu rodzinach ziemiańskich (a także i w innych środowiskach społecznych)
poszerzenie spełnianych przez nie funkcji, zwłaszcza w zakresie wychowania.
Sprzyjała temu ówczesna tendencja do pogłębiania sfery życia prywatnego i rodzinnego.
Model tradycyjnej rodziny chłopskiej trwał jeszcze dłużej. Był nadal aktualny w realiach ostatniego ćwierćwiecza XIX wieku i w początkach XX stulecia.
Występował także, jeszcze w dużym stopniu, w warunkach Drugiej Rzeczypospolitej (po 1918 roku). Główne jej cechy stanowiły: stałość, zwartość, ścisły
związek z warsztatem rolnym (gospodarstwem rolnym), jedność interesów rodziny i gospodarstwa, traktowanie małżeństwa w kategoriach instytucji sakralnej
powołanej do płodzenia potomstwa i wspólnego osiągania celów gospodarczych,
patriarchalizm w stosunkach wewnątrzrodzinnych oraz rygoryzm wzorów kulturowych regulujących podział pracy, a także określający role i zadania poszczególnych członków rodziny – gospodarstwa rolnego. Były one zarazem wzorcami
wychowawczymi, opartymi na wzorcach osobowych, głównie ojca i matki8.
Kwestie więzi uczuciowej czy atrakcyjności wzajemnej partnerów były traktowane jako pożądane, ale nie stanowiły elementów nieodzownych tego modelu.
Dzieci w rodzinach chłopskich były całkowicie podporządkowane rodzicom,
głównie jednak ojcu, na którym przede wszystkim spoczywał obowiązek troski
o dobro moralne i materialne rodziny. Wychowanie potomstwa odbywało się
w duchu zasad i wartości religijnych.
Wielorakie były także ówczesne uwarunkowania życia rodzinnego. Obok
wpływów polityki państw zaborczych, w tym uregulowań zawartych w obowiązujących wówczas kodeksach cywilnych, należy podkreślić oddziaływanie Kościoła oraz pamiętać, że do rodzin często adresowały swe programy poszczegól-

8

rodziny ziemiańskiej w pierwszej połowie wieku XIX w zaborze rosyjskim (w świetle pamiętników), [w:] Wychowanie w rodzinie polskiej od schyłku XVIII do połowy XX wieku, red K. Jakubiak, A. Winiarz, Bydgoszcz 2000, s. 31–50.
J. Turowski, Rodzina chłopska w okresie lat 1864–1914 w świetle źródeł pamiętnikarskich,
„Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 9, Łódź 1967, s. 203–223; D. Markowska, Rodzina w społeczności wiejskiej – ciągłość i zmiana, Warszawa 1976, s. 19 i in.; tejże, Rodzina wiejska na
Podlasiu…, s. 154–155; Z. Jabłonowska, Rodzina w XIX i na początku XX wieku, [w:] Przemiany rodziny polskiej, red. J. Komorowska, Warszawa 1975, s. 52–71.
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ne ugrupowania polityczne. Ważny był również system lokalnych powiązań,
szczególnie charakterystyczny i ważny dla społeczności wiejskiej.
Do drugiej połowy XIX wieku również rodziny mieszczańskie cechowała
trwałość jej tradycyjnego modelu, opartego na zasadach utrwalonych przez wieki. Podobnie jak w innych warstwach społecznych, na mężczyźnie spoczywał
obowiązek utrzymania rodziny; kobieta natomiast prowadziła dom i wychowywała dzieci. Analogicznie jak w rodzinach ziemiańskich, matka opiekowała się
córkami do czasu ich zamążpójścia, ojciec zaś poświęcał więcej uwagi synom
po ukończeniu przez nich dziewięciu lat9. Cechy, które starano się rozwijać
w wychowaniu dzieci, to pobożność, miłość i przywiązanie do członków rodziny oraz ojczyzny. Obok nich zaszczepiano też takie cechy, jak: cierpliwość,
skromność, gościnność, pracowitość, solidność w wykonywaniu obowiązków
i oszczędność10. Oczywiście rola rodziny, a przede wszystkim rodziców w wychowaniu młodego pokolenia, uzależniona była od standardu materialnego i czasu, jaki poświęcano dzieciom, oraz poziomu intelektualnego rodziców. Długo
utrzymywały się wyraźne różnice w tej mierze między rodzinami mieszczańskimi zajmującymi różną pozycję w stratyfikacji społecznej.
Wpływ urbanizacji na zmiany struktury i funkcje rodziny oraz kulturę życia
rodzinnego był szczególnie widoczny w dobie wzmożonej industrializacji,
w końcu XIX wieku.
W sytuacji rodzinnej mieszkańców uprzemysławiających się miast w drugiej
połowie XIX i na początku XX wieku, szczególnie w Królestwie Polskim, występowały dwie przeciwstawne tendencje zmian. Z jednej strony miasto przyciągając nowych mieszkańców, decydujących się – najczęściej z przyczyn materialnych – na długotrwałą rozłąkę z rodziną, sprzyjało osłabieniu jej spoistości,
a niekiedy wręcz rozpadowi. Zjawisko to dotyczyło sproletaryzowanych chłopów, migrujących ze wsi do miast w poszukiwaniu zarobku, niewykwalifikowanych robotników oraz służby domowej. Podobne zjawisko występowało także
z niemałym natężeniem na wyższych szczeblach drabiny społecznej, np. w spauperyzowanych rodzinach ze szlachecko-ziemiańskim rodowodem, poszukujących utrzymania w mieście, jak również w mniej lub bardziej zamożnych rodzinach ziemiańskich. Te ostatnie dzieliły się, aby zapewnić swym dzieciom dostęp
do szkół11.
Z drugiej strony, jak zauważa A. Żarnowska, miasto stwarzało „silne bodźce
na rzecz stabilizowania się rodzin w różnych wariantach społecznych”12. Ów9
10
11

12

D. Markowska, Rodzina w społeczności…, s. 20.
M. i L. Trzeciakowscy, W dziewiętnastowiecznym Poznaniu, Poznań 1987, s. 254, 269.
A. Żarnowska, Modele rodziny i pozycja w niej kobiety w uprzemysławiającym się mieście na
przełomie XIX/XX wieku. Tradycja i modernizacja, [w:] Pamiętnik XV Powszechnego Zjazdu
Historyków Polskich, t. 2: Przemiany społeczne a modele rodziny, red. A. Żarnowska, Toruń
1995, s. 48.
Tamże, s. 48.
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czesne przemiany, szczególnie widoczne w rodzinach robotniczych, objawiały
się przede wszystkim wzrostem znaczenia rodziny dwupokoleniowej oraz
zwiększeniem się grupy rodzin niepełnych, najczęściej pozbawionych ojca,
w których funkcję głowy rodziny spełniała matka lub starszy syn13.
W końcu XIX wieku przeżywał się – w konfrontacji z nową cywilizacją
miejską – ówczesny ideał życia rodzinnego związany ze wsią i z rolnictwem
(pojmowanym jako źródło zdrowia moralnego).
W okresie popowstaniowym (po powstaniu styczniowym) w wielu rodzinach polskich pielęgnowano jednak tradycje narodowe i domową obyczajowość
związaną z katolicyzmem (nawet w rodzinach zbliżonych do środowisk rozwijającej się wówczas polskiej socjalnej demokracji)14. Ówczesny fenomen bytu
domu polskiego wiązał się z aktualną wówczas koncepcją narodu jako określonej „istności moralnej” czy „związku etycznego”, które miały stanowić nową
formułę bytu narodowego Polaków pozostających w sytuacji braku własnej państwowości15. Rodzina stawała się gwarantem narodowej tożsamości, a macierzyństwo i wychowanie potomstwa stawało się sprawą polityczną.
Pedagogowie XIX wieku, głównie autorzy licznych poradników, szczególnie
w drugiej połowie stulecia, oraz publicyści, zwłaszcza pism rodzinnych, głosili
wyraźnie sprecyzowaną ideologię, którą można nazwać rodzinną. Formułowano
szereg poglądów na rodzinę – jej genezę i rolę w społeczeństwie. W świetle tych
poglądów geneza rodziny jawiła się jako nadprzyrodzona, boska. Również
główne elementy chrześcijańskiej koncepcji małżeństwa były ujmowane następująco: związek małżeński jest powołany przede wszystkim do prokreacji, jest
węzłem nierozerwalnym, obwarowanym nakazem wierności, żona winna jest
mężowi posłuszeństwo, a mąż żonie opiekę. Każde z małżonków ma swoiste
powołanie życiowe, mają oni wypełniać zadania odmienne, a zarazem wyraźnie
uzupełniające się. Najważniejszym celem i zadaniem rodziny było wychowanie
młodego pokolenia, w którym bardzo ważną rolę odgrywała tradycja. Rodziny
zamożne i wykształcone, zwłaszcza ziemiańskie, miały dawać przykład swoim
życiem rodzinom uboższym, powinny je umoralniać i oświecać. Inne rodziny
miały ten wzór naśladować, dostosowując go do własnych warunków życiowych16. Kwestią prestiżu był zatem udział ziemian, w tym kobiet, w inicjatywach i przedsięwzięciach oświatowych, dobroczynnych itp.
Publicyści pism rodzinnych „Kółka Domowego” (1861–1868), „Kroniki
Rodzinnej” (1867–1915), „Rodziny” (1865–1866), „Opiekuna Domowego”
(1865–1876), „Ogniska Domowego” (1872–1876), a także kobiecego „Blusz13
14

15
16

Tamże, s. 53.
Zob. m.in. W. Jamrożek, Idee edukacyjne polskiej socjalnej demokracji w Galicji do 1918 roku,
Poznań 1994, s. 170 i in.
B. Jedynak, dz. cyt., s. 73.
K. Lutyńska, Ideologia czasopism rodzinnych Królestwa Polskiego w latach 1860–1880,
„Przegląd Nauk Historycznych i Społecznych” 1956, t. 7, s. 289–329.
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czu” (1865–1939) podkreślali znaczenie rodziny jako komórki społecznej, która
przekazuje wartości niezniszczalne, jak: tradycja, narodowa, język i wiara. Wartości te traktowano za ostoję polskości i podstawę obrony przed rusyfikacją
i germanizacją. Konstruowano i popularyzowano wzór rodziny katolickiej, która
miała człowieka wychować, umoralnić i doprowadzić do szczęścia wiekuistego
po śmierci.
Również pisma codzienne, choćby ukazujące się na Pomorzu: „Gazeta Toruńska”, „Gazeta Grudziądzka” i „Pielgrzym”, czy też na przykład śląski „Katolik”, konsekwentnie popularyzowały pożądane wartości społeczne, moralne, patriotyczne, a także wzory postaw i zachowań rodziców. Z uporem eksponowały
szczególnie rolę „Matki – Polki” – ówczesną konstrukcję wzoru wchłaniającego
tradycje kultury dworu szlacheckiego, polskiego katolicyzmu i kultury ludowej.
W przywoływanych wówczas cechach tego wizerunku obecne były treści romantycznej wizji Adama Mickiewicza zawartej w wierszu „Do Matki Polki”.
Miała być to kobieta o wysokich walorach moralnych, heroiczna, gotowa do
ofiar, wspierająca męża – wojownika i konspiratora, sama aktywna w zrywach
narodowych, a ponadto wierna, pełna hartu i oddana. Upowszechniano także
określenia utożsamiające matkę z ojczyzną, wyrażane najczęściej w formule
„Polska jest matką naszą”17. Stąd też osoba matki zyskiwała szczególny prestiż
i znaczenie, w tym wychowawcze. Przed „Matką – Polką” stawiano zadanie
ochrony rodziny przed wynarodowieniem poprzez zachowanie tradycyjnego
polskiego stroju, polskiej obyczajowości oraz języka. Religijność i więź z Kościołem katolickim stanowiła przy tym nieodłączny atrybut kreślonego tutaj wizerunku. Etos Matki Polki był bowiem związany z kultem maryjnym.
Zdaniem dziewiętnastowiecznych polskich pedagogów środowisko rodzinne
miało służyć przekazywaniu tych zwłaszcza wartości, których dziecko polskie
nie było w stanie odnaleźć w ówczesnej szkole publicznej (rządowej, utożsamianej z państwem zaborczym). Chociaż edukację szkolną i wykształcenie ceniono coraz bardziej i powszechniej. Wymieniano wśród nich m.in. miłość kraju
ojczystego oraz zdolność zachowania i rozwijania pierwiastków – cech narodowych, a także podporządkowywania własnych potrzeb interesom narodu. Cechy,
które rodzice mieli rozwijać w dzieciach, to także pobożność, miłość do rodziców, rodzeństwa i krewnych. Obok tego zabiegać mieli również o kształtowanie
takich cnót, jak: cierpliwość, odwaga, gościnność, skromność i stałość. Z biegiem lat, wraz z rozwojem nowych stosunków ekonomiczno-społecznych
i upowszechnianiem się cech społeczeństwa kapitalistycznego, do rangi kolejnych ważnych cnót urosły: pracowitość, solidność w wykonywaniu obowiąz17

R. Grzybowski, Zadania wychowawcze rodziny polskiej na Pomorzu Nadwiślańskim w ujęciu
„Gazety Grudziądzkiej” z lat 1894–1914, [w:] Wychowanie w rodzinie od starożytności po
wiek XX, red. J. Jundziłł, Bydgoszcz 1994, s. 295; K. Kabziński, Wkład polskiej rodziny wiejskiej w proces narodowego przetrwania w okresie Wielkiego Księstwa Poznańskiego”, [w:]
Wychowanie w rodzinie od starożytności…, s. 277.
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ków, punktualność i oszczędność18. Podstawową metodą wychowawczą, popularyzowaną także w ówczesnej publicystyce rodzinnej i wychowawczej, było dawanie przez rodziców potomstwu dobrego przykładu własnym postępowaniem.
Od schyłku dziewiętnastego wieku nasilała się, szczególnie w rodzinach inteligenckich, tendencja do przyznawania dziecku ważnego miejsca w rodzinnym
układzie, poświęcania jego potrzebom coraz więcej uwagi, a nawet nadawania
mu uprzywilejowanej pozycji we wspólnocie rodzinnej. Pojawił się wówczas
wzór matki świadomie poświęcającej czas pielęgnacji i opiece nad dzieckiem,
obywającej się bez niańki i bony, którym w rodzinach ziemiańskich i mieszczańskich tradycyjnie powierzano opiekę nad dzieckiem. Dostrzeżenie i podkreślanie szczególnego miejsca dziecka w rodzinie i poszanowanie jego indywidualności było na przełomie XIX i XX wieku przejmowane także przez rodziny
niższych warstw społecznych19.
Pedagogowie i publicyści drugiej połowy XIX wieku i początków XX stulecia – w większości – nie rozróżniali specjalnie funkcji wychowawczych, jakie
miały spełniać rodziny należące do różnych warstw społecznych. Sądzono, że
każda rodzina bez względu na jej status społeczny jest pierwszym i najważniejszym środowiskiem wychowawczym. Już wówczas stwierdzano, że rodzina
kształtuje osobowość dziecka całokształtem organizacji i treści swego życia, to
jest przejawianymi wartościami, występującymi w rodzinie wzorami zachowań,
układem stosunków w niej panujących, czynnościami wykonywanymi przez poszczególnych jej członków – domowników20. Przez „dom” utożsamiany z rodziną rozumiano wtedy całokształt stosunków i warunków, wśród których człowiek
się rodzi i wychowuje. „Dom”, w szerokim znaczeniu, był traktowany jako
miejsce szczególne, w którym przechowuje się wiarę ojców, cnoty, tradycje,
pamiątki rodzinne i narodowe21.
Kultura polska ostatnich dekad niewoli narodowej wypracowała znamienny
model „domu”. Ówczesne teksty literackie, pieśni, wypowiedzi filozoficzne, publicystyka, w tym także pedagogiczna oraz pamiętnikarstwo, zawierały bogaty
materiał zaświadczający o istnieniu refleksji nad koncepcją „domu” polskiego
w sytuacji zagrożenia bytu narodowego i politycznego Polaków. W świetle tych
refleksji „dom” polski przyjmował na siebie funkcje obronne, utrwalał „jestestwo familijne” i kultywował idee moralne wspólnoty narodowej.
Na podstawie dostępnego materiału źródłowego można wyodrębnić w omawianym czasie kilka podstawowych wariantów „domu” polskiego w niewoli:
dom – redutę, dom tułaczy i dom anheliczny. Można jednak wymienić też i dom
indyferentny wobec idei niepodległościowych lub lojalistyczny wobec zabor18
19

20
21

M. L. Trzeciakowscy, dz. cyt., s. 269–270.
A. Żarnowska, K. Sierakowska, Stare i nowe wzorce i obyczaje rodziny inteligenckiej w Polsce
i Europie Środkowo-Wschodniej, [w:] Rodzina – prywatność…, s. 86–87.
Z. Bujakowski, Dom czy szkoła?, „Wychowanie w Domu i Szkole” 1909, nr 10, s. 932–933.
Hasło: Dom, [w:] Encyklopedia wychowawcza, oprac. J.T. Lubomirski, t. 2, Warszawa 1885, s. 283.
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ców22, chociaż i tutaj pielęgnowano tradycje polskie: „domową obyczajowość”
związaną z katolicyzmem i przechowywano, chociaż głęboko ukryte, pamiątki
z powstań narodowych23. Przekazywany w rodzinach przez wychowanie domowe i przykład rodziców – kult przeszłości, rodziny i domu wzmacniała ciągnąca
się przez wiele pokoleń zasiedziałość w lokalnych społecznościach. Ich cząstką
była rodzina ziemiańska – według określenia ówczesnego polskiego pisarza,
J.I. Kraszewskiego – jako drzewo mocno rozgałęzione, ale korzeniami tkwiące
głęboko w ziemi, w jednym miejscu, w jednej zbiorowości obywatelskiej24.
Młode pokolenie wychowywano w kulcie przeszłości rodzinnej i narodowej.
Ważną zatem wartością wychowania rodzinnego był także patriotyzm.
Z analiz źródeł pamiętnikarskich wynika zdecydowanie, że młode pokolenie
podstawowe wartości przejmowało od dziadków i rodziców. Skala wartości starszego pokolenia w rodzinach ziemiańskich i włościańskich opierała się na trzech
kategoriach – pojęciach: rodzina, praca, wiara. Pokolenie dzieci, szczególnie
w przeddzień odzyskania niepodległości, wyraźnie już artykułowało swój system wartości, w którym nauka wyprzedzała pracę, której już nie pojmowano jako kategorii samoistnej. Coraz większą rolę, zwłaszcza w środowisku wiejskim,
zaczynała odgrywać szkoła (nauka szkolna)25. Od wczesnej młodości wpajano
dzieciom szacunek dla rodziców i w ogóle dla starszych osób. Nawet dorosłe
dzieci nie odważyłyby się odezwać do ojca lub matki przez „ty”. Zawsze w użyciu była liczba mnoga „Wy”26. Dzieci zatem miały obowiązek okazywania rodzicom i starszym osobom należytego szacunku i wdzięczności.
Wskazywane powyżej wartości były nie tylko artykułowane w publicystyce
i literaturze, ale też i obecne w życiu ówczesnych polskich rodzin, głównie na
obszarze zaboru rosyjskiego. W zaborze pruskim i Galicji sytuacja społecznopolityczna i kulturowa Polaków była inna aniżeli w byłym Królestwie, co przekładało się na życie rodzinne, w tym również sferę wartości. Model rodziny
upowszechniany w omawianym okresie był jednak na tyle uniwersalny, że mógł
być atrakcyjny i przyjmowany przez rodziny różnych warstw społecznych. Podlegał, rzecz jasna, określonym zmianom i bywał wzbogacany wraz z przemianami cywilizacyjnymi i społeczno-ekonomicznymi, które się wówczas dokonywały, zwłaszcza w pierwszych dekadach XX wieku.

22
23
24
25
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B. Jedynak, dz. cyt., s. 70–73.
S. Kieniewicz, Jak być Polakiem pod zaborami, „Znak” 1987, z. 11–12, s. 43.
D. Rzepniewska, dz. cyt., s. 186.
A. Denisiuk, W poszukiwaniu nowej formuły dla dawnych kryteriów wartości. Dylematy wychowania w rodzinie na Pomorzu w drugiej połowie XIX i na początku XX stulecia (na podstawie przekazów pozafabularnych), [w:] Rodzina jako środowisko wychowawcze w czasach nowożytnych, red. K. Jakubiak, Bydgoszcz 1995, s. 129.
ks. F.J. Wołoszczyk, Ogień i łzy, Detroit – Michigan 1982.
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Summary
The ideals of upbringing and family life advocated
at the turn of the twentieth century
In the nineteenth and at the turn of the twentieth century Polish families faced the need to
guard a great deal of values. Having lost the country's political independence, a single Polish family had to define not only the principles of a family life but also national identity, morality and
proper attitudes towards foreign influences, with modernization being one of them. In order to realize the goal, it was necessary to refer to the ideals which had been cherished for centuries and
which had their roots in the Polish noble tradition, culture, religion and, last but not least, in the
legal systems which promoted patriarchy.
One of the most significant factors shaping the contemporary model of a family was urbanization – it altered the structure and functions of a family and it made the oldstanding rural lifestyle
outdated.
At that time tutors and journalists dealing with family issues launched a so-called ‘family –
friendly’ ideology. During the first decades of the twentieth century the ideology was influenced
by civilizational, social and economic factors and adopted by families of various social backgrounds.
The very essence of the ideology is the subject matter of the following work.

Zusammenfassung
Die Welt der Postulieten Lebens- und Erziehungswerte in den Polnischen
Familien im Umbruch des XIX-ten und XX-ten Jahrhunderts
Im XIX-ten und am Anfang des XX-ten Jahrhunderts unter den Bedingungen des Verlustes
der Staatsexistenz, entschieden polnische Familien nicht nur über die Lebendigkeit der familiären
Traditionen, aber auch über die Gestaltung des Nationsbildnisses, der Mentalität und des Offenheitsmaßstabes auf die äußeren Einflüsse, mitunter auf die Modernisierungsprozesse. Dies war
möglich dank den Werten, die seit Generationen in den polnischen Familien, hauptsächlich in den
Adelsfamilien gepflegt wurden, wie auch den Modellen des familiären Lebens bedingten durch die
Kultur, Tradition mitunter die religiöse, aber auch durch Rechtssysteme, die im XIX-ten
Jahrhundert noch den Patriarchaltyp der Familie kreierten. Einen besonderen Einfluss auf die
Struktur und Funktion der damaligen Familien, sowie auf die familiäre Lebenskultur hatte die
Urbanisierung, die während der zum Ende des XIX-ten Jahrhunderts aktuellen, stärkerwerdenden
Industrialisierung ihren Platz einnahm.
In dieser Zeit, in einer Konfrontation mit der neuen Stadtzivilisation, alterte auch das
damalige Vorbild des Familienlebens, das an das Dorf und die Landwirtschaft anbindet.
Die Pädagogen des XIX-ten Jahrhunderts und die Herausgeber der Familienzeitschriften
verkündeten, insbesondere ab der zweiten Hälfte des Jahrhunderts, eine deutlich präzisierte
Ideologie, die man als die Familiäre benennen darf.
Sie unterlag bestimmten Änderungen gemeinsam mit den Zivilisations- und den gesellschaftlich- ökonomischen Wandlungen, die sich insbesondere während der ersten Dekaden des
XX-ten Jahrhunderts vollzogen.
Ihr Inhalt, der von den Familien verschiedener gesellschaftlichen Schichten angenommen
wurde, ist das Objekt der hier referierten Untersuchungen.
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Wielokulturowy Lwów
w piśmiennictwie pamiętnikarskim
Wielokulturowość była wpisana w dzieje Lwowa od momentu założenia
miasta. Powstały w połowie XIII w. w szczególnym miejscu, na styku trzech
krain geograficznych, był Lwów od początku i we wszystkim utkany z rozmaitości. Trzy różne krainy geograficzne: Roztocze, Wyżyna Podolska i Nizina
Nadbużańska, które się w nim i wokół niego zbiegły, wytworzyły specyficzny,
mieszany krajobraz i klimat górsko-stepowo-nizinny, w którym powstała specyficzna fauna i flora, nigdzie indziej w takiej postaci nie występująca1.
Legendy napisano o lwowskim fenomenie – wododziale między zlewiskami
Bałtyku i Morza Czarnego, który jakoby przebiegał po dachu kościoła św. Elżbiety, jak chcieliby jedni2. Inni, a w ich imieniu Józef Wittlin, twierdzili, że to
magiczne miejsce mieściło się na Kortumówce. „Stoi tam sobie domek maleńki,
ale bardzo a bardzo ważneńki. Bo gdy lunie deszcz, to para rynien na jednym
rogu domku odprowadza wodę do strumyka […] co wpada do Morza Bałtyckiego. Deszcz natomiast, spływający z rynien na drugim końcu domku […] zasila
rzekę Dniestr, co wpada do Morza Czarnego. Tym sposobem Lwów leży jednocześnie nad Morzem Czarnym i Bałtyckim”3.
W takich „okolicznościach przyrody” i ludność miasta od jego początków
stworzyła mozaikę narodowościową. Położone na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych wiodących na Wschód przyciągało ono licznych przybyszów
ze Wschodu i Zachodu, którzy z biegiem lat zdominowali miejscowy żywioł ruski. Wśród ludności napływającej z Zachodu najsilniejsza była początkowo nacja niemiecka, zdyscyplinowana i zorganizowana, która odnosiła sukcesy w han1

2
3

J.K. Ostrowski, Lwów, dzieje i sztuka, Kraków 1997, s. 9; A. Strojny, Lwów. Miasto Wschodu
i Zachodu, Kraków 2003, s. 19–20.
A. Dylewski, Lwów, Warszawa 2009, s. 15–16; A. Strojny, dz. cyt., s. 19–20.
J. Wittlin, Mój Lwów, Warszawa 1991, s. 41.
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dlu i wybranych rzemiosłach4. Konkurowali z Niemcami Ormianie, bo nie dość,
że znakomici kupcy, to mieli jeszcze „spryt, talent i szczęście. Różnojęzyczna
wieża Babel [Lwów – przyp. M.M.], do której po towar i z towarem zjeżdżał
Pers, Grek, Włoch, Turek, Niemiec i Tatarzyn, potrzebowała tłumaczy. Wschód
musiał się porozumieć z Zachodem. Ormianie wydzierżawili od miasta urząd
tłumaczy. Zaprzysiężony tłumacz był pierwszym i najważniejszym pośrednikiem.
Bez tłumacza nie wolno nikomu sprzedać ani kupić”5 – pisał Stanisław Wasylewski,
jeden z twórców arkadyjskiego mitu Lwowa. Mało liczni, ale wpływowi, Ormianie
zajmowali bardzo wysoką pozycję w hierarchii społecznej miasta.
Do Lwowa napływali też z czasem Tatarzy, Karaimi, Polacy, Saraceni, Grecy, Żydzi i lewantyńscy Włosi6. Przyciągało ich miejsce, dające gwarancję sukcesu ekonomicznego, bogacące się dzięki zyskownemu handlowi ze Wschodem
i rozwojowi rzemiosł. Józef Wittlin w osobistym, emocjonalnym wspomnieniu
Mój Lwów buduje legendę ówczesnego Lwowa, w którym wszyscy owi przybysze żyli bezpiecznie i szczęśliwie. „Królowa Jadwiga nadała miastu dyplom,
w którym czytamy, że «żadnemu mieszkańcowi ani w mieście, ani za miastem
żaden gwałt lub uszkodzenie stać się nie ma i wszyscy, tak Rusini, Ormianie,
Saraceni, jako też Żydzi przy swoich prawach zachowani być mają»”7.
Mozaika narodowościowa przekładała się w sposób naturalny na zróżnicowanie religijne i kulturowe mieszkańców. Swobody religijne gwarantował wieloreligijnej społeczności Kazimierz Wielki. Dał on „Rusinom, Ormianom, Żydom, Saracenom na mocy przywileju z 1356 r. swobodę religijną […]. W 1363 r.
powstaje we Lwowie biskupstwo ormiańskie”8. Wówczas też rozpoczęto budowę trzech katedr: łacińskiej, greckiej i ormiańskiej. Nieco wcześniej powstał
niemiecki kościół Matki Boskiej Śnieżnej. Pierwszy kościół ormiański wzniesiono już prawdopodobnie w 1283 r., niewiele później – cerkiew św. Mikołaja
i kościół św. Jana Chrzciciela9. Jeśli dodać, że w późnym średniowieczu zbudowano kościoły: franciszkanów pw. św. Krzyża i dominikański, oraz św. Ducha
i św. Stanisława, można przyjąć, że wolności religijnych, mierzonych ilością
obiektów sakralnych, solennie we Lwowie przestrzegano.
Czasy największej świetności Lwowa miały jednak dopiero nadejść. W latach 1520–1620 handel ze Wschodem jeszcze się wzmógł. Intensywnie rozwinęło się rzemiosło, zwłaszcza wyrób przedmiotów zbytku ze złota i kosztownych
haftów, obróbka klejnotów, futrzarstwo. Napływali kolejni cudzoziemscy kupcy
4
5
6
7
8

9

J.K.Ostrowski, dz. cyt., s. 13.
S. Wasylewski, Lwów, Wrocław 1990, s. 75.
A. Strojny, dz. cyt., s. 21; J.K. Ostrowski, dz. cyt., s. 9–10.
J. Wittlin, dz. cyt., s. 53.
A. Strojny, dz. cyt., s. 23; R. Żebrowski w Dziejach Żydów w Polsce. Kalendarium (Warszawa
1993, s. 17) podaje, że w 1334 r. Kazimierz Wielki potwierdza „Statut kaliski”, rozciągając
moc jego obowiązywania na całą Polskę, nie odnotowuje natomiast wspomnianych przez
A. Strojnego przywilejów.
J.K. Ostrowski, dz. cyt., s. 10.
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i rzemieślnicy, zwabieni chęcią zysku; obok Niemców, Greków i Włochów także Francuzi, Szkoci i Anglicy10. Niektórzy się szybko asymilowali w tym wieloetnicznym tyglu, inni pozostawali na uboczu. S. Wasylewski pisał o Ormianach:
„Do końca XVII w. stanowili getto odrębne, niezespolone z resztą grodu. Wiara
ich dzieliła, rasa i obyczaj”11. Różniły ich także umiejętności, w których inni
przybysze nigdy nie umieli im dorównać. A Ormianie to byli świetni płatnerze,
złotnicy, rusznikarze i „najpierwsi pasamonicy polscy. Pasy słuckie to ich robota!”12. Dopiero po 1629 roku, gdy Ormianie odstąpili od ortodoksyjnego przestrzegania własnego obrządku i podpisali unię kościelną z Rzymem, zaczęli się
szybko i gruntownie polonizować13. Tak unia stała się bodźcem dla integracji
Ormian, ale też przyniosła zanik ich odrębności.
O ówczesnej świetności Lwowa jako miasta wieloetnicznego pisał J. Wittlin.
„Bałabany, Korniakty, Mohyły, Boimy, Kampiany – cóż to za pstrokata zbieranina? To jest właśnie Lwów. Różnolity, wzorzysty, olśniewający jak wschodni
kobierzec. Grecy, Ormianie, Włosi, Saraceni lwowieją przy tubylcach polskich,
ruskich i żydowskich…”14.
Ta wzorzysta tkanina wielonarodowościowo-wielokulturowa powoli jednak
płowiała. Krzyżowanie się racji etnicznych i religijnych sprawiało, że z czasem
katolicy bywali, bez względu na pochodzenie, kwalifikowani jako „nacja” polska, a prawosławni – jako ruska. Ormianie do podpisania unii (1629 r.), a Żydzi
do Zagłady byli „nacjami”, dla których religia pokrywała się z narodowością.
Nieuchronnie postępowała polonizacja ludności, co od połowy XVI w. rejestrowały statystyki15. Sprzyjał jej brak ruchu reformacyjnego, który utrwalał dominację katolicyzmu. Wprawdzie po rozbiorach, gdy Galicja znalazła się w granicach cesarstwa austrowęgierskiego, wzmogły się wpływy niemieckie, ale po
przyznaniu jej autonomii kulturalnej fala polonizacji wróciła16. Mechanizm tego
procesu opisał Alfred Jahn, potomek wiedeńskich rzemieślników. Ojciec Jahna,
przybyły do Lwowa jako dziecko w latach dziewięćdziesiątych XIX w., całkowicie się tu spolonizował. „Mówił tylko po polsku i przyjął wszystkie polskie
zwyczaje. Języka niemieckiego używał w pacierzu, gdyż wciąż jeszcze nie mógł
zastąpić pierwszych wymawianych słów porannych «Vater unser…». przez «Ojcze nasz…» […]. Tak dokonywało się to, co było charakterystyczne dla ówczesnej mieszczańskiej Galicji – pochłanianie elementu obcego i szybkie przekształcanie go w czysto polską warstwę, w której poczucie związku z polskością, narodem, jego historią i zwyczajami było bodaj silniejsze niż w rdzennych
10
11
12
13
14
15
16

Tamże, s. 19–20.
S. Wasylewski, dz. cyt., s. 77.
Tamże, s. 80.
J.K. Ostrowski, dz. cyt., s. 37, A. Dylewski, dz. cyt., s. 40.
J. Wittlin, dz. cyt., s. 51; por. także J.K. Ostrowski, dz. cyt., s. 20.
A. Strojny, dz. cyt., s. 28.
A. Dylewski, dz. cyt., s. 39–40, J.K. Ostrowski, dz. cyt., s. 20–21.
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polskich rodzinach”17. Ten proces trwał, aż wreszcie po wieloetnicznej zbiorowości pozostały tylko nazwiska: „Stec, Mryc, Kipa, Tepa, Uhma, Ohly, Pazdro,
Kysiak, Schubuth, Quest, Nalik, Krzehlik, Nowosad, Najssarek Pitołaj, Sałaban,
Kadernożka, Dokupil, który miał córki Dokupilanki. Dalej: Beacock, Passakas,
Garapich, Ramaszkan, Mikolasch, Chamajdes, Czaczkes, Korkis, Kikenis”18.
Mozaika kulturowa stawała się z czasem coraz mniej wyraźna, a współcześnie
daje się odnaleźć tylko w kamieniu. Do dziś świadczy o niej założenie urbanistyczne miasta i przemieszanie stylów: niderlandzkich z północy, włoskiego renesansu i manieryzmu z dominującym wpływem orientalnym19.
Rodził się natomiast konflikt między żywiołem polskim a ukraińskim. Narodowy ruch ukraiński znalazł bowiem w dziewiętnastowiecznej Galicji dobre warunki rozwoju20. Rychło też stało się jasne, że kompromis między Polakami
i Ukraińcami jest niemożliwy ze względu na zasadniczo odmienne koncepcje
funkcjonowania autonomii, a jeszcze bardziej – na wykluczające się koncepcje
narodu. Otwarta wojna o Lwów, rozpoczęta w listopadzie 1918 r., a trwająca do
końca kwietnia 1919 r. przy mobilizacji całego społeczeństwa polskiego i szczególnym bohaterstwie młodzieży („Orlęta”), uczyniła relacje polsko-ukraińskie
niemożliwymi do ustabilizowania. Lwów znalazł się wprawdzie po I wojnie
światowej w granicach II Rzeczypospolitej, ale problem ukraiński pozostał i, jak
wynika z lektury piśmiennictwa pamiętnikarskiego, nie wygasł. Podsycał go
skład narodowościowy miasta przed 1939 r. Około 50% ogółu mieszkańców
stanowili Polacy, 30% Żydzi, 15% Ukraińcy i 5% pozostałe mniejszości.
Już od połowy XIX w. Lwów bywał portretowany przez polskich pamiętnikarzy. Opisywali oni szczególny magnetyzm miasta, bogactwo instytucji kultury, atrakcyjność wzoru polonizacyjnego21. W dwudziestoleciu międzywojennym
do wcześniej podejmowanych motywów dołączona została legenda walczącego
Lwowa, którego polskość okupiona została krwią dzieci22. Ze wspomnień nierzadko
wyzierała niechęć do mniejszości ukraińskiej i obojętność wobec innych nacji.
Najbogatszy plon wspomnień lwowskich zaczął powstawać jednak dopiero
wiele lat po II wojnie światowej. Wyrażały one poczucie nie dającej się powetować straty, swoistej amputacji uczuciowej, świadomość nieodwracalności
krzywdzących wyroków historii. Powojenni wygnańcy rozsypani po całej Ziemi,
z reguły deklarowali, że „[…] najpiękniejszym miastem na świecie jest i pozostanie Lwów. Zgadzamy się z tym we śnie i na jawie. […] My o tym wiemy, my
17
18
19
20
21

22

A. Jahn, Z Kleparowa w świat szeroki, Wrocław 1991, s. 8–10.
J. Wittlin, dz. cyt., s. 83.
J.K. Ostrowski, dz. cyt., s. 44.
A. Chojnowski, Ukraina, Warszawa 1997, s. 18–19, 22–23.
Por. m.in. K. Chłędowski, Pamiętniki, t. 1: Galicja (1843–1880), Kraków 1957, M. Rosco-Bogdanowicz, Wspomnienia, Kraków 1959, A. Wysocki, Sprzed pół wieku, Kraków 1956.
Choć jeszcze w wydanych w 1990 r. wspomnieniach Jerzego Michotka (Tylko we Lwowie,
Warszawa 1990) głównym wątkiem narracji jest bohaterska obrona Lwowa i poświęcenie Orląt
w walce o miasto.
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o tym pamiętamy i my temu poświadczamy. Bo do Lwowa biegły najżywotniejsze nerwy i najważniejsze aorty z tych wszystkich miast i miasteczek z tamtej
ziemi, ziemi naszej, ziemi trzech ludów, ziemi naszej młodości. Lwów to było
serce tego kraju, tamtej ziemi”23. Podczas gdy Andrzej Chciuk, emigrant osiadły
w Australii, autor powyższego cytatu, mógł wyrażać swoje emocje bez kagańca
cenzury, Stanisław Lem, który wydał wspomnienia lwowskie w 1966 r. w niedobrym czasie, gdy temat lwowski był wciąż niezwykle drażliwy i bolesny, nie
odwoływał się wprost do tego dojmującego poczucia krzywdy. Jego „Wysoki
Zamek” jest piękną, staroświecką fotografią nieistniejącego już miejsca, tak jak
nie istniał już tamten Lem – mały chłopiec, wędrujący śladami dzieciństwa.
Lwów Lema jest tłem dla pytań o istotę pamięci24.
Bardziej dosłowni stali się pamiętnikarze dopiero nieco później. Z początkiem lat siedemdziesiątych zaczął powstawać cykl opowieści lwowskich Witolda Szolgini, (złożył się na ośmioksiąg Tamten Lwów) zainicjowany tomem Dom
pod żelaznym lwem (1971). Poszli za nim i inni25. Katalog tematów i motywów
przez nich podejmowanych układa się w powtarzalny ciąg. Tworzą go opisy materialnej urody miasta, rozważania nad istotą „genius loci” Lwowa, przypomnienie miejsc magicznych: parków, placów, kawiarni, lokali „śniadankowych”, budowli o szczególnej urodzie, przywoływanie specyfiki dzielnic miasta i ludzi, którzy tę aurę niezwykłości tworzyli. Wielu wspomnień doczekali się lwowscy literaci, aktorzy, artyści, dziennikarze, sportowcy, bywalcy kawiarni i uczestnicy życia
towarzyskiego. Sąsiadują z nimi na kartach pamiętników uczeni, związani z uniwersytetem i Ossolineum, mecenasi kultury, kolekcjonerzy dzieł sztuki, ale także
barwny folklor z Zamarstynowa i Kleparowa, nie mówiąc o lwowskim batiarze.
Powojenny dorobek pamiętnikarski oparty jest na założeniu o rdzennie polskim charakterze międzywojennego Lwowa. Najczęściej jawi się on jako figura
miasta, które wraz z decyzjami politycznymi z Jałty przestało istnieć. W swej
23
24

25

A. Chciuk, Ziemia księżycowa, Warszawa 1989, s. 68.
Najwcześniej po II wojnie, bo we Wrocławiu w 1948 r., staraniem współpracowników prof.
Stanisława Łempickiego, zostały wydane jego Wspomnienia ossolińskie, napisane w czasie
okupacji.
Wspomnienia o Lwowie napisali, obok przywołanych wcześniej: A. Chciuka, A. Jahna, S. Wasylewskiego J. Wittlina, m.in.: M. Tyrowicz, Wspomnienia o życiu kulturalnym i obyczajowym
Lwowa (1918–1939), Kraków 2005; W. Frantz, Odłamki wspomnień; przez przetak pamięci
przesiane, Kraków 1972; S. Machowski, Bernardyński mijam szlak, Warszawa 1989; K.J. Nalik, We Lwowie i na Pokuciu. Moje miasto utracone, Kraków 2003; S. Nalik, Przesiane przez
pamięć, Kraków 1987; A. Hollanek, Ja z Łyczakowa, Kraków 1991; A. i E. Hollankowie, I zobaczyć miasto Lwów, Rzeszów 1990; L. Kaltenbergh, Ułamki stłuczonego lustra. Dzieciństwo
na Kresach. Tamten Lwów, Warszawa 1991; M. Opałek, O Lwowie i mojej młodości. Kartki
z pamiętnika 1881–1901, Wrocław 1987; J. Ernst, Dwie linie życia, Lublin 1988; W. Szolginia,
ośmioksiąg Tamten Lwów, Wrocław 1991–1997, Na Wesołej Lwowskiej Fali, Warszawa 1991
i inne; S. Wasylewski, Pod kopułą lwowskiego Ossolineum. Pamiętnik stypendysty i asystenta
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w latach 1905–1910, Wrocław 1958; J. Wittlin, Pójdź
ze mną. Dziennik. Pamiętnik, Kraków 1987.
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przedwojennej postaci ma prawo żyć tylko w sercach Polaków. Do rzadkości należy wspomnienie J. Wittlina o niegdysiejszym lwowskim koleżeństwie, które,
podobnie jak miłość i przyjaźń, „zaczynają się dopiero tam, gdzie wykwitają na
tle jaskrawych nieraz różnic i przeciwieństw”. Stąd, pisze dalej Wittlin, „w czasie bratobójczych walk polsko-ukraińskich, które nie tylko samo miasto przecięły na dwie wrogie części, dawny mój kolega gimnazjalny, Zenon Rusin, wonczas ukraiński «chorużyj», zatrzymał działania wojenne przed Ogrodem Jezuickim, abym ja mógł poprzez front dostać się do domu”26.
Poza nielicznymi27, brakuje świadectw pamiętnikarzy ukraińskich, niemieckich. Za międzywojennym sąsiedztwem polsko-ukraińsko-niemieckim zamknęły
się okna i zatrzasnęły okiennice. Bogatszy jest nieco plon żydowskiego pamiętnikarstwa, choć jego większość jest polskiemu czytelnikowi znana w najlepszym
razie we fragmentach. Dostępne w polskim obiegu czytelniczym dokumenty autobiograficzne są dziełem Żydów akulturowanych bądź spolonizowanych, nie
wyrażają więc opinii większości. Potwierdza to Milo Anstadt, autor Dziecka ze
Lwowa28. Ten wybitny dziennikarz holenderski urodził się w żydowskiej rodzinie lwowskiej, obeznanej z kulturą polską. W latach trzydziestych XX w. Anstadtowie wyjechali za chlebem do Amsterdamu. O sobie – jeszcze „lwowskim
dziecku” – autor po latach pisał: „Byłem małym oportunistą, który tak, jak mu
było wygodniej, przyznawał się to do polskiego, to znów do żydowskiego narodu. Przez długi czas miałem uczucie, że mogłem wybrać według własnego
uznania, kim zostanę. Przyszła jednak taka chwila, że chciałem być nie albo Polakiem, albo Żydem, lecz i jednym i drugim”29. To marzenie żywił nie tylko
M. Anstadt. Zapisał je w swoim dzienniku Wiktor Chajes, żydowsko-polski patriota. W młodości, u schyłku XIX w., konspirował i działał w nielegalnej organizacji „Biały Orzeł”, za co był więziony. W latach 1930–1938 pełnił najwyższą
funkcję, jaką Żyd mógł zajmować w samorządzie lwowskim. Był wiceprezydentem Lwowa, odpowiedzialnym m.in. za politykę teatralną miasta. Za jego rządów we lwowskim teatrze reżyserowali Wilam Horzyca i Leon Schiller. O sobie
pisał: „Polska, mój polski Lwów, moja kultura polska – to rodzice, których kocham, kocham, choć czasem się na nich gniewam i ich krytykuję. Żydostwo to
moja bliższa rodzina, której się nigdy nie wypieram ani wstydzę, do której się
w całej pełni przyznaję. Rodziców – kocham, rodziny – nie wypieram się i jej
dobrze życzę”30. Chajes był człowiekiem sukcesu, ale jego sukces miał gorzki
26
27

28
29
30

J, Wittlin, dz. cyt., s. 90–91.
Do owych nielicznych należą: O. Tarnawski, Literacki Lwów 1939–1944. Wspomnienia ukraińskiego pisarza, Poznań 2004 i E. Schneider, Lemberg – Ein Dialog mit der Vergangenheit,
(por. J. Janicki, dz. cyt., s. 156, 157).
M. Anstadt, Dziecko ze Lwowa, Wrocław 2000.
Tamże, s. 134–135.
W. Chajes, Semper Fidelis. Pamiętnik Polaka wyznania mojżeszowego z lat 1926–1939, Kraków 1997, s. 80.
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smak. Dożył upadku idei asymilacji, którą wyznawał. Musiał się niechętnie pogodzić z rozwojem ruchu syjonistycznego. Pozostawał w środku konfliktu między żydostwem a polskością. Odbierało mu to poczucie słuszności dokonanego
niegdyś wyboru bezwarunkowej wierności miastu, któremu (Semper Fidelis!)
służył, i Polsce, którą kochał. A umarł w radzieckim więzieniu.
Gdzie więc można byłoby szukać świadectw owego przenikania kultur?
Wydaje się, że odnaleźć je można we wspólnocie intelektualnej, łączącej niekiedy pamiętnikarzy. Dana była ona wprawdzie niewielu, ale jej przykładem są
wspomnienia matematyków ze słynnej „szkoły lwowskiej”, Hugo Steinhausa31
i Stanisława Ulama32. Obaj wychowani w zamożnych, spolonizowanych galicyjskich rodzinach, obaj obdarzeni niepospolitymi talentami matematycznymi, spotkali się w uniwersytecie lwowskim z gronem podobnie utalentowanych Polaków: Stefanem Banachem, Stanisławem Mazurem, Kazimierzem Kuratowskim.
Wszyscy bywali w „Cafe Roma”, a potem w kawiarni „Szkockiej”, gdzie powstała słynna potem w świecie „księga szkocka”. Wpisywano do niej zagadnienia matematyczne „z datą i podpisem, a także rozwiązanie. Książka ta obejmowała kilkaset zagadnień, obok wielu z nich były nagrody wyznaczone przez stawiającego. […] O książce tej wiedzieli także i ci, którzy nigdy nie byli we
Lwowie; bardzo wiele zagadnień pochodziło od Banacha, Mazura i Ulama. […]
Najciekawszą cechą była współpraca. Np. pracę o zasadzie zagęszczania osobliwości napisałem razem z Banachem, pracę o rozkładzie kuli na części, z których następnie można złożyć większą kulę zrobił Banach z Tarkowskim, pisali
też razem Mazur z Orliczem, młodszy Łomnicki z Ulamem, Ruziewicz z Sierpińskim itd.”33
Tak więc w momencie powstania wspólnoty intelektualnej, dialogu równych
z równymi, traciły znaczenie różnice etniczne, uprzedzenia kulturowe i religijne.
Potwierdzają to wspomnienia Lwa Kaltenbergha, niegdyś popularnego prozaika.
Ułamki stłuczonego lustra są pamiętnikiem człowieka, który z racji urodzenia
i wychowania, a miał austriacko-rusiński rodowód, godził w sobie rozmaitość
kulturową, przyzwyczajony do niej od zawsze. Toteż z łatwością sąsiadował
w lwowskim II Gimnazjum im. Karola Szajnochy z Ormianami czy Żydami, jak
i z Polakami i Rusinami. Tam też poznał „wybitnych nauczycieli: Stanisława
Maykowskiego, Romana Ingardena, Artura Rappaporta, Mariana Awerbacha,
Jakuba Geszwinda, Mariana Nawrockiego, Jakuba Rollauera, Henryka Szternbacha”34. Podobnie było w uniwersytecie, nie inaczej w prasie i środowisku cyganerii artystycznej, które Kaltenbergh uważnie obserwował. Rejestrował ich
wielobarwność etniczną, spory polityczne, które w latach trzydziestych nabiera-

31
32
33
34

H. Steinhaus, Wspomnienia i zapiski, Londyn 1992.
S.M. Ulam, Przygody matematyka, Warszawa 1996.
H. Steinhaus, dz. cyt., s.116–117.
L. Kaltenbergh, dz. cyt., s. 45.
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ły ostrości, ale dostrzegał też wspólnotę pokoleniową, łączącą rówieśników ponad podziałami.
Pamięć wielokulturowego Lwowa potrzebna jest nie tylko wypędzonym
z rodzinnego miasta lwowiakom. Niezbędna jest również Polakom, jest bowiem
symbolem niegdyś istniejącej Rzeczypospolitej Wielu Narodów, której już nie ma.

Summary
Multicultural Lvov in diaries
Lvov has been multiethnic – and thus multicultural – from its very beginnings, and the awareness of that fact remained among its inhabitants, Poles included, until the 20th century. With time,
Lvov, and later memory of it, have been dominated by Polish presence. Diaries written after World
War II only rarely offer glimpses of this past, multicultural Lvov.

PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
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Mirosław ŁAPOT

Egzorta jako forma edukacji religijnej uczniów
żydowskich w szkołach publicznych we Lwowie
(1867–1939)*
Termin „egzorta” pochodzi od łacińskiego słowa exhortatio, oznaczającego
napominanie, zachęcanie. Pojęcie to jest związane z edukacją religijną. Jak pisze
ksiądz Zbigniew Kosik: „Najogólniej można określić egzortę jako rodzaj krótkiego kazania, które ma na celu pobudzić człowieka do głębszej refleksji nad
sensem swojego życia”1. Polega ona zatem na bezpośrednim wpływaniu kaznodziei na wolę słuchacza w celu pobudzenia do działania.
Rozróżnia się kilka rodzajów egzort, między innymi: weselną, pogrzebową,
zakonną, a także szkolną. Ta ostatnia to specjalne kazanie skierowane do
uczniów. Egzortator, napominając, daje praktyczną wykładnię treści religijnych.
Jego zadaniem jest rozbudzenie wzniosłych uczuć i kształtowanie sfery wolicjonalnej dzieci i młodzieży.
W zaborze austriackim istniały warunki sprzyjające rozwojowi egzorty
szkolnej. Religii przypisano wysoką pozycję wśród przedmiotów kształtujących
wiernopoddańczą osobowość obywateli wielonarodowościowej monarchii
Habsburgów. W szkole galicyjskiej przygotowywanie i wygłaszanie egzorty było jednym z głównych obowiązków nauczyciela religii, niezależnie czy był nim
świecki katecheta, czy duchowny. Nie była ona traktowana w oderwaniu od odbywającego się w ramach szkolnych zajęć nauczania religijnego, lecz stanowiła
jego przedłużenie2.

*
1
2

Artykuł sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych w ramach projektu DEC-2011/01/D/HS6/03173.
Z. Kosik, Egzorta w kaznodziejstwie szkolnym, Kraków 2004, s. 16.
Tamże, s. 47.
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W Galicji doby autonomicznej ten rodzaj homiletyki kwitł dzięki znakomitym egzortatorom w szkołach ludowych i gimnazjach. Wywodzili się oni z grona prefektów lub absolwentów Uniwersytetu we Lwowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dorobek katolickiej egzorty na terenie Galicji prezentuje wiele wydawnictw3. Niniejszy artykuł uzupełnia dotychczasowy stan badań, przybliżając
znaczenie egzorty w wychowaniu religijnym jednej z mniejszości wyznaniowej
Lwowa, a mianowicie ludności żydowskiej w okresie autonomii galicyjskiej
oraz w dwudziestoleciu międzywojennym.

1. Religia mojżeszowa w galicyjskiej szkole publicznej
w dobie autonomii
Galicja była regionem wielonarodowościowym, zróżnicowanym religijnie.
Wśród jej mieszkańców znaczący odsetek, bo około 10–11%, stanowili wyznawcy mozaizmu. W stolicy Galicji, Lwowie, w dobie autonomicznej stanowili
oni około 28% ludności4. Dzieci żydowskie korzystały przede wszystkim z tradycyjnego religijnego systemu kształcenia w chederach i jesziwach, w dobie autonomicznej jednak pojawiły się także w świeckich szkołach państwowych. Dla
nich, podobnie jak dla ludności rzymsko-, greckokatolickiej czy protestanckiej,
prowadzono obowiązkowe lekcje religii. Ustawa z 25 maja 1868 r. zalecała ćwiczenia religijne, czyli egzorty, dla szkół publicznych wszystkich szczebli.
W myśl obowiązującego przepisu oświatowego, jeżeli do placówki szkolnej
uczęszczało łącznie 80 uczniów danej konfesji, musiano w niej nauczać religii
w wymiarze 2 godzin tygodniowo oraz 1 godziny egzorty. Godzina egzorty i 18
godzin religii tygodniowo stanowiły pełny etat nauczycielski. Egzorta odbywała
się co dwa tygodnie, lecz w wymiarze godzin pracy nauczyciela liczyła się jak
godzina tygodniowo. Nauczyciel wygłaszał ją w klasie szkolnej, w przypadku
uczniów żydowskich – najczęściej w soboty.
Stałe posady nauczycieli religii mojżeszowej, podobnie jak etaty katechetów
i duchownych innych wyznań, opłacała Rada Szkolna Krajowa. O zatrudnieniu
jednak nauczyciela decydowały przede wszystkim władze wyznaniowe, wydając
zaświadczenie o kwalifikacjach do nauczania przedmiotu, tzw. prezentę. Nad
nauczaniem religii mojżeszowej bezpośrednio czuwały żydowskie gminy wyznaniowe.
3

4

M. Baranowski, Przepisy praktyki szkolnej, [w:] K. Pierożyński, Ustawy i rozporządzenia w zakresie szkół ludowych, Lwów 1904, s. 216; H. Kopia, Ustawy i rozporządzenia obowiązujące
w galicyjskich szkołach średnich, Lwów 1900, s. 186; I. Korzeniowski, Zbiór przepisów dotyczących Kościoła i duchowieństwa katolickiego, Lwów 1900, s. 131. Przykładowe egzorty
szkolne publikowano także w wydawanym w latach 1897–1910 w Tarnowie „Dwutygodniku
Katechetycznym i Duszpasterskim”.
M. Soboń, Polacy wobec Żydów w Galicji doby autonomicznej w latach 1868–1914, Kraków
2011, s. 51.
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Praktyka szkolna w odniesieniu do nauczania religii mojżeszowej, w tym
wygłaszania egzort, różniła się od oświatowej rzeczywistości prawnej. W czasie
obrad Rady Szkolnej Krajowej w 1907 r. skonstatowano, że „wprowadzono je
[egzorty judaistyczne – objaśn. M.Ł.] gdzieniegdzie w szkołach ludowych, natomiast nie ma ich w gimnazjach, prócz gimnazjum brodzkiego i II we Lwowie”5. Powodem owego stanu był brak odpowiednich sił pedagogicznych, nauczycieli mających przygotowanie merytoryczne i władających biegle językiem
polskim. Ponadto przeciwne egzortom szkolnym były niektóre kahały galicyjskie, na czele z krakowskim. Obawiano się, że egzorta szkolna mogłaby osłabić
oddziaływanie religijne tradycyjnego obrządku judaistycznego, praktykowanego
w synagodze6.
Istotna zmiana w podejściu do egzorty szkolnej zaszła na początku I wojny
światowej. 21 listopada 1914 r. we Lwowie ukonstytuowało się Koło Nauczycieli Religii Szkół Średnich w Galicji. Przewodniczącym został Mojżesz Schorr,
a sekretarzem był Majer Bałaban. Koło uznało doniosłość egzorty w systematycznym wychowaniu religijno-moralnym. Postanowiono jednak połączyć ją
z sobotnimi nabożeństwami odbywającymi się w synagodze, „gdyż – jak uzasadniono – młodzież musi być włożona w życie synagogalne, jeżeli ma wyróść
na pożytecznych i pobożnych członków gminy żydowskiej”7.
Pobierającą wówczas naukę w szkołach średnich młodzież żydowską,
w liczbie około 1000, podzielono na dwie grupy. Grupę pierwszą stanowili
uczniowie klas I–III, drugą – klas IV–VIII. Każda z nich miała egzorty dwa razy
w miesiącu co drugą sobotę. We Lwowie pracowało wówczas siedmiu stałych
nauczycieli religii mojżeszowej, co oznaczało, że każdy z nich miał wygłaszać
egzortę co siódmą sobotę dla obu grup uczniowskich.
Wszyscy nauczyciele religii podczas sobotniej egzorty zostali zobowiązani
do dyżurowania w synagodze, a dyrekcje szkoły dodatkowo wyznaczały świeckich pomocników.
Stali nauczyciele, mający etatowe dwadzieścia godzin tygodniowo, wliczając egzortę, nie pobierali dodatkowego wynagrodzenia. Koszty zatrudnienia kantora i służby synagogalnej opłacała gmina wyznaniowa8. Mimo trudnego czasu
wojny rozwiązanie okazało się praktyczne i skuteczne. W kolejnych latach, już
w niepodległej Polsce, nadal z niego korzystano.

5

6
7

8

Sprawozdanie z posiedzeń ankiety w sprawie nauki religii mojżeszowej w szkołach galicyjskich
odbytej dnia 11 lutego 1907 r. (na podstawie stenograficznego protokołu), Lwów 1907, s. 29.
Tamże.
Centralnyj Derżawnyj Istoricznyj Archiw Ukraini u Lwowi [dalej: CDIAL], fond 701, opis 3,
sygn. 350, k. 33.
Tamże.
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2. Kompozycja i stylistyka egzorty
Tworzywem egzort szkolnych były treści biblijne, liturgiczne, eklezjalne,
egzystencjalne, a także bieżące wydarzenia. Ich tematyka najczęściej wiązała się
z rozpoczęciem roku szkolnego, jego zakończeniem, pożegnaniem absolwentów,
okolicznościowymi świętami religijnymi i państwowymi.
Kompozycja typowej egzorty uwzględniała: wstęp, podanie głównej myśli,
jej objaśnienie i aplikację do życia oraz zakończenie, czyli konkluzję9.
Znamienną cechą egzorty szkolnej była: aktualność, praktyczność, perswazyjność, optymistyczny wydźwięk. Szkolne pouczenie miało pobudzać emocje
i wolę, a jednocześnie – być przyjemne w słuchaniu.
Język i styl przemówienia uwzględniał specyfikę miejsca (szkoła lub synagoga) i słuchaczy. Nie mógł być to język wyszukany, wywołujący wrażenie
sztuczności. Styl wypowiedzi miał być podniosły, kaznodzieja dbał też o bezpośredni kontakt ze słuchaczami.
Najczęściej na podstawie sydry tygodniowej (fragmentu Tory odczytywanego w danym tygodniu w synagodze) nauczyciel rozwijał jej główną myśl, wpajając „w młodzież ofiarną miłość bliźniego, szacunek dla tradycji, przeszłości
i […] ducha wiary i zgody, szlachetność serca i uczuć w ogóle […]”10. Treść egzorty była rozwijana w taki sposób, aby nawiązać do współczesności; kształtowano także patriotyzm i postawy obywatelskie.
Różnica między egzortą a lekcją religii polegała na tym, że kazanie, czyli
egzorta, przypominająca wykład, miała charakter swobodny, nie była podporządkowana programowi nauki szkolnej. Dzięki temu uczeń miał możliwość
wczucia się w sytuację zarysowaną żywym i barwnym słowem mówcy11.
Jednym z wybitnych lwowskich egzortatorów był rabin dr Samuel Guttman.
Na przełomie XIX i XX w. pełnił on funkcję inspektora nauki religii mojżeszowej w szkołach publicznych we Lwowie z ramienia miejscowej gminy wyznaniowej. W sprawozdaniu z wizytacji w pierwszym półroczu roku szkolnego
1911/12 zawarł ocenę egzorty odbytej przez nauczyciela religii Józefa Czermaka
w klasach wydziałowych (VI i VII) szkoły ludowej im. Reja we Lwowie. Egzorty w owej szkole odbywały się w piątki w największej sali szkolnej w obecności
dyrektorki Róży Kikinisowej i wychowawczyni klasy. Wizytator uznał egzortę
za „bardzo piękną, tak pod względem formy, jak i treści”12. Kompozycję i jej
zewnętrzną oprawę określił jako „bardzo uroczyste i dziatwę zajmujące”13. Na
wstępie młodzież chóralnie odśpiewała – na melodię z synagogi postępowej –
modlitwę Wani tfilusi, śpiewaną zazwyczaj podczas uroczystych chwil, np. wy9
10
11
12
13

Z. Kosik, dz. cyt., s. 118.
CDIAL 701, 3, 1121, k. 48.
Tamże.
CDIAL 701, 3, 204, k. 8–9.
Tamże.
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jęcia rodałów w synagodze. Następnie jedna z uczennic odmówiła modlitwę
Uwrim (nn) ow ha rachmim, po czym nauczyciel odczytał po polsku fragment
Biblii nawiązujący do tematu egzorty.
12 stycznia 1912 r. tematem egzorty były dwa wiersze z II Księgi Mojżeszowej, rozdziału drugiego. Na wstępie J. Czermak porównał obraz pąków kwiatów z młodością. Tak jak z pąków wyrastają piękne kwiaty, a dopiero z nich
powstaje owoc, tak z wychowania moralnego i nauki, zdaniem kaznodziei,
w wieku młodzieńczym rozwija się pełnowartościowy człowiek. Następnie nauczyciel przywołał postaci biblijne – Józefa, Mojżesza, Dawida i Daniela – podkreślając, iż Pismo Święte uwzględnia okres młodości owych osób, by ukazać
ich nieskazitelne postępowanie, m.in. okazywanie miłości bliźniemu. Więcej
miejsca nauczyciel poświęcił młodemu Mojżeszowi, który choć wychowywany
na dworze faraona i traktowany jak syn jego córki, udał się do współwyznawców w Goszem i okazał im współczucie. Egzortę zakończył uroczysty śpiew
i modlitwa14.
Guttman wysoko określił walory wychowawcze egzorty, sygnalizując jedynie drobne niedociągnięcia: „Egzorta byłaby jeszcze piękniejsza, gdyby nauczyciel był dał stosowny obraz z życia […]”15.
27 października 1916 r. Guttman przysłuchiwał się egzorcie wygłoszonej
przez Dawida Lausberga-Helfgotta dla klasy III i IV w szkole męskiej im. Abrahama Kohna. „Egzorta była głęboko obmyślana i pięknie z pamięci wygłoszona,
nie recytowana z notatki, jak to czynią niektórzy nauczyciele. Po krótkim
i zwięzłym opisie treści rozdziału Noe nawiązał p. nauczyciel egzortą do zdania
«Z Bogiem kroczył Noe» (II ks. Mojżesza 6:9), wskazując na drogę, którą każdy
człowiek kroczyć powinien podczas pielgrzymki życiowej. Bardzo zajmująca
była aktualna powiastka o ojcu, który synowi wyruszającemu na pole walki dał
fotografię i błogosławił mu na drogę […] Bardzo ładne było zakończenie egzorty modlitwą o rychłe zakończenie wojny i nastanie pokoju i zbratania narodów
i nastanie dnia utęsknionego, w którym skończy się potop, a ojcowie i bracia
uczniów powrócą z pola walki do swoich rodzin i spokojnych ognisk domowych”16. Doceniono zatem płynne powiązanie wątku biblijnego ze współczesnością.
Przykładowe egzorty szkolne można odnaleźć w Wyborze kazań (opublikowanym we Lwowie w roku 1925) samego rabina Samuela Wolfa Guttmana. Kazanie XXXIII we wspomnianej antologii nosiło tytuł: Zbudujcie mi świątynię,
a będę mieszkał wśród was. Egzortę rozpoczyna inwokacja; mówca zwraca się
do słuchaczy bezpośrednio zwrotem: „Kochana Młodzieży!”. W części wstępnej
S. Guttman uświadamia uczniom znaczenie Słowa Bożego dla życia współczesnego narodu. I choć starożytne ustawy regulujące życie społeczne ustąpiły
miejsca nowym prawom i ustrojom społecznym, treści zawarte w Biblii, zda14
15
16

Tamże.
Tamże, k. 9.
CDIAL 701, 3, 471, k. 73.
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niem kaznodziei, stanowiły nieocenione źródło inspiracji i wiary jako „wieczysta krynica, z której wszystkie prawie narody czerpały i czerpią pociechę i natchnienie po dzień dzisiejszy”17. Następnie równie wzniosłym i barwnym językiem Guttman roztaczał obraz życia starożytnych Izraelitów i okoliczności budowy starożytnej świątyni Jahwe w Jerozolimie.
W dalszej części przemówienia kaznodzieja wyłożył współczesne znaczenie
cytatu dla społeczności żydowskiej. Literalną świątynię z czasów biblijnych,
zdaniem S. Guttmana, zastąpiła świątynia duchowa, którą każdy słuchacz miał
zbudować dla Boga w swoim wnętrzu. Przekonywał, że Bóg zamieszka w przybytku wzniesionym na trzech kolumnach kultury ludzkiej, zwieńczonym trzema
cnotami. Trzy kolumny odpowiadały trzem głównym miejscom znajdującym się
w dawnej świątyni, tj. arce przymierza, stołowi i ołtarzowi. Każdy z owych
przedmiotów miał określone znaczenie liturgiczne, współcześnie zaś alegorycznie wyobrażał, wg Guttmana, cnoty odzwierciedlane w codziennym życiu. Arka
przymierza wyrażała naukę, dzięki której każdy Izraelita, i nie tylko, może zadzierzgnąć przyjaźń z Bogiem. Podobnie jak w czasach biblijnych dwie tablice
z Dekalogiem umieszczone w arce niesiono na czele pochodu Izraelitów, tak dla
Żyda z przełomu XIX i XX w. wiara i nauka winny stanowić przewodnik, podporę w pokonywaniu trudów życia. Stół z chlebem, drugi z symboli, miał być
obrazem uczciwej i sumiennej pracy. Jego wykładnia była oczywista: autor egzorty zachęcał młodzież do przykładnej nauki i pracy zawodowej. Charakterystyczne, że Guttman odradzał ślepe garnięcie się do studiów wyższych, przywracając do łask, wzorem starożytnych Izraelitów, zawody rzemieślnicze. Ciężka praca fizyczna była warunkiem rozwinięcia wartościowej osobowości. Jej
wykonywanie na rzecz utrzymania rodziny miało być synonimem służby Bożej.
Dbanie o domowników było bowiem jednym z nakazów biblijnych. Warsztat
pracy rzemieślnika porównał Guttman do świątyni, w której przebywa Bóg.
Z kolei ołtarz świątynny miał symbolizować ofiarność i poświęcenie dla dobra
bliźniego, społeczeństwa, ludzkości. Niezależnie od pozycji społecznej, zawodu,
posiadanych środków, czasu i miejsca każdy Żyd ma sposobność i obowiązek
wykonywania czynów miłosierdzia. Dla Boga bowiem nie jest ważna wysokość
ofiary, lecz pobudki serca, miłość do bliźniego, która jest motorem działań. „Oto
moi kochani uczniowie – zwraca się ojcowskim tonem kaznodzieja – plan świątyni, którą budować sobie powinniście podczas pielgrzymki życiowej. Tej bowiem świątyni ni czas, ni śmierć zburzyć nie zdoła, trwa ona przez wieki – bowiem o człowieku, który ją wzniósł, i po jego zgonie powiedzieć można: «Wystawił sobie przybytek wiecznej pamięci, świątynię, w której na wieki zamieszkał Bóg». Amen!”18.

17
18

Tamże, s. 145.
S.W. Guttman, Wybór kazań, Lwów 5685 [1925], s. 151.
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Zwróćmy jeszcze uwagę na Kazanie XXXVII, ma ono bowiem charakter
okolicznościowy – jest to przemówienie z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja,
wygłoszone przez S. Guttmana w 1924 r. Jest ono charakterystycznym przykładem wykorzystania Biblii do uzasadnienia lojalności wobec kraju zamieszkania
diaspory żydowskiej. Kaznodzieja punktem wyjścia uczynił cytat z sydry tygodniowej „Wypełniajcie prawa moje, przestrzegajcie moich ustaw i niemi kierujcie się w waszych czynach, Jam jest Wiekuisty”19. Zdanie to pojawia się w Biblii po wyjściu Izraelitów z Egiptu, gdy obchodzili oni święto Pojednania, celebrowane przez Aarona. Arcykapłan pobłogosławił ludowi, a Mojżesz napominał
rodaków o wypełnianie nakazów sprawiedliwości i miłości bliźniego i o przestrzeganie praw przymierza z Bogiem. Mimo iż Żydzi obchodzili co roku owo
święto, podziały wewnętrzne coraz bardziej osłabiały jedność narodu.
Echa święta Pojednania pobrzmiewają, wg Guttmana, w święcie polskiej
konstytucji uchwalonej w 1791 r. Sejm Wielki, wg kaznodziei, miał być przykładem pojednania mężów stanu ówczesnej Rzeczypospolitej. Guttman przywołał obraz marszałka Małachowskiego, który na pytanie o projekt ustawy zasadniczej, miał usłyszeć „ogólny, wielki okrzyk: zgoda!”20. Choć to oczywista nadinterpretacja, przesłanie mówcy było jasne.
Następnie S. Guttman zwrócił uwagę, iż uchwalenie konstytucji przebrzmiało bez echa, niezgoda narodowa i zacofanie pchnęły Rzeczpospolitą w ramiona
zaborców. Fakt ten miał być dla słuchaczy przestrogą. Gdy Polska po wielu latach niewoli odzyskała niepodległość i urzeczywistniła idee Konstytucji 3 maja,
powinnością wszystkich obywateli państwa – bez różnicy wyznania, stanu i pochodzenia – było przestrzeganie praw obywatelskich. W przesłaniu przemówienia święto konstytucyjne stało się synonimem starożytnego żydowskiego święta
Pojednania, i do pojednania wzywał wszystkich mieszkańców ziem polskich autor egzorty21.

3. Egzorty w ramach religii mojżeszowej
w okresie międzywojennym
Egzorty szkolne niesłabnącą popularnością cieszyły się również w okresie
międzywojennym. Młodzież katolicka, podobnie jak innych wyznań, była zobowiązana brać udział „w niedzielę i święta oraz na początku i końcu roku
szkolnego we wspólnych nabożeństwach z egzortą”22. Odbywały się wówczas
19
20
21

22

Tamże, s. 163
Tamże, s. 15–64.
Tamże s. 163–165. Zob. także: S.W. Guttman, „Zapyta się syn twój”. Kazanie wygłoszone
w Świątyni na Starym Rynku w sobotę dnia 14. AB 5663 (8 sierpnia 1903), Lwów [b.r.w.], s. 1–7.
B. Reiner, Problematyka prawno-społeczna nauczania religii w szkołach w Polsce (1918–
1939), Opole 1964, s. 139.
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zjazdy i kursy katechetów poświęcone egzorcie szkolnej, wygłoszone referaty
i relacje z przebiegu debat publikowano. Liczbę godzin lekcyjnych i program
nauczania religii ustalał minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego
w porozumieniu z kompetentnymi władzami kościelnymi. Nauka miała być
prowadzona na podstawie podręczników zaaprobowanych przez państwo i kościół. Praktyki religijne młodzieży szkolnej traktowano jako część procesu wychowawczego i dydaktycznego. Do praktyk tych zaliczano mszę św. szkolną
w niedziele i święta, nabożeństwa na początku i na zakończenie roku szkolnego,
rekolekcje oraz na ich zakończenie spowiedź i komunię św., wspólną modlitwę
na początku i na końcu lekcji szkolnych.
Lekcje religii w szkole publicznej dotyczyły również ludności żydowskiej.
Traktat mniejszościowy zobowiązał władze państwa do finansowania szkół publicznych dla mniejszości narodowych. Przepisy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 1923 r. wprowadzały w państwowych szkołach
i oddziałach przeznaczonych dla dzieci żydowskich zasadniczo ten sam program
nauczania, co w szkołach dla dzieci polskich. Językiem wykładowym był polski.
Oprócz nauki przedmiotów świeckich, dzieci żydowskie były zobowiązane do
uczestniczenia w lekcjach religii mojżeszowej. Dni wolne od nauki, oprócz ferii
i świąt państwowych, obejmowały soboty i święta żydowskie. Nauka mogła się
odbywać również w niedziele, o ile nie wystąpił przeciwko temu miejscowy
urząd parafialny. Jeżeli nie prowadzono zajęć niedzielnych, tydzień nauki trwał
pięć dni. Dzieci żydowskie uczęszczające do szkół powszechnych mogły być
w soboty zwolnione z pisania, rysowania i robót ręcznych (przepis ten rozciągnięto w 1925 r. również na państwowe szkolnictwo średnie ogólnokształcące).
Wiadomo, że w 1925 r. we Lwowie z lekcji religii mojżeszowej w szkołach
powszechnych korzystało około 7000 młodzieży żydowskiej, w tym uczęszczającej do szkoły wyznaniowej im. Abrahama Kohna23. W roku 1929/30 w szkołach tych nauczało 18 nauczycieli.
Tabela 1. Rozkład zajęć nauczycieli religii mojżeszowej szkół powszechnych we Lwowie w roku
szkolnym 1929/1930
Lp.

23

Imię i nazwisko

Szkoła

Liczba godzin Razem godzin

Egzorty

1. Czermak Józef

Marcina męska
Marcina żeńska

12
12

24

1
1

2. Greif Samuel

Staszica męska
Antoniego żeńska
Antoniego męska

11
10
4

25

1
1

3. Horowitz Hersz

Czackiego męska

26

26

1

4. König Bernard

Kordeckiego żeńska
Sobieskiego męska

6
20

26

1

CDIAL 701, 3, 561, k. 31.
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Tabela 1. Rozkład zajęć nauczycieli religii mojżeszowej… (cd.)
Lp.

Imię i nazwisko

Szkoła

Liczba godzin Razem godzin

Egzorty

5. Landauowa Berta

Reja żeńska
Lenartowicz żeńska

18
6

24

1

Lande (Schmirer)
Bynem

Isakowicza żeńska
Sobieskiego żeńska

12
12

24

1

Kościuszki żeńska
Orzeszkowej żeńska
Kordeckiego męska

10
12
3

25

1

8. Posarine Karol

Sobieskiego męska

26

26

2

9. Roth Józef

Mickiewicza żeńska
Mickiewicza męska

20
6

26

1

10. Schächner Lazar

Sobieskiego żeńska

24

24

2

11. Schreiber Tewel

Konopnickiej męska
Konopnickiej żeńska
Kordeckiego męska

9
10
6

25

1
1

12. Sokal Chaim

Lenartowicza męska
Czackiego żeńska
Sobieskiego żeńska

10
10
6

26

1

13. Sternberg Noe

Anny żeńska
Magdaleny żeńska
Mickiewicza męska

13
10
3

26

1

14. Streicher Aron

Anny męska
Żółkiewskiego męska

16
8

24

1
1

15. Terkel Michał

Piramowicza męska
Magdaleny męska
Antoniego męska

10
8
6

24

1

16. Weinstock Maurycy

Konarskiego męska
Konarskiego żeńska
Sobieskiego męska

10
10
4

24

1
1

17. Wurm Nuchim

Czackiego żeńska

24

24

1

18. Wurm Mojżesz

Staszica żeńska
Sienkiewicza męska
Sienkiewicza żeńska

16
7
3

26

1

6.

7. Misat Karol

Źródło: CDIAL 701, 3, 845, k. 30.

W ramach zajęć z religii mojżeszowej wygłaszano również egzorty. Odbywały się one we wzniesionej jeszcze w 1846 r., najbardziej okazałej świątyni
żydowskiej w mieście, a mianowicie w synagodze postępowej, tzw. Templum24.
W ich trakcie była sprawdzana obecność.

24

O. Bojko, Sinagogi Lvova, Lviv 2008, s. 142–153.
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Problemem był tłok podczas kazań, w tłumie uczniów dochodziło do niestosownych zachowań. Uczniowskie rozmowy nie sprzyjały skupieniu, ponadto
występowało niebezpieczeństwo zasłabnięcia lub zajścia wypadku w tłumie. Nie
było możliwości przeniesienia egzort do innych bożnic, ponieważ nie było
w nich chóru i kantora oraz organów, dostarczających młodzieży głębszych przeżyć
duchowych i estetycznych. Władze gminy żydowskiej we Lwowie w 1926 r. szukały rozwiązania organizacyjnego egzort dla uczniów i uczennic żydowskich szkół
średnich. Zaproponowano przeprowadzenie 6 nabożeństw w ciągu dwóch dni
w każdym miesiącu (dla ludowych oraz dla średnich po 3). Egzorty mieli wygłaszać nauczyciele religii mojżeszowej zatrudnieni w danych szkołach. Klasom
towarzyszyłby nauczyciel religii, a raz w miesiącu – także nauczyciel świecki,
dla podniesienia powagi kazania25.
Organizacją egzort zajmowało się Towarzystwo Nauczycieli Religii Szkół
Średnich we Lwowie. Podczas konferencji 3 września 1931 r. (przewodniczyli
jej rabini Freund i Lewin, obecni byli wszyscy nauczyciele przedmiotowi) ustalono porządek egzort na rok szkolny 1931/1932. Wyglądał on następująco: grupa pierwsza: gimnazja męskie I, III, XI, VIII oraz gimnazja żeńskie Królowej
Jadwigi, Zofii Strzałkowskiej i Słowackiego. W skład grupy drugiej zaliczono:
gimnazja męskie II, IV, VII, X, VI oraz żeńskie Olgi Phillipi i Karp-Fuchsowej.
Grupa trzecia to: gimnazja męskie i żeńskie V i IX (uznawane za żydowskie)
oraz żeńskie gimnazjum Zofii Goldblat-Kamerling. W roku 1931 i 1932 nabożeństwa miały się odbywać o godzinie 15 w każdą sobotę naprzemiennie dla
jednej grupy26.
Status religii mojżeszowej w szkolnictwie średnim znacznie skomplikowało
rozporządzenie Lwowskiego Okręgu Szkolnego (LOS) z 30 września 1931 r.
znoszące egzorty dla uczniów żydowskich. Wychodzono z założenia, że miasto
nie może opłacać kazań wygłaszanych przez nauczycieli państwowych czy to
w klasie, czy tym bardziej w synagodze. Tygodniowe pensum nauczycieli religii
obniżono do 28 godzin. Egzort jednak nie zaniechano, z tym że obciążały one
nie budżet miasta, lecz żydowskiej gminy wyznaniowej27. W 1933 r. podjęła ona
próbę wyasygnowania u LOS opłaty za egzorty, bezskuteczną28.
W roku 1933 ustalono dwie grupy szkół powszechnych, uczestniczących
w egzortach. W grupie pierwszej uczestniczyło: ze szkoły im. Mickiewicza 100
uczniów, ze szkoły im. Staszica – 125, Kordeckiego – 80, św. Marii Magdaleny
– 65, Piramowicza – 95, Konarskiego – 105, Żydowskiego Towarzystwa Szkół
Ludowych i Średnich – 45, św. Antoniego – 75, św. Marcina 120, Czackiego –
390. W sumie jednorazowo z egzorty w synagodze korzystało 1200 chłopców29.
25
26
27
28
29

CDIAL 701, 3, 767, k. 1–3.
CDIAL 701, 3, 1087, k. 30, 54.
Tamże, k. 63.
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Uczniowie zajmowali miejsca siedzące na parterze synagogi, natomiast
dziewczęta – miejsca na trzech piętrach Templum. Na pierwszym piętrze zasiadało: 30 uczennic szkoły im. Sienkiewicza, 55 z Kordeckiego, 50 z Żydowskiego Towarzystwa Szkół Ludowych, 60 z św. Anny, 70 z św. Magdaleny, 10 ze
szkoły Goldfarbowej, 20 ze szkoły Niemca, 70 z św. Marcina, 145 z Mickiewicza. Na drugim piętrze siedziały 430 uczennice ze szkoły żeńskiej Czackiego,
zaś na trzecim: 75 ze szkoły Konarskiego, 45 z Lenartowicza, 20 ze szkoły Karp-Fuchsowej, 70 z Isakowicza, 30 z Żychowiczowej, 30 ze szkoły Zofii Strzałkowskiej. Razem w grupie pierwszej żeńskiej z egzort w synagodze korzystało
1210 dziewcząt30.
Jeśli chodzi o grupę drugą, tworzyli ją chłopcy ze szkoły im. A. Kohna – 145
uczniów, z św. Anny – 90, z Żółkiewskiego – 65, Konopnickiej – 120, Lenartowicza – 90, Sienkiewicza – 55, Sobieskiego – 635. Razem w nabożeństwie
uczestniczyło 1200 chłopców. Ponadto w grupie drugiej znalazły się uczennice
szkół żeńskich: 135 uczennic ze szkoły Staszica, 85 ze szkoły Kościuszki, 65
z Orzeszkowej, 125 z Konopnickiej, 75 z Antoniego – wszystkie zajęły miejsca
na pierwszym piętrze. Na drugim poziomie było 475 uczennic ze szkoły Sobieskiego, a na trzecim – 270 ze szkoły Reja (w sumie 1230 dziewcząt)31.
Plany egzort zatwierdzano corocznie. Przykładowo w 1938 r. również były
dwie grupy szkół, państwowa i prywatna32.
Egzorta była stałym składnikiem szkolnej edukacji religijnej uczniów żydowskich aż do wybuchu II wojny światowej. Nie była ona jednak w stanie zatrzymać postępującej laicyzacji mas żydowskich. Główny ciężar wychowania religijnego spoczywał nadal na domu rodzinnym. Jeśli rodzice nie byli zainteresowani utrzymaniem tradycji i religii żydowskiej, szkolna edukacja religijna,
w tym egzorta, nie była w stanie zapewnić wychowania religijnego zgodnego
z judaistyczną tradycją.

Summary
Egzorta as the form of religious education of Jewish pupils
in maintained schools in Lvov (1867–1939)
The term “egzorta” derives from the Latin word exhortatio, meaning admonishing, encouraging. This notion is associated with the religious-moral education. In the Habsburg monarchy and in
the interwar period in Lvov schools egzorta was a part of teaching religion as a school subject.
Jewish pupils attending maintained schools also used it.
A teacher of the religion gave egzorta in the school or the synagogue. One from most wellknown to the preacher giving egzorta there was a rabbi Samuel Guttman.
30
31
32

CDIAL 701, 3, 1749, k. 15.
CDIAL 701, 3, 1749, k. 14.
CDIAL 701, 3, 2378, passim.
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Niemieckie okupacyjne szkolnictwo zawodowe
w Generalnym Gubernatorstwie 1939–1945
(na przykładzie dystryktu radomskiego)
Polityka władz III Rzeszy Niemieckiej w stosunku do okupowanej Polski
jest powszechnie znana – zarówno poglądy kierowników państwa głoszone
w sferze jej projektowania jako jednego z wielu elementów planów wojennych
wymierzonych przeciwko Polsce, jak również podczas jej realizacji już po ustanowieniu Generalnego Gubernatorstwa.
Jeden z planów przewidywał przekształcenie Generalnego Gubernatorstwa
w kraj typowo rolniczy, bez przemysłu, który stanowiłby zaplecze żywnościowe
i rezerwuar taniej siły roboczej dla gospodarki niemieckiej. Potrzeby wojenne
zmusiły jednak Niemców do pewnej modyfikacji zamysłów, głównie na rzecz
uruchomienia w podbitej Polsce w miarę nowoczesnego przemysłu, zwłaszcza
zakładów zbrojeniowych, które mogły dostarczać duże ilości broni, amunicji
oraz sprzętu wojskowego na bezpośrednie potrzeby Niemieckich Sił Zbrojnych
(Wehrmachtu). Podjęcie produkcji wiązało się z koniecznością zatrudnienia pracowników, którzy musieli posiadać odpowiednio wysokie kwalifikacje.
Heinrich Himmler, który obok kierowania formacjami SS i Policją Rzeszy
pełnił także funkcję komisarza dla umacniania niemczyzny na Wschodzie,
przedstawił specjalne wytyczne w sprawie oświaty Polaków: „dla nieniemieckiej
ludności wschodu nie mogą istnieć szkoły wyższe niż czteroklasowa szkoła ludowa. Celem takiej szkoły ma być wyłącznie proste liczenie, najwyżej do 500,
napisanie nazwiska, nauka, że nakazem Bożym jest posłuszeństwo wobec Niemców, uczciwość, pilność, grzeczność. Czytania nie uważam za konieczne.
Oprócz tej szkoły nie mogą istnieć na wschodzie żadne inne szkoły”1. Nie był on
zbyt oryginalny w swoich poglądach, gdyż właściwie rozwinął jedynie wcze1

T. Kułakowski, Gdyby Hitler zwyciężył, Warszawa 1980, s. 32.
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śniejsze projekty Adolfa Hitlera wyłożone w Mein Kampf, w myśl których
Wschód miał stać się niemieckim obszarem kolonizacyjnym, a jego mieszkańcy,
w tym Polacy, mieli być sprowadzeni do roli niewolników czy też sług, stąd też
kształcenie ich byłoby zbędne.
Potrzeby wojenne zmusiły władze niemieckie do czasowego odstąpienia od
pierwotnej koncepcji oświaty i wznowienia kształcenia pracowników w zawodach ważnych dla machiny wojennej. Rozporządzeniem z 31 października 1939 r.
okupanci polecili uruchomienie szkół powszechnych i zawodowych, przy czym
usunięto z programów nauczania historię, geografię oraz poważnie ograniczono
nauczanie języka polskiego. Na podstawie tego rozporządzenia szkoły powszechne rozpoczęły działalność już w pierwszym roku okupacji, chociaż z dużym opóźnieniem. Sprawy szkolnictwa zawodowego zostały uregulowane specjalnym, dodatkowym rozporządzeniem dopiero w 1941 r. Dopuszczono działalność 3 rodzajów szkół:
1. Obowiązkowe szkoły dokształcające przeznaczone dla młodzieży pracującej,
która przygotowywała się do egzaminu czeladniczego. Przewidywano trzyletni cykl nauki, którą mogli podejmować absolwenci szkół powszechnych.
2. Szkoły zawodowe stopnia zasadniczego mające wykształcić przez 3 lata robotników kwalifikowanych. Podejmowanie tu nauki było dobrowolne i odpłatne. Przyjmowano uczniów po ukończeniu 14 roku życia.
3. Roczne szkoły fachowe (Fachschulen), miały dawać praktyczną i teoretyczną wiedzę niezbędną do sprawowania funkcji brygadzistów itp. Przyjmowano do nich absolwentów szkół zasadniczych po złożeniu odpowiedniego egzaminu wstępnego i po ukończeniu 18 lat. Te szkoły były roczne, rzadziej
dwuletnie.
Obowiązkiem prowadzenia i utrzymania szkól zawodowych i fachowych
obarczono związki gmin.
W celu uniemożliwienia uczenia zakazanych przedmiotów władze okupacyjne już na początku okupacji nakazały kierownikom szkół zebranie od
uczniów podręczników historii, geografii i czytanek języka polskiego. Zbiórka
podręczników przebiegała bardzo opieszale, młodzież i ich rodzice stosowali
bierny opór, zresztą przy cichej akceptacji ze strony nauczycieli. Przeprowadzane rewizje w domach polskich wyraźnie wykazywały, że mimo przewidzianych
kar rozporządzenie nie było respektowane. Niemcy jeszcze w marcu 1940 r. ponownie przypominali o konieczności składania podręczników. Uczniowie nie
mogli też korzystać z wypożyczalni bibliotecznych. Szkolne zbiory biblioteczne
traktowano jako makulaturę i wraz z księgozbiorami bibliotek żydowskich kierowane były do przerobu w fabrykach papieru.
Niemieckie władze szkolne nakazywały, aby naukę języka polskiego prowadzono w oparciu o specjalnie wydawane w tym celu miesięczniki „Ster” i „Mały
Ster”, które miały charakter propagandowy, a ich poziom był żenująco niski.
Uczniowie szkół handlowych, początkowo bardzo licznych, musieli się uczyć
z miesięcznika „Zawód i Życie”.

Niemieckie okupacyjne szkolnictwo zawodowe…

407

Utrzymano siedmioletni obowiązek szkolny dla Polaków, z tym że w dwóch
ostatnich latach nauki zajęcia szkolne miały odbywać się tylko raz w tygodniu.
Szkoły średnie i uczelnie wyższe z dniem 1 listopada 1939 r. zostały dla Polaków definitywnie zamknięte. Żydzi zostali potraktowani jeszcze gorzej, gdyż
zostali pozbawieni możliwości uczenia się także na poziomie podstawowym.
Generalny gubernator wydał wprawdzie w sierpniu 1940 r. rozporządzenie zezwalające na uruchomienie szkół dla młodzieży żydowskiej, które mogły mieć
status wyłącznie szkół prywatnych utrzymywanych na koszt Judenratów. Podczas likwidacji gett żydowskie dzieci umieszczano z reguły w pierwszych transportach kierowanych do obozów zagłady.
Warunki uczenia się w szkołach publicznych były bardzo złe, by nie powiedzieć tragiczne. Ustalono, że na jednego nauczyciela miało przypadać 80
uczniów. Jednak i ten wskaźnik nie był dotrzymywany, gdyż w połowie 1944 r.
osiągnął 90 uczniów. Mimo tego nauczycieli szkół średnich pozbawiono możliwości zatrudnienia się w szkołach powszechnych. Poziom nauczania w szkołach
był dużo niższy niż przed wojną, na co wpływała także eliminacja z zawodu
młodszych nauczycieli, która była efektem nie tylko polityki personalnej okupacyjnych władz oświatowych, ale również angażowania się nauczycieli w działalność podziemną oraz odchodzenie ze szkół do bardziej intratnych zajęć.
W samym dystrykcie radomskim w latach 1939–1943 ukrywało się 127 nauczycieli, 507 osób zwolniono jako podejrzanych politycznie, 1136 zwolniło się
z pracy w szkołach na własna prośbę, przy czym jako powód odejścia podawano
niskie płace, co uniemożliwiało wyżywienie rodziny2.
Nauczyciele, szczególnie w środowisku wiejskim, byli silnie zaangażowani
w organizację i działalność ugrupowań konspiracyjnych, co nie mogło ujść uwadze niemieckiej policji politycznej, która dokonywała licznych aresztowań, co
skutkowało zmniejszaniem liczby czynnych nauczycieli – tylko w II kwartale
1942 r. aresztowano w dystrykcie radomskim 357 nauczycieli, z których większość trafiła do Oświęcimia3.
Mimo wszystko kontrola szkolnictwa polskiego ze strony urzędników była
stosunkowa słaba (obawiano się wyjazdów w teren, brakowało środków transportu). Z tego faktu skwapliwie korzystali nauczyciele, posuwając się niekiedy
do uczenia na lekcjach patriotycznych wierszy i pieśni.
Zimą nauka zamierała, gdyż szkoły były zamykane z braku opału. W pozostałych miesiącach na szkoły nakładano liczne dodatkowe obowiązki w postaci
zbierania i suszenia ziół, zbierania kasztanów, złomu, co odbywało się kosztem
zajęć lekcyjnych. Jesienią 1943 r. część szkół zajęło wojsko, urządzając w nich
kwatery, magazyny itp.
2
3

Cz. Madajczyk, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t. 2, Warszawa 1970, s. 150.
Archiwum Państwowe w Kielcach. Akta Inspektoratu Szkolnego w Busku: Nachweisung der
Seit 1939–1940 bis 1944–1945 entlassenen polnischen Lehrpersonen und Pfarrer.
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Szkoły zawodowe w Generalnym Gubernatorstwie miały dostarczać fachowców na potrzeby gospodarki niemieckiej. Władze okupacyjne preferowały
wśród młodzieży polskiej ideał wykształcenia zawodowego, ale w dość ograniczonym zakresie, gdyż jego celem było przygotowanie Polaków do spełniania
tylko czynności pomocniczych w danym zawodzie. Młodzież podejmowała naukę chętnie gdyż, obok zdobywania mizernej wprawdzie wiedzy, uczęszczanie
do szkół zawodowych początkowo (do lata 1943 r.) chroniło przed wywiezieniem na roboty przymusowe do Niemiec. Dlatego Polacy starali się rozbudowywać ten rodzaj szkół, co nie było łatwe, gdyż liczba szkół była uzależniona od
personelu dydaktycznego, który powiększył się wprawdzie na skutek napływu
wysiedleńców z ziem wcielonych do Rzeszy oraz przejścia do szkolnictwa ludzi,
którzy musieli odejść z unieruchomionych zakładów przemysłowych, ale mimo
to nauczycieli było ciągle za mało.
W dystrykcie radomskim w pierwszych miesiącach okupacji istniało kilkanaście szkół zawodowych, najczęściej prywatnych. Były to Szkoła Przemysłowo-Handlowa w Busku, Szkoła Przemysłowa w Pacanowie, Szkoła Przemysłowa Doszkalająca w Starachowicach, Szkoła Przemysłowo-Handlowa w Skarżysku Kamiennej, Szkoła Metalurgiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim (przyfabryczna), szkoła zawodowa w Zawichoście oraz 4 szkoły w Radomiu (mechaniczna, budowlana, rzemieślniczo-przemysłowa i techniczna).
Dwuletnie szkoły handlowe działały w Kielcach, Końskich, Kozienicach,
Ostrowcu, Opatowie, Radomiu i Skarżysku-Kamiennej. W końcowej fazie okupacji szkoły handlowe likwidowano, gdyż zdaniem okupantów kształcenie
w tych zawodach w czasie wojny było niecelowe.
Ponadto w Radomiu, Suchedniowie, Klimontowie, Ostrowcu, Pacanowie
i Sandomierzu działały szkoły krawieckie. Były to szkoły przeznaczone dla
dziewcząt. Ponadto w Radomiu działała jeszcze Szkoła Zawodów Kobiecych.
W roku szkolnym 1941/1942 liczba szkół zawodowych w dystrykcie wzrosła do 27, nie licząc rolniczych i przyzakładowych, których najwięcej było
w Częstochowie, gdyż tu 17 zakładów kształciło uczniów, w Kielcach – 8,
w Końskich – 4, w Ostrowcu – 2, w Radomiu – 8. W Radomiu nauką zawodu tą
metodą objęto 1037 osób. W Częstochowie najpoważniejszym zakładem kształcącym robotników wykwalifikowanych był Ausbildungwerkstatt des Reichsluftfartministerium, w którym przygotowywano osoby w wieku od 17 do 36 lat do
pracy w zawodach: ślusarz, szlifierz, kowal, frezer i tokarz. Na kursach trwających od 3 do 8 tygodni przebywało do 500 słuchaczy, wśród których dominowali Polacy, chociaż było też sporo Ukraińców i Słowaków. Absolwentów, przeciętnie około 300 osób miesięcznie, kierowano do pracy w zakładach zbrojeniowych, najczęściej zlokalizowanych na terenie Rzeszy Niemieckiej4.
4

S. Meducki, Przemysł i klasa robotnicza w dystrykcie radomskim w okresie okupacji hitlerowskiej, Kraków 1981, s. 127.
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Innym obszarem kształcenia zawodowego Polaków były zawody rolnicze.
Szkoły rolnicze uruchamiano jednak z dużym opóźnieniem, gdyż generalny gubernator dopiero 29 kwietnia 1941 r. wydał rozporządzenie o obowiązku uczęszczania młodzieży wiejskiej przez 2 lata po ukończeniu szkół podstawowych do
tego typu szkół. Obowiązek kształcenia ustawał z chwilą ukończenia 18 roku
życia, bądź zawarcia związku małżeńskiego.
W maju 1941 r. przedstawiono program nauczania w dwuletnich obowiązkowych szkołach dokształcających dla wiejskiej młodzieży polskiej, który
obejmował naukę religii, zasady uprawy roślin, hodowli zwierząt, korespondencji oraz rachunkowości w gospodarstwie rolnym. Nauka miała odbywać się
w jednym dniu tygodnia przez 6 godzin lekcyjnych. Dla dziewcząt w miejsce
uprawy roślin i hodowli zwierząt przewidziano zajęcia związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, gotowaniem, nauką robót ręcznych, urządzaniem ogrodu warzywnego, a także zajęcia związane z hodowlą ptactwa domowego oraz zasady higieny5.
Tematyka zajęć była zsynchronizowana z terminarzem prac, jakie należało
wykonać w danym czasie w gospodarstwie rolnym.
W okresie jesiennym w pierwszym roku nauki (wrzesień–listopad) po zajęciach wprowadzających, mówiących o znaczeniu rolnictwa, przechodzono do
omawiania sposobów przygotowania gleby pod zasiew ozimin i przechowywania okopowych. Następnie uczono zasad zbioru i przechowywania owoców, ponadto omawiano zakres prac jesiennych w sadzie i warzywniku oraz dawano
wskazówki do przedzimowej uprawy gleby. Miesiące zimowe (grudzień–luty)
przeznaczano na naukę obchodzenia się z maszynami i narzędziami rolniczymi
i ich konserwacji. Kilka lekcji przeznaczano na naukę o sposobach przechowywania ziarna, jego segregacji i kwalifikacji do siewu oraz przygotowania nawozu naturalnego, jak również stosowania nawozów sztucznych.
Wiosną (marzec–maj) program nauczania przewidywał zajęcia o pracy
w sadzie, przygotowania stanowisk pod zasiewy jarzyn i pod rośliny okopowe
oraz o metodach walki z chwastami. Miesiące letnie (czerwiec–lipiec) przeznaczano głównie na obserwację upraw i walkę z chorobami roślin.
W drugim roku nauki w miesiącach jesiennych przewidywano zapoznanie
uczniów z zasadami chowu zwierząt inwentarskich, ich pielęgnacji i żywienia.
W tym czasie wprowadzano także naukę zasad ruchu drogowego. Zimę przeznaczano na zagadnienia związane z wychowem młodych zwierząt, tematykę żywienia inwentarza w czasie zimy, podkuwania koni i pielęgnacji racic.
Wiosną program przewidywał naukę uprawy pastwisk i pól przeznaczonych
do produkcji pasz objętościowych oraz walki z chwastami. Kilka zajęć poświęcano zagadnieniom chowu drobiu i drobnego inwentarza oraz chorobom zwierząt. W miesiącach letnich uczono sprzętu siana i paszy z pól, sposobów żywie5
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nia inwentarza odpowiednich do tej pory roku. Dawano również wskazówki do
jesiennej uprawy roślin pastewnych6.
Program nauczania dla dziewcząt był ograniczony do nauki religii, higieny,
nauki korespondencji i rachunkowości gospodarstwa. Ważnym punktem programu nauczania była nauka gotowania, robótek ręcznych, prowadzenia warzywnika i chowu drobiu. Zajęcia w drugim roku nauki były powtórzeniem zajęć
z roku pierwszego.
Ponieważ był poważny problem z brakiem wszelkich podręczników, nauczyciele najczęściej dyktowali wiadomości, notatki zbierano, które były oddawane uczniom na końcu roku. Było to swoiste kompendium wiedzy, z którego
korzystano po zakończeniu nauki.
Kolejnym trudnym problemem do rozwiązania był niedostatek nauczycieli –
młodzieży było dużo, stąd potrzebna była gęsta sieć szkół – w każdej gminie
powinno być ich kilka. W powiecie jędrzejowskim było 10 szkół zatrudniających 19 nauczycieli uczących w 30 klasach 1524 dzieci. W powiecie buskim
(stopnickim) w 15 szkołach 39 nauczycieli uczyło 4136 uczniów w 106 klasach.
Związki gmin nie posiadały środków na opłacanie nauczycieli, jak również
na ogrzewanie sal lekcyjnych. Dopiero pod koniec 1941 r. pokrywanie wynagrodzeń nauczycielskich w obowiązkowych szkołach zawodowych przejął budżet Generalnego Gubernatorstwa. Nie trzeba przypominać, że płace nauczycieli
w czasie okupacji były mizerne, w żadnej mierze niepozwalające na utrzymanie
nawet samego nauczyciela, nie mówiąc już o jego rodzinie.
Centralne władze okupacyjne wywierały nacisk na administrację powiatową,
aby uruchamiano coraz więcej szkół obowiązkowych. Polacy tych działań nie
sabotowali, a nawet wspierali, stąd w 1942 r. liczba szkół rolniczych uległa podwojeniu – w grudniu tego roku było ich już 181, w których naukę pobierało 21 276
uczniów. W roku następnym przybyło 7 nowych szkół. Łącznie w 188 szkołach
było 22 627 uczniów uczonych przez 349 nauczycieli. Warto wspomnieć, że Delegatura Rządu RP na Kraj z uwagą obserwowała rolnicze szkoły dokształcające.
Uznano je za pożyteczne i zdecydowano, aby ich działalność wznowić po wyzwoleniu Polski spod okupacji7.
Szkół II stopnia było niewiele, gdyż Niemcy uważali, że na tym poziomie
nie powinno się kształcić młodzieży polskiej, dlatego było ich tylko 5, w których
uczyło się łącznie około 200 osób. Z tego 2 były przeznaczone dla dziewcząt.
Męskie – to „wzorcowa” szkoła rolnicza w Zwoleniu, szkoła rolnicza w Chwałowicach w powiecie iłżeckim oraz kolejna w Rożnicy koło Jędrzejowa. Żeńskie
szkoły rolnicze uruchomiono w Mariówce (powiat opoczyński) oraz w Mokoszynie pod Sandomierzem8.
6

7
8

S. Meducki, Wieś kielecka w czasie okupacji niemieckiej (1939–1945). Studium historyczno-gospodarcze, Kielce 1991, s. 93.
Cz. Madajczyk, dz. cyt., s. 153.
A. Massalski, Szkolnictwo na Kielecczyźnie w okresie okupacji 1939–1945, Kraków 1975, s. 76.
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Niemieckie szkolnictwo było w stosunku do liczby dzieci i młodzieży niemieckiej bardzo silnie rozwinięte. Wszystkie dzieci znajdowały miejsce w szkołach publicznych, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia – np. w dystrykcie
krakowskim działały 3 niemieckie szkoły średnie,1 zakład kształcący nauczycieli
oraz 5 szkół zawodowych, w których kwalifikacje zdobywało około 1000 osób9.
W dystrykcie radomskim, gdzie młodzieży niemieckiej było mniej, funkcjonowała tylko jedna niemiecka szkoła zawodowa o profilu rzemieślniczym z sześcioma nauczycielami, do której w roku szkolnym 1942/1943 uczęszczało 85
uczniów. Przy szkole był internat10.
W końcowym okresie okupacji, kiedy Niemcy były już w fazie wojny totalnej, szkolnictwo zawodowe w Generalnym Gubernatorstwie zostało poważnie
ograniczone. Uczniów szkół rolniczych kierowano do akcji ściągania kontyngentów od rolników. Naukę zawodów technicznych przenoszono bezpośrednio
do zakładów produkcyjnych, gdzie uczniowie stawali się w gruncie rzeczy nisko
opłacanymi robotnikami. Nauka w szkole przestała już chronić przed wywiezieniem do pracy w Rzeszy Niemieckiej.
Mimo nacisku władz okupacyjnych na sprawne działanie szkolnictwa zawodowego i dokształcającego nie mogło ono sprostać zadaniom dostarczenia kwalifikowanej siły roboczej dla gospodarki Generalnego Gubernatorstwa. Dominacja polityki nastawionej na doraźną eksploatację okupowanej Polski wykluczała
efektywne kształcenie – zamykano szkoły, aby dostarczać coraz bardziej potrzebnych robotników dla gospodarki wojennej Rzeszy.

Summary
Vocational education under Nazi occupation in the General Governement
1939–1945 (on the example of the Radom district)
Nazi authorities envisaged transforming conquered Poland into a typically rural country, devoid of industry – a source of food and cheap labour force for Nazi economy. It was believed that
for Poles, the ability to count to 500 and write one’s surname would suffice. However, wartime
needs forced Nazi occupants to temporarily abandon their initial concept of education and return to
training Poles for professions important to the functioning of the machine of war.

9
10

Cz. Madajczyk, dz. cyt., s. 163.
A. Massalski, dz. cyt., s. 77.
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Szkolenie związkowe jako zjawisko kulturowe
w latach 1944–1956
Ruch zawodowy w Polsce w okresie międzywojennym był rozbity pod
względem organizacyjnym i politycznym. Można wyróżnić następujące trzy
dominujące kierunki, a mianowicie: klasowy pod wpływami PPS i KPP; chrześcijański pod wpływami stronnictw chrześcijańskich oraz sanacyjny, wspierany
przez ugrupowania prorządowe1.
W różnych okresach Polski międzywojennej działało 14 ogólnopolskich robotniczych central związkowych, 31 central dzielnicowych, 11 central pracowników umysłowych i 15 central pracowników państwowych i samorządowych.
Z powyższych powodów hasła jedności ruchu zawodowego mogły być hasłami
oczekiwanymi, a doskonałym przykładem osiągnięcia jedności w warunkach
okupacji byli kolejarze, których samopomocowa działalność doprowadziła do
zjednoczenia ruchu zawodowego pod kierownictwem Związku Zawodowego
Pracowników Kolejowych, potocznie nazywanego ZZK2.
Rozbicie ruchu zawodowego w latach międzywojennych uznawano powszechnie za przyczynę jego słabości i dlatego też mógł powstać program głoszący teorię formalnej niezależności ruchu zawodowego od partii politycznych,
a jednocześnie ruchu zawodowego samodzielnego ideowo i organizacyjnie3.
1
2

3

H. Jakubowska, Walka o jednolite związki zawodowe w pierwszych latach Polski Ludowej,
,,Studia i Materiały z Dziejów Polski Ludowej”, nr 12, Katowice 1978, s. 117–118.
Szerzej J. Jarosiński, Organizacyjna i samopomocowa działalność Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych (ZZK) w latach okupacji hitlerowskiej 1939–1945, „Kwartalnik Historii
Ruchu Zawodowego” 1981, nr 1; B. Jarosiński, Próby pozyskania przez okupanta wybranych
środowisk pracowniczych na przykładzie kolejarzy, [w:] Zarys administracyjny niemieckiej
okupacji Generalnej Guberni (komentarz i teksty źródłowe), red. Ł. Kozera, M. Wojtasik, Chełm
2008, s. 41–43.
Notatka o sesji naukowej ,,Ruch zawodowy w XXX-leciu Polski Ludowej”, Archiwum Oogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (dalej: AOPZZ), Wydział Prezydialny 474.
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W ówczesnym klimacie politycznym, w którym dominowało zmęczenie okresem okupacji i toczącej się wojny, program jedności ruchu zawodowego ze
względów taktycznych okazał się na tyle skuteczny, że zablokował drogę do reaktywowania związków zawodowych dobrze zorganizowanej wówczas opozycji
politycznej. Ruch zawodowy w tym okresie wznawiał działalność w warunkach
toczącej się wojny domowej, ostrych sporów politycznych, napięć społecznych
na granicy wojny domowej, a jednocześnie w warunkach toczącej się nowoczesnej wojny, która dla potrzeb frontu wymagała mobilizacji wszystkich sił i środków materialnych i ludzkich.
Dość wcześnie, bo już na terenach wyzwolonych Polski ,,lubelskiej” latem
1944 r., podjęto próby zorganizowania i opanowania ruchu zawodowego przez
Polską Partię Robotniczą – więc partię nową, nie mającą szerszego poparcia
społecznego, będącą w ówczesnych realiach politycznych partią kadrową. Instytucjonalnym wyrazem tych działań było powołanie w sierpniu 1944 r. Wydziału
Zawodowego KC PPR dla partyjnego kierowania związkami zawodowymi4.
Dalszą konsekwencją podjętych działań przez wymienioną wyżej partię było
powołanie w listopadzie 1944 r. Tymczasowej Komisji Centralnej Związków
Zawodowych (TKCZZ) dla przejęcia kontroli nad organizującymi się bądź wychodzącymi z konspiracji związkami zawodowymi.
Zdaniem H. Gnatowskiej, TKCZZ niemal natychmiast przystąpiła do kształtowania takiej struktury organizacyjnej ruchu zawodowego, która byłaby już dostosowana do przewidywanych warunków społeczno-ustrojowych5. Tezę tę potwierdzały późniejsze sprawozdania TKCZZ, w których jednoznacznie stwierdzano, że ,,związki zawodowe stanęły zdecydowanie u boku KRN i PKWN”
i ,,wyłoniły KCZZ jako jedyną reprezentantkę zjednoczonych i jednolitych związków zawodowych”6, oczywiście podporządkowaną PPR. Od chwili powstania
TKCZZ próbowała ona wpłynąć – zresztą z niewielkim skutkiem – na działalność
istniejących na terenie Polski lubelskiej branżowych związków zawodowych, które przetrwały w konspiracji i podejmowały czynną działalność społeczną.
W praktyce politycznej przyjęto zasadę budowy jednej centrali związkowej,
posiadającej swoje ekspozytury terenowe oraz budowy organizacji branżowych
według pionów produkcyjnych i działów pracy. W związku z powyższym program jednej centrali związkowej, przedstawiany jako program związków zawodowych w ogóle, musiał być taki, aby na jego bazie mogła powstać taka centrala
ogólnopolska, tym bardziej że w przekonaniu związkowców ocalałych z okresu
wojny i okupacji, brak w przeszłości jedności związkowej i jego rozbicie na
liczne centrale związkowe o zabarwieniu politycznym były przyczyną jego słabości w okresie międzywojennym.
4
5

6

Takie były początki, Warszawa 1965, s. 105 i 109.
H. Gnatowska, Rola Polskiej Partii Robotniczej w kształtowaniu polityki socjalnej Polski Ludowej (1942–1948), Białystok 1987, s. 360.
Sprawozdanie Komisji Centralnej Związków Zawodowych z działalności i stanu związków zawodowych w Polsce. Listopad 1944–listopad 1945, Warszawa 1945, s. 8.
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W połowie 1945 r. do TKCZZ zgłosiło akces zaledwie 8 branżowych związków zawodowych, a mianowicie: związki górników, metalowców, włókniarzy,
kolejarzy, naftowców, cukierników, nauczycieli i skarbowców, które łącznie liczyły ponad 413 tys. członków7. W II połowie 1945 r. nastąpił przełom w przystępowaniu do KCZZ i do lipca tegoż roku wstąpiło 15 związków branżowych,
we wrześniu – 18, a w grudniu do centrali związkowej wstąpiło łącznie 25
związków branżowych, liczących łącznie 1 126 521 członków8.
W następstwie powojennych zmian w ruchu zawodowym, związki zawodowe stały się masową organizacją społeczną, w której w połowie 1948 r. skupiono ponad 3,5 mln członków oraz prowadziło działalność 36 zarządów głównych,
265 zarządów okręgowych, 4198 zarządów oddziałowych, 6078 rad zakładowych, 15 okręgowych komisji związków zawodowych i 230 powiatowych rad
związków zawodowych, w których w charakterze etatowych pracowników zatrudnionych zostało ok. 68 200 osób9. Straty kadrowe, jakie poniósł polski ruch
zawodowy w latach okupacji hitlerowskiej, wymagały podjęcia kroków w kierunku kształcenia kadr związkowych i początkowo kursy takie organizowali
działacze związkowi o różnych orientacjach politycznych.
Problemy kadrowe ruchu zawodowego w okresie bezpośrednio powojennym
były na tyle poważne, że szkolenie dla potrzeb związków zawodowych stawało
się sprawą pilną. Na przykład po zapoznaniu się ze stanem kadrowym związków
zawodowych na terenie Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, do poważnych problemów utrudniających proces odbudowy gospodarczej zaliczono ,,brak aktywu
wyrobionego o wielkim rozmachu politycznym w stylu państwowym i organizacyjnym”10.
Wiosną 1945 r. działalność szkoleniową rozpoczęły takie związki, jak górnicy, metalowcy, kolejarze i włókniarze, które organizowały kursy 8–10-dniowe,
przeznaczone dla podstawowych organizacji związkowych oraz w miarę możliwości kadrowych także dla działaczy kulturalno-oświatowych związków branżowych, którzy w przeszłości w swoich środowiskach pracowniczych odgrywali
znaczącą rolę w organizacji czasu wolnego.
Rozbudowa przez Komisję Centralną Związków Zawodowych (dalej KCZZ)
struktur związkowych i nadawanie im politycznego oblicza dostosowanego do
nowych potrzeb ustrojowych spowodowały konieczność przygotowania kadr
aparatu i aktywu związkowego w drodze masowego szkolenia. Problemami
7

8

9

10

Liczba członków związków zawodowych scentralizowanych w pierwszych trzech kwartałach
1945 r., Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), CAP 237/XIII/7.
„Wiadomości Statystyczne GUS” 1945, nr 1, s. 11; „Wiadomości Statystyczne GUS” 1946,
nr 1, s. 48.
Sprawozdanie z działalności Komisji Centralnej Związków Zawodowych za okres 1945–1949,
Warszawa 1949, s. 129.
Cytuję za: Z. Kantyka, Między utopią a ideologią. Ruch zawodowy w województwie śląsko-dąbrowskim 1945–1949, Katowice 1991, s. 85.
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kształcenia przyszłych kadr związkowych zajął się powołany w czerwcu 1945 r.
Wydział Kulturalno-Oświatowy KCZZ, który również w początkowym okresie
swojej działalności także inspirował związkową działalność kulturalno-oświatową.
Pierwsze kursy organizowane przez KCZZ latem 1945 r. miały na celu podstawowe przeszkolenie aktywistów dla potrzeb ruchu zawodowego. Kurs 22-godzinny obejmował tematykę związkową, a problemy ideologiczne były traktowane niejako drugoplanowo, a nawet marginalnie. Na program pierwszych
kursów składały się takie zagadnienia, jak: funkcjonowanie rad zakładowych,
odrodzony ruch zawodowy, zagadnienia płac i wydajności pracy, ochrona pracy
i bezpieczeństwo i higiena pracy, umowy zbiorowe, praca kulturalno-oświatowa
w zakładzie pracy oraz organizacja zakładu produkcyjnego i przemiany społeczne w Polsce11. Kolejny kurs obejmował te same zagadnienia, ale został poszerzony do 60 godzin, co wydaje się zrozumiałe, biorąc pod uwagę realizowaną
tematykę i zdobywane konieczne doświadczenia organizacyjne.
Także w II połowie 1945 r. do akcji szkoleniowej włączyły się okręgowe
komisje związków zawodowych w województwach śląskim, krakowskim, białostockim, pomorskim, lubelskim i warszawskim, a także związki branżowe naftowców i cukrowników.
Latem 1945 r. z pomocą Ministerstwa Propagandy zorganizowano Centralną
Szkołę Związków Zawodowych w Łodzi, a półtoramiesięczne szkolenie, przedłużone następnie do dwóch miesięcy – rozpoczęło 40, a ukończyło 30 słuchaczy. Kolejny kurs, który rozpoczął się 17 września 1945 r., objął 55 słuchaczy,
w tym 20 z nich stanowili aktywiści przewidziani do pracy w sekcjach młodzieżowych ruchu zawodowego. Słuchaczami kursu byli aktywiści związkowi
z Warszawy, Krakowa, Katowic, Sosnowca, Cieszyna, Krosna, Poznania, Lublina, Łodzi i Radomska, reprezentujący związki górników, metalowców, włókniarzy, budowlanych, samorządowców i kolejarzy, a z zaproszeń do udziału w kursie nie skorzystali skarbowcy i nauczyciele. W kursach w tej szkole związkowej
brali udział członkowie OKZZ, zarządów głównych oraz sekretarze i przewodniczący rad oddziałowych.
Na przełomie lat 1946/1947 KCZZ zorganizowała sieć wojewódzkich szkół
związkowych w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Gdańsku, Kielcach, Poznaniu i Sosnowcu. Ta ostatnia szkoła specjalizowała się
w kształceniu kadr dla potrzeb przemysłu węglowego. W szkołach tego typu
szkolono na 8–10-dniowych kursach członków rad zakładowych i oddziałowych, pracowników powiatowych rad związków zawodowych oraz pracowników pionu kulturalno-oświatowego. Natomiast szkoła centralna kształciła przewodniczących i sekretarzy branżowych związków zawodowych oraz kierowników referatów i wydziałów w zarządach głównych i OKZZ12.
11

12

Sprawozdanie z działalności KCZZ za lata 1944–1945, Warszawa 1945, s. 78; ,,Robotniczy
Przegląd Gospodarczy” 1946, nr 7.
Sprawozdanie KCZZ 1945–1949…, s. 232.
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W związku z planowaną rozbudową struktury organizacyjnej ruchu zawodowego, uruchomiono wojewódzkie szkoły związkowe w Warszawie, Bydgoszczy, Krakowie, Katowicach, Łodzi, Kielcach, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu.
Związkowa akcja szkoleniowa realizowana była na poziomie trzech stopni;
I stopień obejmował kursy w zakładach pracy; stopień II to kursy w szkołach
wojewódzkich, a stopień III to szkolenie w Centralnej Szkole Związkowej13.
Także dla własnych potrzeb związkowych kursy organizowały zarządy główne
związków branżowych górników, metalowców, włókniarzy i kolejarzy według
ich własnych środowiskowych programów szkolenia.
Generalnie do 1947 r. starano się szkolić aktywistów pod kątem przewidywanych dla nich związkowych zadań organizacyjnych. Odbywały się kursy dla
skarbników związkowych, aktywistów kulturalno-oświatowych, bibliotekarzy,
nauczycieli kursów repolonizacyjnych, kierowników świetlic i referentów spółdzielczych.
Według tej formuły organizacyjnej szkolenia, w 1946 r. przeszkolono 21
662 osoby, w 1947 r. dalsze 58 241 osób, to w 1948 r. i w I kwartale 1949 r. już
110 555 osób, co daje łącznie ponad 190 tys. osób. Najwięcej przeszkolono
w sferze pracy związkowej członków rad zakładowych (20 589 osób) i mężów
zaufania (39 091 osób), a w sferze pracy kulturalno-oświatowej uczestników
kursów dla analfabetów (33 984 osób), na kursach repolonizacyjnych (12 288
osób), ogólnokształcących (30 004 osób) i zawodowych kursach dokształcających (25 955 osób). Oznacza to, że akcja szkoleniowa związków zawodowych w
latach 1946–1949 była w miarę zrównoważona i 53,6% przeszkolonych związanych było z podnoszeniem kwalifikacji ogólnych i zawodowych członków
związków zawodowych, a 46,4% szkoleń dotyczyło bezpośrednio potrzeb organizacyjnych związków branżowych.
Na przełomie lat 1947/1948 poszczególne wojewódzkie szkoły związkowe
podjęły się kształcenia specjalistycznego. Na przykład szkoła w Krakowie specjalizowała się w szkoleniu związkowych pracowników kulturalno-oświatowych, szkoła w Gliwicach w szkoleniu kierowników świetlic dla państwowych
majątków rolnych, a w Katowicach szkolono aktyw z zakresu problematyki gospodarczej14.
Po zmianach w dekrecie o radach zakładowych w 1947 r., zmieniła się zasadniczo tematyka szkolenia. Jego program przewidywał 6-tygodniowy kurs stacjonarny, obejmujący 205 godzin. Zmieniła się jego treść, którą dostosowano do
przeprowadzanych zmian politycznych. Obowiązkowymi tematami podczas kursów stały się tematy ideologiczne, takie jak: ruch zawodowy w Polsce w latach
1918–1939, odrodzony ruch zawodowy i międzynarodowy ruch zawodowy.
Tematykę uzupełniono problematyką rad zakładowych, z którymi KCZZ miała
13
14

Tamże, s. 233.
Tamże, s. 235.
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wiele problemów, a przede wszystkim tematyką niezadowolenia społecznego załóg przedsiębiorstw wskutek pozbawienia rad zakładowych funkcji samorządów
robotniczych załóg przedsiębiorstw przemysłowych. Dotychczasowe rady zakładowe jako reprezentacja interesów załóg przedsiębiorstw zostały wcielone do
ruchu zawodowego i stały się jego częścią, podporządkowaną KCZZ. Z tego
powodu wybory do rad zakładowych spotkały się z bojkotem załóg, co uniemożliwiło zwołanie w 1947 r. kolejnego Kongresu Związków Zawodowych.
Od 1948 r. akcenty w szkoleniu związkowym położone zostały na szkolenie
członków rad zakładowych w wersji KCZZ, to jest mężów zaufania, kontrolerów społecznych, korespondentów terenowych itp. Zakres szkolenia uległ istotnym zmianom i został dostosowany do potrzeb politycznych związanych z tzw.
prawicowo-nacjonalistycznym odchyleniem w partii rządzącej, w której zakwestionowano tzw. polską drogę do socjalizmu.
Charakter zmian przeprowadzonych w końcu lat 40. w Polsce wyjaśnia Informator Międzynarodowego Ruchu Zawodowego, w którym w kwestii polskiej
jednoznacznie stwierdzono: ,,Rozgromienie prawicowo-nacjonalistycznego odchylenia w PPR i prawicy w PPS i w następstwie utworzenie w grudniu 1948
roku Polskiej Partii Robotniczej (PZPR) okazało się przełomowym momentem
w rozwoju ruchu zawodowego, który stał się przewodnikiem marksistowskoleninowskich idei partii do szerokich mas pracujących”15. Autorzy powyższej tezy wiele wyjaśnili, co było u źródeł wymuszonych zmian w polskim ruchu zawodowym, czyli wskazali na potrzeby polityczne partii rządzącej. Przeprowadzając zmiany, powoływano się przemienne na Stalina i Lenina, zapoczątkowując w sposób trwały upadek znaczenia ruchu zawodowego w Polsce.
W II połowie 1949 r. we wszystkich szkołach związkowych i ośrodkach
szkolenia aktywu związkowego, Centralna Rada Związków Zawodowych (dalej
CRZZ) przeprowadziła czystki kadrowe, zwalniając personel tych placówek pod
rozmaitymi zarzutami natury politycznej16. Decyzje najczęściej opierano na analizach życiorysów, stwierdzając na przykład niewłaściwe pochodzenie społeczne, zaangażowanie w działalność podziemną Armii Krajowej, a nawet studia
ukończone poza granicami kraju. Był to jeden z symptomów przeprowadzanej
centralizacji i stalinizacji życia społeczno-gospodarczego, które także dotknęło
polski ruch zawodowy.
W sprawozdaniu KCZZ jednoznacznie stwierdzono, że w 1949 r. ,,[…] szkolenie miało na celu rozszerzenie wiadomości teoretycznych w zakresie historii narodu, historii ruchu robotniczego i zawodowego, zagadnienia Polski i świata
współczesnego, zagadnień ekonomicznych oraz pogłębienie ogólnego ideologicznego poziomu aktywistów i przygotowanie ich do zadań praktycznych”17.
15
16

17

Sprawochnik Mezhdunarodnogo Profsojusnogo Dwizhenija, Moskwa 1970, s. 65.
Sprawozdanie Wydziału Personalnego CRZZ za listopad 1949 roku, AOPZZ, Wydział Prezydialny CRZZ 310.
,,Związkowiec” 1950, nr 8.
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Za najważniejsze uznano jednak szkolenie ideologiczne jako podstawę szkolenia związkowego. Uzasadniając konieczność zmiany tematyki szkolenia
związkowego, Stefan Matuszewski postawił publicznie następujące pytanie:
„kto ma przekonywać i uświadamiać masy robotnicze, kto ma informować robotników i przedstawiać im fakty z życia gospodarczego, społecznego i politycznego, kto ma szerzyć oświatę i kulturę?”18. Na tak postawione pytanie udzielił sobie sam odpowiedzi: ,,oczywiście związki zawodowe”19. Jego zdaniem
,,rola związków zawodowych polega właśnie na kształceniu i wychowaniu klasy
robotniczej, na informowaniu o zmianach następujących w przyrodzie, gospodarce i obyczajach społecznych”. Taką właśnie indoktrynacyjną rolę w stosunku
do mas związkowym przypisano ruchowi zawodowemu, podporządkowanemu
interesom partii komunizującej.
M.in. na naradzie aktywu kolejowego PPR wrocławskiej dyrekcji okręgowej
kolei państwowych w dniu 21 listopada 1948 r. – a więc bezpośrednio przed
Kongresem Zjednoczeniowym PPR/PPS – sporo miejsca poświęcono zachodzącym przemianom w partii i ruchu zawodowym oraz miejscu tych ciał społecznych w systemie politycznym. Uznając partię w politycznej organizacji społeczeństwa za najważniejszą formę życia społecznego klasy robotniczej, stwierdzono, że „wszelkie inne formy związkowe, młodzieżowe i kobiece muszą być
podporządkowane partii”20.
Nowa tematyka szkolenia, jak i przedsięwzięcia szkoleniowe KCZZ, w których zaczęła przeważać problematyka ideologiczna, spotkała się z oporem grup
społecznych, objętych takim szkoleniem. Już w połowie 1947 r. ,,Związkowiec”
publicznie stwierdził, że szkolenie członków młodzieżowych sekcji związkowych do określonych zadań ideologicznych nie przynosiło pożądanych rezultatów21. W zamysłach ideologów KCZZ, ruch zawodowy miał w przyszłości kierować ruchem młodzieżowym na takich samych zasadach jak partia związkami
zawodowymi. Tym samym start do realizacji idei młodszej partii w wydaniu
związkowym, kierującej odcinkiem kobiecym i młodzieżowym, zakończył się
niepowodzeniem, co wcale nie oznaczało rezygnacji z tej wątpliwej koncepcji.
Powstała po Kongresie Zjednoczeniowym PZPR stała się partią rządzącą
i podstawową instytucją władzy oraz właścicielem upaństwowionej gospodarki.
Istniejące masowe organizacje społeczne, w tym również związki zawodowe,
zostały, jak to określił L. Gilejko, ,,zintegrowane z władzą”22, czyli podporządkowane organizacyjnie i politycznie PZPR. Natomiast masowe organizacje spo18
19
20

21
22

,,Związkowiec” 1948, nr 33.
Tamże.
J. Jarosiński, Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych PRL 1944–1957, Kielce 1987,
s. 305; AP Wrocław, Protokół z narady aktywu partyjnego DOKP Wrocław z 21 listopada 1948
roku, AKW 1/XI/5.
,,Związkowiec” 1947, nr 24.
L. Gilejko, Robotnicy i społeczeństwo 1980–1981; 1989–1990, Warszawa 1995, s. 32.
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łeczne, takie jak na przykład związki zawodowe, ,,[…] to powinny one pełnić
funkcje «pasa transmisyjnego» od władzy do społeczeństwa, czyli przenosić decyzje odgórne w dół, wychowywać społeczeństwo, propagować i uzasadniać decyzje ośrodka kierowniczego (w państwie)”23. Organizacje te również starały się
upodobnić do PZPR, były organizowane centralistycznie i dążyły do monopolityczności24, zwłaszcza związki zawodowe, które gotowe były przyjąć, a nawet
realizowały, rolę ,,młodszej” partii politycznej25, w stosunku do Związku Młodzieży Polskiej, Ligi Kobiet, a nawet Zrzeszenia Studentów Polskich26. Ukształtowany mechanizm centralistyczny stawiał PZPR ponad innymi masowymi organizacjami społecznymi, a jednocześnie umożliwiał podejmowanie decyzji
przez komitety partyjne w imieniu innych organizacji społecznych.
Również klęską KCZZ zakończyła się inicjatywa przeszkolenia wszystkich
pracujących załóg zakładów pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
w którym przeważała tematyka ideologiczna, do czego publicznie przyznał się
prasowy organ ruchu zawodowego ,,Związkowiec”27. Okazało się w tym przypadku, że KCZZ nie miała takich możliwości organizacyjnych, jak sobie wyobrażała, a ponadto brakowało jej kadr umiejących prowadzić tego rodzaju szkolenia, a nie odczytywania instrukcji obsługi konkretnych urządzeń przemysłowych.
Mimo tych ewidentnych niepowodzeń nie zmieniono podstawowego kursu
szkolenia politycznego w pracy związkowej, a dokonano jedynie zmiany hasła
na bardziej nośne propagandowo, a mianowicie: ,,Szkolić dla konkretnych celów”. Zamiast kursów bhp dla załóg przedsiębiorstw organizowano kursy dla
społecznych inspektorów pracy, eksponując tematykę ideologiczną. Wobec niepowodzeń tej inicjatywy zorganizowano kursy dla załóg współzawodniczących
w wydajności pracy, a skoro i tu odnotowano niepowodzenie, to kurs ten zmieniono na kurs dla mężów zaufania. Poważnym mankamentem tych wszystkich
23

24

25

26

27

W. Morawski, Ideologia uprzemysłowienia w Polsce w latach 1949–1956, [w:] Społeczeństwo
i socjologia, red. J. Kulpińska, Warszawa 1985, s. 51.
E. Zieliński, Struktura i hierarchia ważności instytucji i aparatów władzy – charakterystyka elit
w latach 1944–1956, [w:] Elity władzy w Polsce a struktura społeczna w latach 1944–1956,
red. P. Wójcik, Warszawa 1993, s. 331–332.
Od początku 1951 r. skład Prezydium ZG ZZK uzupełniono o przedstawicieli kolejarskich organizacji Ligi Kobiet i Związku Młodzieży Polskiej; AZZK; W. Kozek, Reformy gospodarcze
a społeczeństwo, Warszawa 1989, s. 69–70.
,,W naszej pracy oprzemy się na bogatych doświadczeniach związków zawodowych Polski Ludowej”, Rezolucja I Krajowego Zjazdu Zrzeszenia Studentów Polskich w dniach 16–18 kwietnia 1950 r., ,,Związkowiec” 1950, nr 19. W początkach 1949 r. na łamach czasopisma związkowego zadano publiczne pytanie: ,,czy nie należałoby za przykładem Związku Radzieckiego
zlikwidować «bratniaki» i włączyć młodzież studiującą do związków zawodowych, studentów
akademii górniczych do CZZG, mechaników do CZZM, słuchaczy wydziałów pedagogicznych
do ZNP itd. Jest to jedyna słuszna droga do powiązania przyszłych specjalistów z klasą robotniczą i do zapewnienia uczelniom opieki związków zawodowych”, ,,Robotniczy Przegląd Gospodarczy” 1949, nr 1.
,,Związkowiec” 1950, nr 8.
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przedsięwzięć była niska frekwencja, wynosząca podobno ok. 60%, według źródeł CRZZ28. Ponadto odnotowywano permanentny brak wykładowców, organizatorów kursów spośród aktywu związkowego, a przede wszystkim niski poziom merytoryczny, na który składało się głośne odczytywanie przygotowanych
tekstów bez możliwości zadawania pytań. Rozwiązanie tych wszystkich poważnych mankamentów widziano w utworzeniu przy okręgowych i powiatowych
radach związków zawodowych referatów ds. szkolenia oraz w zaangażowaniu
do pracy szkoleniowej mieszkających na danym terenie nauczycieli.
Problematyką szkolenia i rozwoju kadr związkowych zainteresowało się IV
plenarne posiedzenie CRZZ, które odbyło się bezpośrednio po IV plenarnym posiedzeniu KC PZPR obradującym na te same tematy. Spełniało ono tym samym
warunki tzw. przenoszenia uchwał partii do szerokich mas pracujących, w tym
przypadku członków związków zawodowych. Odbycie plenarnego posiedzenia
CRZZ zobowiązywało okręgowe i powiatowe rady oraz związki branżowe do
odbycia takich samych posiedzeń i na takie same tematy, aby tzw. przenoszenie
uchwał partii było pełne.
Uznano, że nowym celem CRZZ było wychowanie najliczniejszych aktywistów społecznych i gospodarczych spośród mas pracujących, wysuwanie robotników na kierownicze stanowiska oraz okazywanie tym robotnikom pomocy
w wykonywaniu odpowiedzialnych zadań. Podkreślono, że nowe kadry, w tym
także budowniczowie Polski Ludowej, rosnąć mieli w codziennej pracy zakładowych ogniw związkowych. Plenum CRZZ poleciło organizacjom związkowym kontynuowanie pracy oczyszczania aparatu związkowego z elementów obcych klasowo i dalsze utrzymywanie czujności rewolucyjnej całego aparatu
związkowego i instancji związkowych dla eliminacji z aktywu związkowego
osób obcych ideowo29. Nie mogły w nim uczestniczyć osoby, które pracowały
w okresie międzywojennym w różnych instytucjach i przedsiębiorstwach państwa polskiego na kierowniczych stanowiskach oraz członkowie ich rodzin.
Także z aparatu związkowego pozbywano się tych osób, które miały rodziny za
granicą i utrzymywały z nimi kontakty korespondencyjne.
Zobowiązano wszystkie ogniwa związkowe do prowadzenia aktywnej działalności szkoleniowej, celem wychowania odpowiednich kadr dla systemu socjalistycznego. Uznano, że ,,podstawową rezerwą nowych kadr są zarówno przodownicy pracy, racjonalizatorzy, jak i mężowie zaufania, społeczni inspektorzy
pracy czy członkowie komisji zakładowych. Przyszli przodujący działacze społeczni wyrastają m.in. spośród związkowców, współdziałających w akcji socjalnej, spośród aktywistów powiatowych i okręgowych rad związkowych”30.
W przemówieniu na IV plenum CRZZ – które zapoczątkowało czystki kadrowe w ramach tzw. czujności rewolucyjnej – jej przewodniczący – Aleksander
28
29
30

Tamże.
Stenogram z obrad IV plenum CRZZ.
,,Związkowiec” 1950, nr 25.
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Zawadzki zwrócił uwagę, że szerokie kadry związkowe nie rozumiały nowej sytuacji politycznej i nowego kierunku politycznego w państwie. Powołując się na
Stalina, zaakcentował, że ,,ogólny kierunek pracy w dziedzinie rozmieszczania
kadr całkowicie powinien odpowiadać wymaganiom linii politycznej, w imię realizacji której rozmieszcza się kadry”. Z kolei powołując się na Bieruta, wskazał, że „nie wystarczy podnieść czujność klasową, czyścić swe szeregi z obcych
elementów i postawić słuszne zadania w zakresie polityki kadrowej w ogóle,
a szkolenia w szczególności. Trzeba jeszcze rzeczy decydującej; konsekwentnego, upartego i planowego realizowania słusznych uchwał”31.
Powołując się na wzory radzieckie, a w szczególności na rolę partii komunistycznej w ZSRR, opracowano w następstwie kilku posiedzeń CRZZ nowy program szkolenia. Przeważała nadal w nim tematyka ideologiczna, a podstawowa
problematyka związkowa została zepchnięta na margines. Nowy program szkolenia miał zapewnić stały dopływ nowych kadr aktywu związkowego i spowodować, że polskie związki zawodowe będą dysponowały 1-milionową armią
społecznych aktywistów związkowych. Ta armia aktywistów, wzorem radzieckich związków zawodowych, miała być gotowa do wykonania każdego zadania
politycznego, jakie przed związkami zawodowymi miała postawić PZPR, odpowiedzialna na losy narodu polskiego i sprawująca w państwie kierowniczą rolę.
Masowość ruchu zawodowego, a następnie systematyczna i nie zawsze
przemyślana rozbudowa jego struktur organizacyjnych spowodowała konieczność również rozbudowy szkolenia kadr związkowych. Od chwili jego uruchomienia powstał problem: kogo szkolić, w jakim celu oraz w jakim wymiarze
czasowym. Uważano, że wraz z wejściem w okres intensywnej industrializacji
należy zintensyfikować szkolenie związkowopolityczne. W kierowniczych kołach CRZZ postanowiono, że okres budowy podstaw socjalizmu będzie okresem
,,wyplenienia, wykarczowania resztek trade-unionizmu i socjaldemokratyzmu
w ruchu zawodowym”32, w czym widziano główne przeszkody w realizacji nakreślonych zadań. Wręcz ostrzegano, że dalsze ,,[…] tolerowanie dotychczasowych naszych błędów i niedomagań wynikających z często nieprzezwyciężonych pozostałości socjaldemokratyzmu i oportunizmu może stać się hamulcem
w pracy związków zawodowych na decydującym odcinku, na odcinku współzawodnictwa pracy, na odcinku wzmożenia troski o człowieka pracy, na odcinku
pracy polityczno-wychowawczej”33.
Powyższe stwierdzenia wynikały z obaw, że nowy kierunek polityczny
CRZZ nie był akceptowany przez masy związkowe, którym bez zrozumienia jego istoty został narzucony. Intensywne szkolenie polityczne, a nie związkowe,
miało spowodować zwycięstwo linii lewackodogmatycznej w partii i związkach
zawodowych.
31
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,,Związkowiec” 1950, nr 24.
Szerzej: ,,Przegląd Związkowy” 1951, nr 1.
Tamże.
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Jednak praktyczna realizacja zamiarów nowej ekipy politycznej wskazywała
na brak społecznego poparcia dla jej awanturniczych zamiarów. Dość szybko
w polskim życiu politycznym i związkowym zdobyły sobie miejsce takie pojęcia, jak: ,,dokooptowanie”, ,,wytypowanie”, ,,mianowanie”, ,,wysuwanie” itp.,
które obrazowały faktyczny stan nastrojów społecznych. W skali całego ruchu
zawodowego od 12–15% społecznych inspektorów pracy pochodziło z wyboru,
a ponad 80% z nominacji, nacisków, typowania itp., czego wcale nie kryły
w publicznych dyskusjach władze CRZZ. Z kolei w związku zawodowym pracowników rolnych, na wybranych 1300 mężów zaufania, tylko 5–10% pochodziło z wyboru związkowców. Skład pozostałych uzupełniano w drodze typowych dla tego okresu działań politycznych, czyli nacisków personalnych na osoby, które uznano za godne zaufania politycznego.
Dla wielu terenowych rad związków zawodowych szkolenie polityczne stać
się miało ,,podstawą awansu społecznego robotników do stanowisk dyrektorów
zakładów włącznie”34. W tej praktyce celowała katowicka Okręgowa Rada
Związków Zawodowych (dalej ORZZ), dla której aktywność szkoleniowa była
podstawą awansowania robotników na kierownicze stanowiska administracyjne
i gospodarcze. Ratunek dla szkolenia związkowego widziano w mobilizacji członków Związku Nauczycielstwa Polskiego i należało tylko ,,wytypować zdolnych
i oddanych Polsce Ludowej nauczycieli, w celu zasilenia nimi aparatu kierowniczego – zarówno administracyjnego, jak i związkowego”35. To ostatnie stwierdzenie świadczy o dramatycznie niskim poziomie merytorycznym kadr, które
starano się przeszkolić dla objęcia kierownictwa przedsiębiorstw i zakładów
przemysłowych. Taką awanturniczą polityką kadrową wyeliminowano z życia
społecznego i gospodarczego wiele osób o wysokich kwalifikacjach i spowodowano w skali gospodarki narodowej poważny kryzys kadrowy.
Mimo poważnych niepowodzeń organizacyjnych, chcąc zrobić wrażenie na
decydentach politycznych, przy każdej nadarzającej się okazji przypominano rolę szkolenia politycznego w szkoleniu związkowym, powołując się na wypowiedzi Stalina, Lenina i Bieruta, lub rzucano hasła polityczne własnego autorstwa.
Szeroko cytowano i przypominano wypowiedź Stalina na XVIII Zjeździe
WKP(b), w której stwierdził, że ,,należy uznać za pewnik, że im wyższy jest poziom polityczny i uświadomienie marksistowsko-leninowskie pracowników jakiejkolwiek dziedziny pracy, tym wyższy poziom samej pracy, tym bardziej jest
ona owocna”36.
Zdaniem Stalina, ,,gdybyśmy zdołali uczynić z nich całkowicie dojrzałych
marksistów-leninowców, umiejących rozwiązywać bez poważnych błędów
sprawy dotyczące kierownictwa kraju, to mielibyśmy wszystkie dane ku temu,
aby uważać, że dziewięć dziesiątych wszystkich zagadnień zostało rozwiązanych”37.
34
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Wypowiedź tę w formie nakazu politycznego odnośnie do kadr związkowych uzupełnił B. Bierut, stwierdzając, ,,iż brak własnej opieki nad wzrostem
kadr związkowych jest najczęściej odzwierciedleniem słabego kontaktu i niedostatecznego kierownictwa politycznego nad działalnością organizacji masowych”.
Następnie wypowiedzi przywódców politycznych uzupełniane były przez
członków kierownictwa CRZZ. Na przykład Tadeusz Ćwik podkreślał, że
związki zawodowe ,,są kablem przewodnim partii do bezpartyjnych mas pracujących. Stąd szkolenie kadr nabiera w naszym ruchu wyjątkowego znaczenia.
Szkolenie jest nie tylko wewnętrzną sprawą związków zawodowych. Wyrasta
ono do rozmiarów problemów o dużej doniosłości dla całej klasy robotniczej”38.
Według prominentnych działaczy CRZZ, szkolenie polityczne miało odegrać w przypadku ruchu zawodowego istotną rolę indoktrynującą w stosunku do
ogółu społeczeństwa, niezrzeszonego w partii. Rolę ruchu zawodowego sprowadzano dość chętnie i bezkrytycznie do roli tzw. młodszej partii, prowadzącej
wśród członków związków zawodowych szeroką działalność indoktrynującą.
Stąd też w kolejnych wypowiedziach prominentnych działaczy związkowych
uszczegółowiano oczekiwaną rolę dla poszczególnych związków branżowych.
I tak na przykład w toczącej się walce klasowej na wsi Zygmunt Kratko widział ,,kolosalne możliwości Związku Nauczycielstwa Polskiego”, ,,wyjątkową
rolę Związku Zawodowego Pracowników Rolnych”, „duże możliwości Związku
Zawodowego Pracowników Przemysłu Spożywczego – którego członkowie stykają się bezpośrednio z chłopami” i ,,nie mniej poważne zadanie” przed pozostałymi związkami branżowymi, nie wyłączając górników, hutników czy metalowców. W wyniku szkolenia politycznego związki zawodowe miały prowadzić
pracę polityczną z dojeżdżającymi do pracy mieszkańcami wsi, w ramach opieki
nad gminami w ramach pracy kulturalno-oświatowej i ruchu łączności miasta ze
wsią. W tych wypowiedziach całkowicie pomijano merytoryczne przygotowanie
kadr do kierowania gospodarką narodową.
Plany roku szkoleniowego 1950/1951 przewidywały znaczny wzrost tematyki ideologicznej w szkoleniu związkowym, dominację problematyki historii
ruchu robotniczego i perspektyw rozwoju socjalizmu w Polsce. Łącznie plany
wszystkich instancji związkowych przewidywały przeszkolenie ok. 120 tys.
członków związków zawodowych.
Jednak ich realizacja napotkała na poważne problemy. W ciągu pierwszych
czterech miesięcy trwania kursów przeszkolono zaledwie 20 tys. uczestników,
a dalsze plany w tym zakresie przewidywały zorganizowanie 355 kursów dla 14
tys. osób39. W miarę sprawnie kursy zorganizowały związki cukrowników, kolejarzy, włókniarzy, chemików, państwowców i samorządowców. Fatalnie natomiast przebiegały kursy wśród odzieżowców, handlowców, leśników, drogo38
39
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wców i transportowców, których zorganizowano od 15–20% w stosunku do zakładanych planów i do tego przy bardzo niskiej frekwencji. Podobna sytuacja
miała miejsce na kursach międzyzwiązkowych, organizowanych przez powiatowe i okręgowe rady związków zawodowych. W skali kraju zdołano pozyskać
około 1000 wykładowców, przy czym nie znano ich kwalifikacji merytorycznych ani fachowego przygotowania.
Wydział Szkolenia CRZZ, który chętnie opracowywał coraz to nowe i ambitne plany szkolenia kadr związkowych, jak zwykle ,,nie zdążył na czas” opracować materiałów pomocniczych i w tej sytuacji losy szkolenia pozostawił własnej inicjatywie wykładowców. Mimo tak poważnych niepowodzeń w CRZZ
opracowano po raz kolejny nowe programy kursów szkoleniowych, które miały
obowiązywać w latach 1951–1952.
Projekty te, które podobno wnikliwie analizowano i zatwierdzano przez wiele komórek organizacyjnych CRZZ, były całkowicie oderwane od rzeczywistości związkowej i praktyki życia społecznego. I tak na przykład kadencja przewodniczącego i sekretarza rady zakładowej trwała 1 rok i ponownie na tę funkcję wybierano w skali kraju ok. 20% aktywistów. Opracowany dla nich program
szkolenia przewidywał 75-dniowy pobyt na kursie stacjonarnym, w tym 70 dni
szkoleń w wymiarze 8 godzin dziennie40. Oznaczało to, że 27% czasu kadencji
przewodniczący lub sekretarz zakładowej organizacji związkowej przebywał
poza zakładem pracy na szkoleniu związkowym. Ponadto program szkolenia
obejmował 253 godziny szkolenia politycznego i 307 godzin szkolenia związkowego.
Podobne szkolenie przewidziano dla pracowników związkowych placówek
kulturalno-oświatowych, wśród których fluktuacja kadr w skali roku przekraczała 50%, co oznaczało wyjątkowo wysoką rotację. Przewidziano dla nich 75 dni
szkolenia w oderwaniu od pracy, w tym 219 godzin szkolenia ideologicznego,
171 godzin szkolenia związkowego i 170 godzin szkolenia fachowego.
Ponadto wyrażono zgodę, aby krakowska szkoła związkowa na powyższych
zasadach prowadziła szkolenie bibliotekarzy, kierowników świetlic i kierowników domów kultury41. Natomiast dla instruktorów kulturalno-oświatowych pracujących w domach wypoczynkowych Funduszu Wczasów Pracowniczych
przewidziano 6-tygodniowe szkolenie stacjonarne, obejmujące 272 godziny lekcyjne, w tym 126 godzin szkolenia ideologicznego, 46 godzin szkolenia związkowego i 100 godzin szkolenia fachowego.
Podejmując decyzje odnośnie do programu szkolenia związkowego, Sekretariat CRZZ całkowicie pominął program szkolenia mężów zaufania, nie określając bliżej zasad i celów ich szkolenia42. Natomiast przy każdej nadarzającej się
40
41
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Protokół z posiedzenia Sekretariatu CRZZ z 4 kwietnia 1951 r., Biblioteka BHRZ, mf 72.
Projekt 3-miesięcznego kursu dla pracowników kulturalno-oświatowych, Biblioteka BHRZ, mf 72.
Protokół z posiedzenia Sekretariatu CRZZ z 4 kwietnia 1951 r., Biblioteka BHRZ, mf 72.
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okazji prominentni działacze CRZZ podkreślali ważność szkolenia właśnie mężów zaufania, mających w pracy związkowej spełniać podstawową i decydującą rolę.
Zakres kursów dla aktywistów rad zakładowych organizowanych przez poszczególne związki branżowe w latach 1951–1953 przedstawia poniższa tabela.
Tabela 1. Kursy masowego szkolenia rad zakładowych związków branżowych w latach 1951–1953
Liczba przeszkolonych związkowców
Ogółem
W tym: budowlani
chemicy
górnicy
handlu
metalowcy
kolejarze

1951

1952

1953

164 237

266 237

369 653

09 801
07 358
11 210
26 082
14 054
19 773

24 118
13 855
16 661
30 668
15 680
44 012

39 209
18 107
24 264
32 387
24 409
50 329

Źródło: Związki zawodowe w liczbach, Warszawa 1954, s. 25.

Szkolenie aktywistów związkowych przybrało formalnie masowy charakter,
lecz nie spowodowało ono zmiany jakości działania poszczególnych związków
branżowych. Biurokraci związkowi zapomnieli o procesie wychowywania działaczy związkowych, który powinien zacząć się od pracy społecznej w najniższym ogniwie związkowym, a tak zwane przyspieszone szkolenie musiało być –
z przyczyn obiektywnych – skazane na niepowodzenie.
Pod względem liczebnym masowe szkolenie związkowe należałoby uznać
za imponujące pod względem statystycznym. Celem masowego szkolenia
związkowego było dostarczenie partii i gospodarce narodowej jednomilionowego aktywu związkowego, który odpowiednio przygotowany – przede wszystkim
politycznie – miał zasilić kadrowo gospodarkę narodową i inne instytucje życia
publicznego. Przeszkoleni przez związki zawodowe nowi aktywiści związkowi
mieli opowiadać się w sposób zdecydowany za partią, realizującą zadania budownictwa socjalizmu w kraju. Natomiast dla partii rządzącej mieli stanowić
gwarancję, że postawione przed nimi zadania polityczne, a następnie gospodarcze zostaną w pełni zrealizowane.
Od początku realizacji planu 6-letniego, nazywanego planem budowy podstaw socjalizmu, centrala związkowa zapewniała, że dostarczy partii i socjalistycznej gospodarce każdą ilość potrzebnego aktywu do objęcia ważnych stanowisk, głównie gospodarczych, poprzez szkolenie, a następnie awansowanie na
kierownicze stanowiska przodujących robotników i racjonalizatorów. Statystyczne rezultaty szkolenia związkowego z podziałem na cele szkolenia w latach
1950–1953 przedstawia poniższa tabela.
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Tabela 2. Masowe szkolenie związkowe w latach 1950–1953
Rodzaj szkolenia masowego

Liczba
kursów

słuchaczy

Członkowie rad zakładowych i mężowie zaufania
— grupowi społeczni inspektorzy pracy
— delegaci socjalno-ubezpieczeniowi
— organizatorzy pracy kulturalno-oświatowej
— członkowie komisji rad zakładowych
— seminaria na temat planu 6- letniego
— kursy o programie jednolitym
— różne kursy

13 035
05 507
06 606
04 760
00 117
03 883
04 921
00 139

335 796
117 084
154 150
097 942
006 651
137 998
126 453
005 555

Łącznie

39 038

981 529

Źródło: Związki zawodowe w liczbach, Warszawa 1954, s. 26

Łącznie, według danych CRZZ, w latach 1950–1955 szkolenie związkowe
miało odbyć ponad 1,5 mln członków związków zawodowych, których w ten
sposób starano się przygotować do pełnienia funkcji związkowych43. Z kolei
prasa związkowa podawała nieco inne dane, stwierdzając, że w 1950 roku szkolenie przeszło 77 tys. aktywistów, w 1951 r. ponad 130 tys., w 1952 już 270 tys.,
a w 1953 roku 370 tys. aktywistów, czyli ok. 877 tys. funkcyjnych działaczy.
Gdyby te dane uznać za w pełni wiarygodne, to oznaczałoby, że co trzeci członek związków zawodowych w kraju odbył szkolenie przewidziane do pełnienia
funkcji organizacyjnej.
Od momentu wprowadzenia do szkolenia związkowego tematyki ideologicznej kursy te spotkały się z niechęcią własnej bazy społecznej. Aby przełamać opór bazy społecznej, na łamach centralnej prasy związkowej pojawiły się
dramatyczne wezwania, nawołujące wszystkie związki branżowe do uruchomienia zaplanowanych kursów. Publicznie przypominano, że ,,od aktywności grup
związkowych zależy w dużym stopniu wypełnianie przez związki zawodowe
odpowiedzialnych zadań, jakie stanęły przed nim w okresie wzmożonej walki
całego narodu o realizację Sześcioletniego Planu i utrwalenia pokoju”44.
Krytykowano zarządy główne związków branżowych, jak na przykład związek budowlanych, że tak ważnych instrukcji CRZZ w sprawie szkolenia mężów
zaufania nie rozesłał do podległych mu instancji związkowych. Publiczna krytyka nie ominęła aktywniejszych na tym polu działania branżowych związków
zawodowych, jak na przykład kolejarzy, metalowców i chemików, które – z powodu braku kadry wykładowców na odpowiednim poziomie merytorycznym –
własnymi decyzjami zawiesiły ich uruchomienie, nie dopuszczając w ten sposób
do organizacyjnej fikcji.
43
44

,,Głos Pracy” 1956, nr 304.
,,Głos Pracy” 1951, nr 136.
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Zwracano uwagę, że aż 40% mężów zaufania corocznie z przyczyn obiektywnych – najczęściej braku kadry wykładowców – nie odbywało szkolenia
związkowego. Przypominano publicznie, że rady zakładowe i instancje terenowe
nie kierowały na kursy związkowe przodowników pracy i racjonalizatorów. Ci
ostatni nie byli zainteresowani tzw. karierą związkową, bowiem w przyszłości
władze kierownicze CRZZ widziały w nich wykładowców o dużym autorytecie
społecznym, przyszłych kierowników gospodarki narodowej i wzorowo przygotowanych w następstwie szkolenia działaczy społecznych, kierujących się
w swoim postępowaniu racjami ideologicznymi.
Od 1953 r. zaobserwowano pierwsze próby przerwania przez związki branżowe tej kuriozalnej sytuacji w szkoleniu kadr związkowych. Jako pierwsze
w tym zakresie zdecydowane działania podjęły związki energetyków i kolejarzy.
Związek energetyków przełamał z własnej inicjatywy nienormalną sytuację wokół szkolenia aktywu i zorganizował we własnym zakresie dwudniową kursokonferencję dla wszystkich wybranych aktywistów związku i poinstruował ich
o metodach działania związkowego i ważniejszych problemach tej organizacji
branżowej.
Podczas narady kolejarskiego aktywu związkowego w końcu 1953 r. jednoznacznie stwierdzono, że w ogólnym przygotowaniu do działalności związkowej
szkolenie w dotychczasowej formie nie przynosiło oczekiwanych rezultatów
i pozostawało na niskim poziomie merytorycznym. Zdecydowano się na utworzenie własnego ośrodka szkoleniowego w Michalinie i szkolenie wybranych aktywistów rad zakładowych, bibliotekarzy, świetlicowych, kadry pracującej
z dziećmi w zespołach artystycznych, nawiązując w ten sposób do własnych tradycji związkowych z okresu międzywojennego i bezpośrednio powojennego45.
Od końca 1953 r. organizację szkolenia przez CRZZ zaczęto publicznie krytykować. Przypominano zapowiedzi II Kongresu Związków Zawodowych
z 1949 r. o wydaniu poradnika szkoleniowego dla rad zakładowych, które nie
zostały zrealizowane. Zwracano uwagę, że po przejęciu przez KCZZ rad zakładowych w 1947 r., ta centrala związkowa nie miała wypracowanej koncepcji ich
funkcjonowania. Podkreślano, że CRZZ zapowiadała opracowanie nie tylko
programów szkolenia związkowego, ale stosownych podręczników i materiałów
szkoleniowych. Potem okazywało się, że do związków branżowych docierały
tylko ogólnikowe programy szkolenia, i to ze znacznym opóźnieniem, które
z dużymi trudnościami adaptowano do potrzeb konkretnych środowisk związkowych.
Podczas III Kongresu Związków Zawodowych w maju 1954 r. CRZZ musiała publicznie stwierdzić, że ,,szkolenie kadr jest niedostateczne. Zarówno wśród
kadry wykładowców, jak i wśród słuchaczy jest sporo przypadkowego elementu,
w związku z czym część przeszkolonych nie może być wykorzystana w pracy
45

Protokół z posiedzenia Prezydium ZG ZZK z 9 października 1953 roku AZZK.
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związkowej”. Mimo poważnie rozbudowanego szkolenia związkowego i przeszkolenia od 1949 r., czyli poprzedniego Kongresu Związków Zawodowych,
ponad miliona aktywistów ,,rozmach ilościowy nie szedł w parze z jakością
szkolenia”46.
Mimo oznak zaznaczającej się samodzielności ze strony związków branżowych w dziedzinie szkolenia aktywu dla własnych potrzeb, CRZZ nie zamierzała zrezygnować ani ze szkolenia, ani z własnej roli w jego organizacji. Mimo narastającej krytyki, CRZZ w 1956 r. wymusiła zorganizowanie 7213 kursów dla
185 432 aktywistów rad zakładowych47. Zmobilizowała również wojewódzkie
rady związków zawodowych, które zorganizowały 249 kursów dla 15 tys. aktywistów związkowych.
Nasilająca się krytyka form i metod działania związkowego oraz celowości
jego kontynuowania nie wpłynęła na postawę CRZZ. Nadal naciskano na zarządy związków branżowych na realizowanie programów szkolenia, które stawały
się coraz bardziej oderwane od rzeczywistości społecznej i oczekiwań bazy
członkowskiej.
Utrzymywano 3 centralne szkoły związkowe, zatrudniające 328 pracowników pedagogicznych i administracyjnych, funkcjonujące bez większych zmian
programowych. Swoje osiągnięcia też chciały mieć wojewódzkie rady związków
zawodowych, które także organizowały szkolenie organizacyjne, również nie interesując się jego efektami i przydatnością dla aktywu związkowego. Celem
szkolenia pozostawało niezmiennie zbudowanie i przeszkolenie milionowego
aktywu związkowego, gotowego do realizacji zadań postawionych przez partię
przed związkami zawodowymi w ramach realizacji planu 6-letniego.
Centralizacja ruchu zawodowego spowodowała, że prominentni działacze
CRZZ realizowali zadania partii, a nie związków zawodowych. Szkolenie miało
na celu indoktrynowanie szerokich rzesz pracowniczych, zdolnych do wykonania każdego zadania politycznego PZPR.
W listopadzie 1956 r. na IX plenum CRZZ podjęto decyzje o rozwiązaniu
wojewódzkich rad związków zawodowych i szkół związkowych48. Szkolenie
związkowe, któremu nadawano takie znaczenie propagandowe, nie odegrało
żadnej roli w kreowaniu kadr związkowych, utrzymywane było w imię interesów partii rządzącej i okazało się lewackim pomysłem na rolę i miejsce ruchu
zawodowego w politycznej organizacji społeczeństwa.
Dopiero krytyka efektów szkolenia spowodowała jego przekazanie do uznania branżowych organizacji zawodowych, które prawidłowo wykorzystały ten
moment, organizując szkolenia na miarę własnych potrzeb i włączając do niego
problematykę branżową, która do tej pory nie była uwzględniona. W programy
46
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szkolenia włączono z inicjatywy zarządów głównych problematykę ustawodawstwa pracy, bhp i inne zagadnienia wynikające ze stosunków pracy. W ten sposób szkolenie związkowe uniknęło totalnej krytyki w takim stopniu, jakim objęła
ona cały polski ruch zawodowy.
W przeciwieństwie do PZPR centrala ruchu zawodowego i związki branżowe nie miały odpowiednich kadr, aby jej zamiary szkoleniowe zostały zrealizowane. Kadra szkoleniowa PZPR w połowie posiadała wykształcenie średnie
i wyższe, natomiast CRZZ starała się bezskutecznie pozyskać nauczycieli, z których to związkiem zawodowym pozostawała w poważnym konflikcie na tle organizacyjnym. Ogólny poziom szkolenia związkowego był niski, przy ograniczonej wymianie poglądów i braku kształtowania samodzielności myślenia. Już
wówczas podnoszono zarzuty, że szkolenie związkowe słabo było powiązane
z codzienną działalnością ruchu zawodowego, skoro na przykład w trakcie 12-miesięcznej kadencji aż trzy miesiące aktywiści przebywali na szkoleniu, nie
interesując się problemami własnej organizacji związkowej. Brak rozwiniętych
badań naukowych pozostaje do dzisiaj poważnym problemem ruchu zawodowego, który praktycznie uniemożliwił przygotowanie pełnego raportu o stanie
związków zawodowych w Polsce Ludowej.
Te słabości szkolenia związkowego były typowe dla całego ówczesnego
frontu ideologicznego, do którego ruch zawodowy wpisała CRZZ. Teoretyczny
poziom uczestników szkolenia i kadry szkolącej był na ogół niski, nie wyłączając władz najwyższych szczebli. Mimo to szkolenie związkowe z lat 1948–1956
pozostanie jako zjawisko kulturowe, w którym chciano zmienić sposób widzenia
świata szerokich mas społecznych, nie szczędząc środków i nakładów finansowych, a jednocześnie nie uwzględniając ich rzeczywistych potrzeb w zakresie
ogólnego lub zawodowego rozwoju, ani nie biorąc pod uwagę niskiego poziomu
wykształcenia ogólnego. Potrzeby polityczne spowodowały irracjonalną rozbudowę kursów związkowych, wydatkowanie znacznych środków ze składek
członkowskich i brak oczekiwanych efektów edukacyjnych. Był to typowy
przykład szkolenia dla szkolenia bez oglądania się na głosy krytyczne w tej sferze działania związkowego. Te działania centrali związkowej absorbowały wielki potencjał ludzki i materialny związków zawodowych. Zapomniano przy tym,
że wychowanie aktywu związkowego rozpoczyna się od działalności w kołach
związkowych podstawowego działania, a przypadkowy wybór nie może decydować o jego karierze związkowej.
Podstawowy cel szkolenia związkowego, jakim było wychowanie milionowego aktywu zdolnego do wykonania każdego zadania politycznego, jakie postawi partia przed ruchem zawodowym, okazał się utopią. Okazało się również,
że przeszkolenie związkowe, które miało upoważniać do zajęcia kierowniczych
stanowisk w gospodarce przez przodowników pracy, również było fikcją. Postępu technicznego nie zapewnili racjonalizatorzy pracy i wynalazcy, którymi nikt
specjalnie w gospodarce planowej się nie przejmował ani nie interesował.
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Przekonanie centralnych władz związkowych, że wiedza marksistowskoleninowska pomoże aktywowi związkowemu usunąć wszystkie słabe strony
w działalności ruchu zawodowego, okazało się złudne. Przyczyn niepowodzeń
w pracy szkoleniowej w związkach zawodowych należy upatrywać w czystkach
kadrowych przełomu lat 1948–1950, a ubytku doświadczonych działaczy związkowych nie potrafił zastąpić pospiesznie szkolony na masową skalę nowy aktyw
związkowy, nieposiadający ani przygotowania ogólnego, ani organizacyjnego.

Summary
Training of trade union as a cultural phenomenon in the years 1944–1956
Changing the political system in Poland resulted in the need for mass training of staff trade
union, prepared to function in the new political conditions. In the years 1945–1948 were trained
union activity to the tasks typical of the trade union movement and tried to come to the assistance
for working people by organizing vocational training, and others, raising the level of education of
members of trade unions. After 1948 the dominant theme of trade union training, ideological,
subordinated to the interests of the Communist Party. Implemented leftist idea of building
1 million federal asset, which was to perform each task of the Communist Party and was intended
to accomplish this task through massive training. In finals proved to be a utopian task that caused
the issue of unproductive union contributions to the utopian goals without the interests of the
toiling masses.
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Początki średniego szkolnictwa żeńskiego
w Częstochowie (1863–1914)
Wprowadzenie
Klęska powstania styczniowego 1863–1864 r. zniweczyła reformę Aleksandra Wielopolskiego. Skierowany przez cara Aleksandra II do Królestwa Polskiego Aleksander Milutin postulował rozbudowę państwowego szkolnictwa
żeńskiego, mając na uwadze poddanie kształcenia i wychowania pełnej kontroli
władz carskich.
Zatwierdzona przez cara Aleksandra II dnia 11 września 1864 r. ustawa
o organizacji rządowego szkolnictwa średniego żeńskiego powoływała 6-klasowe
gimnazja oraz 4- lub 3-klasowe progimnazja.
W styczniu 1865 r. władze carskie otwarły w Warszawie rosyjskie progimnazjum żeńskie. W marcu 1866 r. otwarto rządowe gimnazja żeńskie w Warszawie, Lublinie, Radomiu, Płocku, Kaliszu i Suwałkach. Progimnazja 4-klasowe
otwarto w Piotrkowie i w Warszawie.
Program nauczania w gimnazjum żeńskim obejmował: religię, języki – polski, rosyjski, niemiecki, francuski, a także geografię, fizykę, matematykę, przyrodę, historię powszechną i Rosji, kaligrafię, rysunki oraz prace ręczne. Językiem wykładowym był początkowo język polski, po rosyjsku nauczano historii
i geografii.
W roku szkolnym 1868/69 wprowadzono język rosyjski jako wykładowy.
Jedynie religię i język polski pozostawiono bez zmian. Ze szkół usunięto dotychczasowe podręczniki i książki polskie. Na ich miejsce wprowadzono podręczniki zatwierdzone do użytku w szkolnictwie w Rosji.
W 1872 r. wprowadzono ogólnopaństwową, rosyjską ustawę o gimnazjach
i progimnazjach w ramach unifikacji szkolnictwa.
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Prywatne szkolnictwo żeńskie w Królestwie Polskim nie tworzyło jednolitego programu kształcenia. Była to sieć placówek o różnym poziomie organizacyjnym i dydaktycznym. Funkcjonowały obok siebie małe zakłady: dwu-, trzy-,
cztero- i sześcioklasowe prywatne szkoły z bursą lub bez, tzw. pensje.
Szkoły prywatne w zasadzie nie miały żadnych uprawnień. W pierwszym
okresie carski nadzór pedagogiczny rzadko je kontrolował, nie było więc potrzeby trzymania się państwowego programu, a nauczanie można było nadal prowadzić w języku ojczystym. Każda szkoła żeńska posługiwała się zazwyczaj własnym programem, dlatego poziom nauczania był znacząco zróżnicowany. Zmiana nastąpiła dopiero po rewolucji 1905 r. W praktyce dopuszczono możliwość
uzyskania pod określonymi warunkami praw rządowych. Możliwe to było m.in.
poprzez oddanie kierownictwa szkoły w ręce Rosjan i przestrzeganie rządowych
planów i programów nauczania. Zezwolono na przedmioty nadobowiązkowe
z pedagogiki i dwóch języków nowożytnych lub jednego nowożytnego oraz łaciny i greki. Absolwentki takich 7-letnich gimnazjów otrzymywały prawo nauczania w szkołach początkowych1.
Nauczanie w szkołach prywatnych odbywało się dość oryginalnie. Trzy
przedmioty: język rosyjski, historia i geografia Rosji musiały być prowadzone
przez Rosjan ze szkół rządowych i faktycznie odbywały się w języku rosyjskim.
Druga grupa przedmiotów mogła być prowadzona przez nauczycieli Polaków,
wykładali je zazwyczaj po polsku. Po rosyjsku nauka odbywała się tylko
w obecności nadzoru pedagogicznego.
Rusyfikacja w szkołach prywatnych nigdy nie osiągnęła takiego stopnia, jak
w szkołach rządowych, mimo zatwierdzenia przez cara Aleksandra II uchwały
Komitetu do Spraw Królestwa w 1869 r. „O wprowadzeniu w prywatnych zakładach naukowych Warszawskiego Okręgu Naukowego nauczania niektórych
przedmiotów w języku rosyjskim”, to jest fizyczno-matematycznych i historycznych. Dla pozostałych przedmiotów nie wyznaczono terminu wprowadzenia języka rosyjskiego2.
We wszystkich szkołach prywatnych prowadzono nieoficjalnie drugi program obejmujący naukę przedmiotów zakazanych, czyli literaturę polską, historię i geografię Polski3.
1

2

3

J. Miąso, Reformy oświatowe w Prusach, Austrii i Rosji i ich wpływ na szkolnictwo na ziemiach
polskich w drugiej połowie XIX wieku, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1995, nr 3, s. 135; T. Gumuła, Gimnazjum Żeńskie Rządowe w Radomiu w latach 1865–1915, „Zeszyty Wszechnicy
Świętokrzyskiej” 1996, t. 4, s. 109.
E. Staszewski, Główne kierunki rozwoju szkoły prywatnej w Królestwie Polskim, „Rozprawy
z Dziejów Oświaty” 1963, t. 6, s. 125.
A. Winiarz, Kształcenie i wychowanie dziewcząt w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim (1807–1905), [w:] Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, red.
A. Żarnowska i A. Szwarc, t. 2, cz. 2, Warszawa 1995, s. 14; H. Markiewiczowa, Społeczny
ruch oświatowy w Królestwie Polskim u schyłku XIX i na początku XX wieku, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2006, nr 1–2, s. 67 i nn.
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W zachowanych przekazach archiwalnych, znajdujących się w zespole
Łódzkiej Dyrekcji Szkolnej w Archiwum Państwowym w Łodzi, można odnaleźć niewiele śladów działalności prywatnych szkół żeńskich w Częstochowie
w latach 1863–1914. Potwierdza to tezę o znaczących utrudnieniach ze strony
władz carskich, czynionych właścicielom placówek. Byli oni bardzo oszczędni
w warstwie informacyjnej przy składaniu wszelkich sprawozdań.
Między rokiem 1863 a 1918 powstały i funkcjonowały w mieście, w różnym
czasie, placówki szkolne: Józefy Wiśniewskiej (1863–1872), Augustyny Denel
(1864–1882), Marii Rowińskiej (1865–1868), M. Chojnackiej (1885–1913),
Emilii Szenke (1873–1893), Kazimiery Garbalskiej (1893–1908), A. Gerlach
(1903–1906), Justyny Chilińskiej (1906–1908), Zofii Miloszewicz (1905),
A. Rajskiej (1902), Marii i Zofii Garszteckiej (1886–1914), Pelagii Fertner
(1888–1892), Anny Krzesińskiej (1867–1870) i Wacławy Golczewskiej-Chrzanowskiej (1908–1914).

1. Próby uruchomienia prywatnego szkolnictwa średniego
a. Pensja Żeńska Wyższa Józefy Wiśniewskiej (1863–1872)
Komisja Rządowa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie 14 stycznia 1863 r. zezwoliła Józefie Wiśniewskiej na otwarcie w Częstochowie 5-klasowej pensji żeńskiej wyższej, zgodnie z istniejącym ustrojem
szkolnym wynikającym z reformy A. Wielopolskiego.
W pierwszym roku istnienia placówki właścicielka zgromadziła 56 uczennic,
w tym 42 katoliczki, 23 żydówki oraz 1 ewangeliczkę. Następny rok szkolny
1864/65 liczył 52 uczennice, a wśród nich było 47 Polek oraz 5 Żydówek4. Jak
widać, nieznaczne obniżenie liczby uczennic odbyło się kosztem absencji
uczennic żydowskich. Być może był to rezultat upadku powstania styczniowego
oraz politycznych represji wobec Polaków.
Dziewczęta były w wieku od 9 do 16 lat, podzielone dla celów szkolnych na
trzy grupy wiekowe, to jest: 22 osoby były w wieku 9–12 lat; 23 uczennice miały 12–14 lat, a 7 miało od 14 do 16 lat. Jeżeli chodzi o pochodzenie społeczne,
20 osób rekrutowało się ze szlachty, 22 miało pochodzenie urzędnicze, a 10
mieszczańskie5.
Rok szkolny 1865/66 liczył 55 uczennic, a pewien wzrost i stabilizacja nastąpiły w roku 1867/68, kiedy było 66 uczennic. W następnych latach, to jest
1868/69, liczba uczennic wzrosła do 67, a w 1870/71 były 64 uczennice6.
4

5
6

Archiwum Państwowe w Łodzi (dalej APŁ), Łódzka Dyrekcja Szkolna (dalej: ŁDS), sygn.
2400, k. 5.
Tamże, k. 7.
Tamże, k. 8.
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Placówka prowadziła bursę, za którą pobierano opłatę roczną w wysokości
100 rubli. Z tej formy opieki korzystało 16 uczennic. Za naukę pobierano czesne
w wysokości od 1 do 6 rubli w skali miesięcznej. Wysokość opłat zależała od
stanu majątkowego rodziny.
Początkowe grono nauczycielskie w 1863 r. stanowili wyłącznie Polacy. Byli to Kazimierz Ginter – nauczyciel przyrody w szkole powiatowej, nauczyciel
języka polskiego i rosyjskiego Erazm Latur, Florentyna Sein (język francuski),
Emilian Lenk (kaligrafia i rysunki), Wacław Błażek (muzyka), Emilia Żełkowska (język polski i francuski), Antonina Mazurkiewicz (roboty ręczne i kaligrafia), Leokadia Wysokińska (geografia i język niemiecki) oraz Maria Dymaczewska (wychowawczyni w bursie).
W roku szkolnym 1865/66 zrekonstruowano grono nauczycielskie, nadal
przeważali w nim nauczyciele szkoły powiatowej; byli to: ks. Alojzy Amman,
Teofil Kaczkowski, Jan Kuliński, Wincenty Kirchner, Ludwik Zawodziński,
Emilian Lenk, Wacław Błażek, Antonina Mazurkiewicz i Maria Dymaczewska.
Nowymi nauczycielami zostali: Florian Seyer (język francuski) i Emilia Wołoszyńska.
W roku szkolnym 1867/68 doszedł pop Aleksiej Puzanowskij do nauczania
religii prawosławnej, jako że 3 uczennice były wyznania prawosławnego, oraz
Józef Łuczyckij – Rosjanin, do nauki języka rosyjskiego. W 1870 r. właścicielka
była zmuszona do przeprowadzenia kolejnych zmian w kadrze nauczycielskiej.
Z progimnazjum rządowego podjęli pracę Apollon Jesielewicz (katolik, absolwent Uniwersytetu Moskiewskiego) – do nauki przyrody, Helena Racewicz (absolwentka Instytutu Maryjskiego w Warszawie) – do nauczania języka polskiego, Aleksiej Jurkiewicz (prawosławny) – do nauki języka rosyjskiego, oraz
Aleksander Disput (lat 33, ewangelik, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego)
– do nauki języka niemieckiego.
Szkoła funkcjonowała do 1872 r., czyli do śmierci właścicielki, i zachowała
swój polski charakter. Plan lekcji przedstawia tabela 1.
Tabela 1. Tygodniowy plan lekcji Pensji Żeńskiej Wyższej J. Wiśniewskiej
Lp.

Kl. I

Kl. II

Kl. III

Kl. IV

Ogółem

1.

Religia

Przedmiot

2

2

—

—

4

2.

Historia Kościoła rzymskokatolickiego

—

—

2

2

4

3.

Język polski

6

5

4

4

19

4.

Język rosyjski

2

3

2

2

9

5.

Język niemiecki

4

5

3

3

15

6.

Język francuski

4

4

4

4

16

7.

Nauka o moralności

2

2

2

2

8

8.

Arytmetyka

3

3

3

3

12
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Tabela 1. Tygodniowy plan lekcji Pensji Żeńskiej Wyższej J. Wiśniewskiej (cd.)
Lp.

Przedmiot

Kl. I

Kl. II

Kl. III

Kl. IV

Ogółem

9.

Kaligrafia

3

3

2

2

10

10.

Geografia

2

2

2

2

10

11.

Prace ręczne

3

3

1

1

8

12.

Rysunek

1

1

2

2

6

13.

Historia Polski

—

—

2

2

4

14.

Historia powszechna

—

—

2

2

4

15.

Przyroda

—

—

2

2

4

32

33

33

33

131

Razem
Źródło: APŁ, ŁDS, sygn. 2400, k. 11.

W roku szkolnym 1866/67 uruchomiono klasę V. Uczennicami były: Aniela
Frykacz, Antonina Januszewska, Helena Aleksandrowicz, Gustawa Moszkowska, Filipina Bergman i Emilia Trepka7.
b. Szkoła Augustyny Denel (1864–1882)
Augustyna Denel (z domu Perl, lat 44, córka pastora ewangelickiego) 4 lutego 1865 r. zwróciła się z prośbą w języku niemieckim do Ernesta von Berga –
naczelnika Łódzkiej Dyrekcji Szkolnej, o podwyższenie statusu prowadzonej od
1864 roku 2-klasowej pensji żeńskiej. Wnioskodawczyni podała, iż posiada
świadectwo guwernantki niższej wydane przez Komitet Egzaminacyjny Komisji
Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie oraz 5-letni staż pracy w pensji żeńskiej wyższej w Warszawie.
W czasie starania się o podwyższenie statusu szkoły posiadała jedynie 29
uczniów, w tym 8 chłopców w klasie przygotowawczej oraz 21 dziewcząt w klasie wstępnej, I i II. Uczennicami w klasie wstępnej były: Berta Weinberg i Salomea Wenzel – wyznania mojżeszowego, oraz Ludwika Denel – ewangeliczka,
córka właścicielki. W klasie I były 4 katoliczki: siostry Zofia i Józefa Mizgalskie, Irena Meinert, Wiktoria Stępińska. Ewangeliczkami zaś były: Paulina Gersten i Emma Biedermann, a Leonia Bornzweig i Berta Mietkiewicz były religii
mojżeszowej. W klasie II były 4 uczennice prawosławne: Serafina Berbakow,
Lutyńska, Jędrejew i Kiessling. Wyznania ewangelickiego były: A. Müller, Berta Müller i Emma Müller, M. Boynen, wyznania zaś mojżeszowego Berta Kempińska, Anna Kempińska oraz S. Wolberg8. Nie było katoliczek.
Ponownie o zgodę na 3-klasową pensję żeńską właścicielka skierowała
9 lipca 1866 r. Zgodę otrzymała dopiero 9 grudnia 1868 r. Od roku szkolnego
1874/75, kiedy to zapisały się 53 uczennice, nastąpił wzrost liczby uczących się,
7
8

Tamże, k. 12.
Tamże, sygn. 2483, b. pag.
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apogeum w tym względzie szkoła osiągnęła w roku szkolnym 1878/79, gdy
uczyły się w niej 63 uczennice9.
Plan nauczania były standardowy. Wykładano: religię, języki rosyjski, polski
francuski i niemiecki, kaligrafię i arytmetykę, przyrodę, prace ręczne, geografię
i historię Rosji.
Wysokość czesnego była umiarkowana i wynosiła od 6 do 12 rubli za rok.
W 1868 r. nauczycielami byli: A. Denel, Aleksandra Czeburakina (katoliczka, lat 45, wdowa po oficerze wojsk carskich, absolwentka pensji żeńskiej
w Warszawie), Ludwik Tyl (lat 30, katolik, matematyk po gimnazjum realnym
w Warszawie), nauczyciel szkoły elementarnej Jan Kuliński (polonista, absolwent gimnazjum realnego w Warszawie z 1859 r.), Helena Antonowa (Rosjanka,
absolwentka I Rosyjskiego Gimnazjum Żeńskiego w Warszawie) – z wynagrodzeniem 120 rubli rocznie10.
Ze względu na zbyt niskie uposażenie właścicielka szkoły nie była w stanie
utrzymać dobrych nauczycieli. W 1870 r. zatrudniła Rosjanki Anastazję Bożewicz,
a w 1872 r. – Julię Siemczewską z Kijowa do nauki języka rosyjskiego. Z kolei
w 1876 r. zatrudniła Marię Kajnową, nauczycielkę języka rosyjskiego w żeńskiej
szkole żydowskiej w Częstochowie, mającą patent nauczycielki domowej.
Szkoła nie miała odpowiedniej liczby uczennic, aby egzystować. Być może
ze względu na ewangelickie wyznanie właścicielki oraz ofertę programową. Adresowana była do warstw średnich. W 1876 r. na 56 uczennic 16 było wyznania
rzymskokatolickiego, 2 – prawosławnego, 1 – ewangelickiego i 37 mojżeszowego. W 1878/79 roku na 54 uczennice katoliczek było 18, żydówek – 25, ewangeliczek – 7 i 4 prawosławne. W 1875 r. na 53 uczennice – żydówek było 40, prawosławnych nie było, ewangeliczki były 3, a katoliczek – 1011.
W roku szkolnym 1880/81 przy 56 uczennicach personel nauczycielski składał się z właścicielki, jej córki Ludwiki, Marii Sopeckiej (wykształcenia domowego) oraz nadal Marii Kajnowej, pracującej na godzinach zleconych.
Właścicielka nie była w stanie zatrudnić nauczycieli z odpowiednim wykształceniem. Budżet szkoły planowany był na 1300 rubli rocznie przy założeniu, że będzie funkcjonować bursa, której jednak nie otwarto. Wydatki opiewały
na 902,93 ruble; składały się z kosztów wynajmu pomieszczenia (400 rubli
rocznie), opału (98,75), materiałów piśmiennych (18,90), opłaty stróża (60) oraz
środków czystości (25,68), dochody zaś z czesnego dawały tylko około 600–700
rubli rocznie12. W tej sytuacji właścicielka ograniczała wydatki na personel nauczycielski.
15 lutego 1882 r. naczelnik ŁDS zamknął szkołę ze względu na brak uprawnień nauczycieli do nauki języka rosyjskiego, historii i geografii Rosji. W wyni9
10
11
12

Tamże.
Tamże.
Tamże.
Tamże.
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ku odwołania Aleksander Apuchtin, kurator WON, zezwolił na dokończenie roku szkolnego 1881/82 pod warunkiem zatrudnienia odpowiedniego nauczyciela
języka rosyjskiego.
c. Pensja Żeńska Karoliny Rowińskiej (1865–1867)
Dyrektor ŁDS Ernest von Berg pismem z 12 lipca 1865 r. zezwolił Karolinie
Rowińskiej (z domu Friedrich) na otwarcie 2-klasowej pensji żeńskiej.
Na rok szkolny 1865/66 zapisało się 17 uczennic, w roku następnym było
ich 24, a rok później liczba wzrosła do 2813. Dziewczęta były w wieku 7–14 lat.
W pierwszym roku szkolnym pod względem wyznaniowym były 2 katoliczki
i 15 żydówek. Pod względem zaś pochodzenia społecznego jedna uczennica była
szlachcianką, jedna z rodziny urzędniczej, a 15 było córkami mieszczańskimi.
W drugim roku funkcjonowania szkoły było 6 Polek, 17 Żydówek oraz 1 Rosjanka. Skład społeczny był podobny: jedna szlachcianka, dwie z rodzin urzędniczych i 21 – mieszczańskich14.
Zachowanie uczennic po drugim roku nauki zostało ocenione następująco:
5 ocen wzorowych, 6 bardzo dobrych i 4 dobre15.
28 listopada 1866 r. właścicielka wystąpiła do władz oświatowych z prośbą
o zgodę na uruchomienie 4-klasowej pensji żeńskiej o programie progimnazjum.
Uzasadniała ona: „Prowadząc zakład mój naukowy od lat 2 w zakresie bardzo
szczupłym, powzięłam zamiar rozszerzenia takowego, stosując się w tym względzie
do życzeń rodziców i opiekunów młodzieży pod moim dozorem zostającej”16.
W odpowiedzi 18 lutego 1867 r. dyrektor ŁDS zaznaczył, iż może być wydana zgoda, jeżeli wszystkie przedmioty nauczania będą prowadzone w języku
rosyjskim. Zażądał gwarancji właścicielki: „Zanim więc stanowcza decyzja
w tym względzie nastąpi, zechce mnie Pani bezwzględnie zawiadomić, czy warunki temu będzie mogła uczynić”17.
Starająca się, już 18 marca tegoż roku zapewniła, iż spełni postawione warunki, dodając: „Szczycąc się zaufaniem i życzliwością russkich domów, którzy
mnie sami zachęcają do powiększenia szkoły i dla których wyższa pensja niezbędną być się zdaje, powodowana uczuciem wdzięczności musiałabym wykład
przedmiotów do ich dzieci po części stosować. Gdy zaś sama jestem obeznana
z tym językiem, gdy pomoc nauczycieli progimnazjum męskiego mam sobie zapewnioną, gdy już najęłam obszerne do tego celu mieszkanie, postanowiłam
zdecydować się na przyjęcie warunków tego, abym wykład przedmiotów w języku russkim w mojej szkole zaprowadziła”18.
13
14
15
16
17
18

Tamże, sygn. 2484, b. pag.
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Tymczasem były to gwarancje bez pokrycia. Wśród uczennic była tylko jedna Rosjanka, a spośród czworga zadeklarowanych nauczycieli nikt nie miał wymaganego wykształcenia wyższego lub w zakresie akademii duchownej. Byli to
Józef Trepka (wykształcenie domowe, patent nauczycielski) oraz Jan Kuliński
(polonista, absolwent gimnazjum w Radomiu) – obaj nauczyciele byłej Szkoły
Powiatowej w Częstochowie. Matematyki miał uczyć Józef Wojciechowski –
nauczyciel szkoły elementarnej miejskiej, a języka rosyjskiego Mojżesz Majersohn (absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Sieradzu oraz nauczyciel
w szkole żydowskiej). Nie odpowiadali oni jednak władzom oświatowym –
z wyjątkiem J. Kulińskiego – ze względu na słabą znajomość języka rosyjskiego
i niskie kwalifikacje.
Drugą podstawową przyczyną braku zatrudnienia odpowiednich nauczycieli
był niedobór środków finansowych właścicielki szkoły. Nie miała ona żadnych
oszczędności, a czesne pobierane za naukę, w wysokości 10–20 rubli rocznie,
nie wystarczało na pokrycie planowanych wydatków. Roczny koszt wynajmu
lokalu wynosił 130 rubli, zaś płace nauczycielskie (zresztą niskie) opiewały na
około 400 rubli rocznie.
W 1867 r. w szkole uczyło się 28 dziewcząt – licząc po 20 rubli od każdej
osoby, dochód mógł przynieść maksymalnie 560 rubli. Brakowało zatem środków na ogrzewanie i środki czystości.
W tej sytuacji właścicielka ogłosiła w prasie, iż sprzeda „pensję wyższą” za
300 rubli. Spotkało się to z ostrą reakcją ze strony ŁDS. 8 sierpnia 1867 r.
E. von Berg zawiadomił właścicielkę, iż prawo nie zezwala na sprzedaż szkoły,
a ponadto błędnie poinformowała ona, iż jest to „wyższy zakład”19. Władze
szkolne w rezultacie nie zezwoliły na podwyższenie szkolnego statusu pensji
i w tym samym roku placówka ta upadła.
d. Szkoła Emilii Szenke (1873–1893)
Dzieje prywatnej szkoły Emilii Szenke sięgają 1872 roku, kiedy to przejęła
ona 2-klasową szkołę elementarną z pensjonatem od Marii Garszteckiej. Wcześniej E. Szenke (z domu Czaczkowska), szlachcianka, urodzona w 1842 r.
w Warszawie, prowadziła od 1868 r. prywatną Szkołę Żeńską w Zgierzu. Posiadała wykształcenie w zakresie pensji żeńskiej oraz patent nauczycielki domowej.
W 1873 r. E. Szenke wniosła prośbę do kuratora WON w Warszawie o zgodę na utworzenie 4-klasowej średniej szkoły dla dziewcząt wraz z pensjonatem
(bursą). Zgodę uzyskała 30 kwietnia 1874 r. z prawami progimnazjum. Początkowo 2-klasowa szkoła miała 48 uczennic, w tym 25 wyznania rzymskokatolickiego, 20 – mojżeszowego i 3 – prawosławnego. W okresie starania się o progimnazjum liczba uczennic spadła do 46 osób, lecz w 1874 r., po uzyskaniu
zgody kuratora WON, wzrosła do 51 i stale rosła20.
19
20

Tamże.
Tamże, sygn. 2384, k. 5.
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W 1878 r. było już 100 uczennic w sześciu klasach, to jest w klasie przygotowawczej – 10 osób, w klasie I – 17, II – 30, III – 26, IV –13 i V – 5 uczennic21.
Według pochodzenia społecznego były to córki: szlachty – 26, kupców – 43,
mieszczan – 13 oraz podoficerów i oficerów armii carskiej – 1822. Biorąc pod
uwagę kryterium wyznaniowe, prawosławnych było 7, ewangeliczek – 3, żydówek – 37 oraz katoliczek – 6323. W najlepszym okresie rozwoju szkoły, tj. w latach 1879–1882, liczba uczennic wahała się od 107 do 121 osób. Rozwój szkoły
ilustruje tabela 2.
Tabela 2. Stan szkoły E. Szenke w latach 1872–1887
Lp.

Rok

Liczba
uczennic

Rzymskich
katoliczek

Wyznania
mojżeszowego

Ewangeliczek

Prawosławnych

1.

1872

48

25

20

.

3

2.

1873

46

.

.

.

.

3.

1874

51

26

24

.

1

4.

1875

59

.

.

.

.

5.

1876

74

40

29

1

4

6.

1877

74

37

33

1

3

7.

1878

100

63

37

3

7

8.

1879

108

44

51

7

6

9.

1880

107

.

.

.

.

10.

1881

108

.

.

.

.

11.

1882

121

73

41

4

3

12.

1883

98

.

.

.

.

13.

1884

83

52

27

2

2

14.

1885

74

.

.

.

.

15.

1886

91

.

.

.

.

16.

1887

97

.

.

.

.

Źródło: APŁ, ŁDS, sygn. 2404, passim.

Byt materialny placówki oparto na opłatach czesnego. Było ono zróżnicowane w zależności od klasy. I tak w klasie przygotowawczej wynosiło 20 rubli
w skali rocznej, w klasie I – 30, II – 40, III – 50, IV i V – po 60 rubli24. Opłata za
pobyt w pensjonacie wraz z czesnym wynosiła: w klasie I –120 rubli, w klasie II –
21
22

23
24

Tamże, k. 6.
Tamże, sygn. 2404, k. 18; Trudy Warszawskogo Statisticzeskago Komiteta dla diesiati gubernij
Carstwa Polskago, Wyp. XXVIII, Narodnoje obrazowanie w 10 guberniach Carstwa Polskago
za 90 lat, 1816–1906, Warszawa 1907, passim.
Tamże, k. 31.
Tamże, k. 32.
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140 rb., w klasach III i IV – 160 rb., w klasie V – 180 rb.25 W 1885 r. wpływy
z czesnego wynosiły 2220 rb., a opłaty za pobyt w pensjonacie dały kwotę 2720 rb.,
w sumie uzyskano kwotę 4940 rb.26 W owym czasie nie przewidywano zwolnienia z opłaty lub zniżkowego czesnego.
Program nauczania obejmował w klasie I dwie godziny tygodniowo religii,
cztery godziny języka rosyjskiego, po cztery godziny języka polskiego i arytmetyki, po trzy godziny języka niemieckiego i francuskiego, dwie godziny kaligrafii oraz jedną godzinę robót ręcznych.
W klasie II, oprócz wymienionych przedmiotów, doszły nowe w wymiarze:
geografia – dwie godziny oraz przyroda trzy godziny tygodniowo.
W klasie III doszły przedmioty: historia Rosji (dwie godziny) oraz historia
powszechna (jedna godzina tygodniowo).
W klasie IV nowym przedmiotem, oprócz kontynuacji wyżej wymienionych,
była geografia Rosji w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Szczegółowy plan
nauczania przedstawia tabela 3.
Tabela 3. Tygodniowy plan lekcji E. Szenke w roku szkolnym 1875/76
Lp.

Przedmiot

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

Ogółem

1. Religia

2

2

2

2

8

2. Język rosyjski

4

4

4

4

16

3. Język polski

4

4

4

4

16

4. Język niemiecki

3

3

3

3

12

5. Język francuski

3

3

3

3

12

6. Arytmetyka

4

4

2

2

12

7. Geografia

—

2

2

2

6

8. Przyroda

—

3

—

—

3

9. Historia powszechna

—

—

1

1

2

10. Historia Rosji

—

—

2

2

4

11. Geografia Rosji

—

—

—

2

2

12. Kaligrafia

2

1

1

—

4

13.

Roboty ręczne
Razem

1

2

2

2

7

23

28

26

27

104

Źródło: APŁ, ŁDS, sygn. 2404, k. 72.

W latach 1873–1893, to jest przez 20 lat, w szkole pracowało 51 nauczycieli.
Tak duży ruch kadrowy był związany z określoną polityką carskich władz
25
26

Tamże, k. 37.
Tamże; czesne w prywatnych pensjach żeńskich w Warszawie wynosiło od 80 do 180 rubli
rocznie, F. Staszyński, dz. cyt., s. 142. W Lublinie czesne wynosiło 100–150 rubli, R. Kucha,
Szkolnictwo Lublina w latach 1864–1915. Zarys dziejów, Lublin 1995, s. 293 i nn.
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oświatowych. Nauczyciele byli zatwierdzani corocznie na okres roku szkolnego.
Dążono, aby nauczyciel nie był pewny swej stabilizacji w szkole. Instrument ten
miał zapobiec również przeistaczaniu się placówki w ośrodek o charakterze polskim i patriotycznym. Należy też uwzględnić, że szkoła od 1879 r. funkcjonowała w okresie, gdy kuratorem WON-u był Aleksander Apuchtin (1879–1897), wyjątkowy tępiciel polskości.
Właścicielka siedmiokrotnie kompletowała grono nauczycielskie, w latach:
1873, 1876, 1878, 1879, 1880, 1885 i 1886. Często zmieniali się nauczyciele Polacy, ale i Rosjanie – nauczyciele języka rosyjskiego, historii i geografii Rosji.
Często zmieniano księży rzymskokatolickich, aby nie mieli wpływu na młodzież. W ciągu 20 lat pracowało pięciu księży rzymskokatolickich: ks. Piotr
Gerber, ks. Antoni Grochowski, ks. Antoni Korejwo, ks. Nowakowski oraz ks.
Kazimierz Puacz. Religii mojżeszowej przez cały okres nauczał Marek Majersohn, a prawosławnej dwóch duchownych – A. Dubickij (1883–1893) oraz
M. Naruszewicz (1878–1883).
Właścicielka szkoły w 1873 r. zapewniła sobie niezłą kadrę nauczycielską.
Pracę podjęli wówczas Wincenty Kirchner – utalentowany absolwent Uniwersytetu Moskiewskiego, nauczyciel w miejscowym rządowym gimnazjum męskim,
Adam Szenke – nauczyciel języka niemieckiego, absolwent Uniwersytetu Berlińskiego, Ferdynand Karo – matematyk, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, a także z wykształceniem gimnazjalnym: Józef Wabner, Ludwik Morawski,
Ludwik Dmochowski, Paweł Lostric, Maria Lowen. Wykształcenie domowe
miała Pelagia Fertner, nauczycielka prac ręcznych, a nauczyciel języka rosyjskiego, Rosjanin Sujefranowicz, był absolwentem akademii duchownej27.
W 1876 r. nowymi nauczycielami byli: Marek Wigurski, Ludwik Tyl, Józef
Lenk i Adela Stanisławska oraz M. Majersohn – religia mojżeszowa. W roku
1878 rozpoczęli pracę: Ewa Stange – język angielski, A. Szeppe – rysunek,
S. Russek – przyroda, S. Butinskij – język rosyjski, pop Naruszewicz – religia
prawosławna. W 1879 r. Paweł Mariszewicz przyszedł na miejsce Butinskiego,
a dra Bursztyńskiego zatrudniono jako lekarza szkolnego i nauczyciela higieny.
Zofię Karczewską przyjęto do nauki języka rosyjskiego, Stefanię Kościńską do
nauki języka polskiego oraz Eugeniusza Thona do nauki języka niemieckiego28.
W 1880 r. zmiany w gronie nauczycielskim objęły sześć osób; przyszli ks.
Kazimierz Puacz do wykładania religii rzymskokatolickiej, Rosjanie Piotr Rostkowskij i Konstantyn Radziewskij do nauczania języka rosyjskiego i historii Rosji, Maria Lenczewska do języka polskiego, Jadwiga Trenner i Klara Wize do
nauki robót kobiecych29.
W 1885 r. pracę podjęli: Rosjanka Agrippina Szpigiel jako nauczycielka języka rosyjskiego, Wanda Paszkowska, Władysława Łukaszewska, Antonina
27
28
29
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Mazurkiewicz do prac ręcznych kobiecych, Klemens Kossowski do matematyki
(†1895), Marek Wigurski do języka francuskiego30.
W 1886 r. grono nauczycielskie stanowili Rosjanka Katarzyna Siliwanowa
do języka rosyjskiego, Konstantyna Adellowa do języka niemieckiego, Maria
Kossowska do języka polskiego, Natalia Michajłowa – Rosjanka do historii
i geografii Rosji, Władysław Dmochowski – rysunki, Andrzej Lipski – matematyka, Klemens Kozłowski – język polski, Kazimiera Zalewska – język francuski,
J. Mazurkiewicz – kaligrafia i Wanda Paszkowska – język niemiecki i francuski31. W roku szkolnym 1886/87 przedłużono naukę do siedmiu lat. Absolwentki
w zależności od wyników uzyskiwanych na egzaminie końcowym mogły ubiegać się o tytuł nauczycielki domowej lub prywatnej nauczycielki początkowej.
Tabela 4. Nauczyciele szkoły E. Szenke (1873–1893)
Lp.

30
31

Nazwisko i imię

Wyznanie

Nauczane przedmioty

Okres pracy

1.

Adellow Konstantyna

ewangelickie

j. angielski

1885–1893

2.

Adellow Ferdynand

ewangelickie

j. niemiecki

1885–1893

3.

Butinskij S.

prawosławne

j. rosyjski

1885–1893

4.

Bursztyński, dr

mojżeszowe

lekarz, higiena

1879–1893

5.

Dmochowski Ludwik

rzymskokatolickie

rysunki, kaligrafia

1873-1886

6.

Dubickij Aleksander, pop

prawosławny

religia prawosławna

1883–1893

7.

Fertner Pelagia

rzymskokatolickie

prace ręczne

1876–1880

8.

Garsztecka Maria

rzymskokatolickie

j. francuski

1873–85

9.

Gerber Piotr, ks.

rzymskokatolickie

prace ręczne

1876–1880

10. Grochowski Antoni, ks.

rzymskokatolickie religia rzymskokatolicka

1885–1893

11. Karczewska Zofia

rzymskokatolickie

j. rosyjski

1879–1880

12. Kirchner Wincenty

rzymskokatolickie

matematyka

1873–1878

13. Karo Ferdynand

rzymskokatolickie

matematyka

14. Korejwo Antoni, ks.

rzymskokatolickie religia rzymskokatolicka

1877–1880

15. Kossowska Maria

rzymskokatolickie

matematyka, przyroda

1885–1890

16. Kościńska Stefania

rzymskokatolickie

j. polski

1879–1885

17. Kozłowski Klemens

rzymskokatolickie

j. polski

1886–1893

18. Lenczewska Maria

rzymskokatolickie

j. polski

1880–1885

19. Lenk Józef

rzymskokatolickie

matematyka

1876–1878

1878–1880

20. Lipski Andrzej

rzymskokatolickie

kaligrafia

1886–1893

21. Liwen Maria

rzymskokatolickie

j. francuski

1879–1893

22. Lostric Paweł

rzymskokatolickie

j. francuski

1873–1876

23. Lowell Maria

rzymskokatolickie

j. angielski

1877–1893

Tamże.
Tamże.

Początki średniego szkolnictwa żeńskiego w Częstochowie…

445

Tabela 4. Nauczyciele szkoły E. Szenke… (cd.)
Lp.

Nazwisko i imię

Wyznanie

24. Łukaszewska Władysława rzymskokatolickie

Nauczane przedmioty

Okres pracy

j. polski

1885–1886

25. Majersohn Mark

mojżeszowe

religia mojżeszowa

1876–1893

26. Mariszewicz Paweł

prawosławny

j. rosyjski

1879–1880

27. Mazurkiewicz Antonina

rzymskokatolickie

kaligrafia

1885–1890

28. Michajłowa Natalia

prawosławne

j. rosyjski

1886–1893

29. Morawski Ludwik

rzymskokatolickie

j. rosyjski

1873–1879

30. Naruszewicz, pop

prawosławne

religia prawosławna

1878–1883

31. Nowakowski, ks.

rzymskokatolickie religia rzymskokatolicka

1878–1880

32. Paszkowska Wanda

rzymskokatolickie j. niemiecki, j. francuski

1885–1893

33. Puacz Kazimierz, ks.

rzymskokatolickie religia rzymskokatolicka

1880–1885

34. Radziewskij Konstanty

prawosławne

język rosyjski

1880–1885

35. Rostkowskij Piotr

prawosławne

j. rosyjski

1880–1885

36. Russek E.

rzymskokatolickie

przyroda

1878–79

37. Siliwanowa Katarzyna

prawosławne

j. rosyjski

1886–

38. Stange Ewa

ewangelickie

j. angielski

1878–79

rzymskokatolickie

prace ręczne

1876–78

prawosławne

j. rosyjski

1873–76

41. Szenke Adam

ewangelickie

j. niemiecki

1875–1889

42. Szenke Emilia

rzymskokatolickie

j. polski

1873–93

39. Stanisławska Adela
40. Sujefranowicz

43. Szeppe Anna

ewangelickie

rysunki

1878–79

44. Szpigiel Agrippina

prawosławne

j. rosyjski

1885–86

45. Thon Eugeniusz

ewangelickie

j. niemiecki

1879–1880

46. Tiszl Ludwik

rzymskokatolickie

arytmetyka

1876–80

47. Trenner Jadwiga

rzymskokatolickie

prace ręczne

1880–85

48. Wabner Józef

rzymskokatolickie

historia

1873–1880

49. Wigurski Marek

rzymskokatolickie

historia

1876–1886

ewangelickie

niemiecki, prace ręczne

1880–

rzymskokatolickie

prace ręczne

1886–93

50. Wize Klara
51. Zalewska Kazimiera

Źródło: APŁ, ŁDS, sygn. 2384, k. 5.

W okresie 20 lat wśród 51 nauczycieli było 32 Polaków, 10 Rosjan, 7 Niemców i 2 narodowości żydowskiej. Status nauczyciela prywatnego był nieustabilizowany. Umowa z nauczycielem była odnawiana lub nie z końcem każdego roku szkolnego. Brak było pisemnych umów dotyczących pracy, regulujących stosunki między nauczycielem a przełożonym. Zarobki wahały się od 150 do 300
rubli rocznie. Wynagrodzenie było wypłacane przez dziesięć miesięcy w roku,
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a przez dwa letnie miesiące nauczyciele pozostawali bez pracy i bez środków do
życia z tego tytułu.
W szkolnictwie prywatnym pod koniec XIX wieku tworzyła się grupa zawodowa nauczycielek. Z zachowanych źródeł archiwalnych wynika, iż były to
osoby pochodzenia szlacheckiego i mieszczańskiego, z tym że dominowały te
pierwsze. W większości pracę w szkole podejmowały córki „szlachty urzędniczej” osiadłej w miastach, a nie szlachty ziemiańskiej.
Wszyscy nauczyciele Polacy, z wyjątkiem Pelagii Fertner i Antoniny Mazurkiewicz, byli pochodzenia szlacheckiego. Ze stanu tego wywodziły się również Rosjanki A. Szpigiel, K. Siliwanowa oraz Natalia Michajłowa, a także nauczyciele ewangelicy: Adam Szenke i małżeństwo Ferdynand i Konstantyna
Adellow. Mieszczańskiego pochodzenia byli: J. Wabner, M. Lowen, D. Lostric,
Ewa Stange, S. Butinski, L. Tyl, M. Wigurski, P. Mariszewicz, dr Bursztyński,
E. Thon, D. Rostkowskij, K. Radziewskij, K. Wize, J. Trenner.
Szkoła Emilii Szenke (po śmierci męża Adama w 1890 r.) w 1893 r. przeszła
w ręce 20-letniej Kazimiery Garbalskiej i funkcjonowała do 1908 r. Placówka ta,
mimo wielu trudności, spełniła doniosłą rolę, zwłaszcza w drugiej połowie XIX
wieku, krzewiąc i podtrzymując polskość wśród swoich wychowanek.
Do języka polskiego używano podręczników zatwierdzonych przez władze
szkolne Warszawskiego Okręgu Naukowego, to jest T. Wierzbowskiego Wypisy
polskie (Warszawa 1888), A. Łukomskiego Wypisy polskie, cz. I i II, (Warszawa
1890), A. Jeskego Wypisy polskie (Warszawa 1898), M. Łyszkowskiego Wypisy
z pisarzów polskich, cz. I (Warszawa 1895), A. Bączkiewicza Wypisy polskie
(Warszawa 1897)32. Wykorzystywano także następujące podręczniki rosyjskie:
W. Gruszewskiego Russkaja gramota, Sztejnhauera Gieografija, Gucykowicza
Istorija Rossiji, Wolpera Russkaja riecz, JewtuszewskiegoMietodika arifmietiki,
Goldberga Zbornik zadacz i Rossijskij Carstwujuszczij Dom, Grigoriewa Russkoje słowo.
Trzy czynniki decydowały o rozwoju polskich szkół prywatnych, były to:
polityka władz carskich, zasady finansowania oraz nauczyciele. Sposób finansowania określał zaś zasady zarządzania szkołami. Pensje żeńskie pozostawały
własnością jednej osoby, współudział nauczycieli w kierowaniu szkołą był jeszcze niemożliwy.
Pod względem kierunku naukowo-wychowawczego szkoły polskie miały –
w założeniu organizatorów – stanowić całkowite przeciwieństwo rosyjskich
szkół państwowych – bezdusznych, formalistycznych, z wynaradawiającym
i policyjnym charakterem.

32

E. Staszyński, Problem języka polskiego w szkołach rządowych w Królestwie Polskim, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 1965, t. 7, s. 159; por. J. Wołyński, Wspomnienia z czasów szkolnictwa rosyjskiego w b. Królestwie Polskim 1868–1915, Warszawa 1936, s. 63 i nn.
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e. Szkoła Kazimiery Garbalskiej (1893–1908)
Kontynuatorka szkoły E. Szenke z powodzeniem rozwijała placówkę. W roku szkolnym 1896/97 szkoła liczyła 134 uczennice, by w następnym odnotować
173 zapisy, a w roku szkolnym 1899/1900 – 235 uczennic33. Rok 1904/05 wykazywał jeszcze 201 uczennic, lecz począwszy od roku następnego, zaznaczyła się
tendencja zniżkowa – w 1905/06 było 131 uczennic. Przez cały okres prowadzono bursę dla 20 uczennic.
W 1896 r. były 102 uczennice rzymskokatolickie, 45 żydówek, 4 prawosławne oraz 3 ewangeliczki. Pod względem pochodzenia dzieci szlachty i urzędników było 69, 40 pochodziło z rodzin mieszczańskich, a 45 – kupieckich34.
W poszczególnych klasach było: w przygotowawczej – 35 osób, w klasie I –
28, w klasie II – 34, w klasie III – 31, w klasie IV – 15, w klasie VI – 6, a w klasie VI – 5 osób. Oznacza to, że większość uczennic przerywała kształcenie po
4 latach pobytu w szkole. W ciągu 3 lat od 1893 r. do 1896 na 540 uczennic tylko 8 ukończyło pełny kurs.
Nieco lepiej wyglądała sytuacja w roku szkolnym 1899/1900, kiedy to na
235 uczennic do klasy przygotowawczej zapisano 45 osób, do klasy I – 51, II –
52, III – 33, IV – 25, V – 22, VI – 735.
W 1905 r. szkołę opuściły Rosjanki; na 131 osób zapisane były 92 Polki, 32
Żydówki i 7 ewangeliczek36. W wykazie personelu nauczycielskiego brakowało
nauczyciela religii prawosławnej37.
Roczny budżet szkoły w 1897 r. opiewał na sumę 4548 rubli. Dochody opierano na opłatach czesnego – w wysokości zależnej od klasy nauczania – oraz
opłatach za internat. Opłaty za naukę wynosiły: w klasie wstępnej 20 rb., w klasach I i II 30 rb., w III i IV 40 rb., a w V i VI po 50 rubli. Opłaty za bursę klasyfikowano oddzielnie i wynosiły one od 160 do 200 rubli rocznie. Przeznaczano
je na zakwaterowanie i wyżywienie pensjonariuszek oraz płace 4 wychowawczyń.
Grono pedagogiczne składało się zawsze z dobrze wykwalifikowanych nauczycieli, w części z nauczycieli gimnazjum rządowego zatrudnionych dodatkowo i posiadających wykształcenie uniwersyteckie. W ciągu 15 lat działalności
szkoły przez sale lekcyjne przeszło 40 nauczycieli. Związane to było z corocznym zatwierdzaniem personelu nauczycielskiego przez carskie władze oświatowe, ale także i fluktuację spowodowaną niskimi płacami. Zgodnie z przepisami
właścicielka była zobowiązana do etatowego zatrudnienia czterech nauczycieli
do języka rosyjskiego, historii i geografii Rosji, arytmetyki i jednego z języków
nowożytnych innych. Pozostali nauczyciele byli zatrudnieni na godziny zlecone.
33
34
35
36
37

APŁ, ŁDS, sygn. 2401, k. 3.
Tamże, sygn. 2401, k. 5.
Tamże, k. 11.
Tamże, k. 28.
Tamże.
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Tabela 5. Nauczyciele w latach 1893–1908
Lp. Nazwisko i imię

Narodowość

Wykształcenie

Okres pracy

Przedmiot

1. Blius Zofia

Rosjanka

gimnazjum żeńskie

1905–1908

j. rosyjski

2. Bogdanow Michał

Rosjanin

Uniwersytet Kijowski

1895–

j. rosyjski

3. Buchwalder Karol

Polak

gimnazjum męskie

1903–1905

j. francuski

4. Dorngleich Klara

Polka

gimnazjum żeńskie

1904–1908

j. niemiecki

Rosjanin

akademia duchowna

1903–1908

j. rosyjski

6. Garbalska Kazimiera

Polka

gimnazjum żeńskie

1899–1908

j. polski

7. Ginter Maria

Polka

Instytut Muzyczny

1900–

muzyka

8. Grabowski Bronisław

Polak

Szkoła Główna
w Warszawie

1895–

j. polski

9. Hoffman Karol

Polak

Uniwersytet
Wrocławski

1905–1908

j. niemiecki

10. Jurakowska Janina

Polka

II Gimnazjum Żeńskie
w Warszawie

1906

przyroda

Rosjanka

Instytut Maryjny
w Wilnie

1898–

j. rosyjski

Polka

gimnazjum żeńskie

1895–

przyroda

Rosjanin

Uniwersytet
Petersburski

1896–

j. rosyjski

Żyd

Seminarium Nauczycielskie w Sieradzu

1893–1908

religia

15. Malec Franciszek

Polak

Instytut Muzyczny

1895–

śpiew

16. Majerska Ludwika

Polka

gimnazjum żeńskie

1895–

j. niemiecki

17. Marczewski Adam, ks.

Polak

seminarium duchowne 1893–1900

religia rzymskokatolicka

18. Magott Józef, ks.

Polak

seminarium duchowne 1900–1908

religia rzymskokatolicka

19. Nawrocki Edward

Polak

Uniwersytet
Warszawski

1895–

j. polski

20. Neapolitański Sergiej

Rosjanin

Uniwersytet
Warszawski

1904–1908

matematyk

21. Neapolitańska Zofia

Polka

gimnazjum żeńskie

1904–1908

matematyk

22. Petelska Maria

Polka

gimnazjum żeńskie

1903–1908

j. francuski,
geografia

23. Polus Józef

Polak

Instytut Muzyczny

1905–1908

muzyka

akademia duchowna

1893

religia prawosławna

5. Fedorenko Tymofiej

11. Kiurto Serafina
12. Komornicka Leokadia
13.

KorowmijewiczBazylewicz Mikołaj

14. Leder Markus

24. Preobrażeńskij Mikołaj

Rosjanin

25. Psarska Emilia

Polka

Instytut Muzyczny

1893–1890

muzyka

26. Rednich Natalia

Rosjanka

gimnazjum żeńskie

1893–

j. rosyjski

27. Sawickaja Nadieżda

Rosjanka

gimnazjum żeńskie

1903–

j. rosyjski
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Tabela 5. Nauczyciele w latach 1893–1908 (cd.)
Lp. Nazwisko i imię

Narodowość

Wykształcenie

Okres pracy

Przedmiot

28. Senik Aleksander

Rosjanin

Instytut hr. Bezborodko w Nieżynie

1896–

j. rosyjski

Rosjanka

gimnazjum żeńskie

1895–

j. rosyjski

29.

Stefanowicz Aleksandra

30. Szefer Zofia

Polka

gimnazjum żeńskie

1904–

j. niemiecki

31. Sziszowa Nadieżda

Rosjanka

gimnazjum żeńskie

1896–

j. rosyjski

32. Sznapper Antonina

Żydówka

gimnazjum żeńskie

1905–1908

przyroda

33. Szudejko Antoni

Polak

gimnazjum męskie

1895–

matematyk

34. Szudejko Antonina

Polka

gimnazjum żeńskie

1896–

j. francuski

1895–1901

religia prawosławna

Uspieńskij Aleksander,
35.
pop

Rosjanin

akademia duchowna

36. Wasiliew Wasilij

Rosjanin

.

1896

j. rosyjski

37. Wajzner Katarzyna

Rosjanka

gimnazjum żeńskie

1905–1908

j. rosyjski

Rosjanka

gimnazjum żeńskie

1897–

j. rosyjski

Rosjanin

akademia duchowna

1901–1908

religia prawosławna

Polak

Uniwersytet
Petersburski

1893–1904

matematyka

Polak

Uniwersytet
Warszawski

1895

j. polski

Niemka

gimnazjum żeńskie

1903–

j. niemiecki

38.

Wartminskaja Walentyna

39. Wierchowskij Pietro
40.

Włodarski Włodzimierz

41. Wołyński Jan
42. Wrede Katarzyna

Źródło: APŁ, ŁDS, sygn. 2402, k. 7, 24, 51.

Wśród nauczycieli było więc 7 osób z wykształceniem uniwersyteckim, jedna miała ukończony Instytut Pedagogiczny hr. Bezborodki w Nieżynie k. Kijowa, dwie seminarium duchowne rzymskokatolickie, 3 seminarium duchowne
prawosławne, jedna Instytut Maryjski dla szlachcianek w Wilnie, cztery osoby
Instytut Muzyczny w Warszawie, jedna osoba Seminarium Nauczycielskie
w Sieradzu oraz 22 osoby gimnazja żeńskie i męskie.
Pod względem narodowościowym były 22 osoby narodowości polskiej, 14 –
rosyjskiej, dwie żydowskiej i jedna – niemieckiej.
Na szczególną uwagę zasługuje małżeństwo nauczycielskie Zofii i Sergieja
Neapolitańskich. Sergiej był Rosjaninem, absolwentem matematyki Uniwersytetu Warszawskiego z 1897 r.; w 1898 r. ożenił się jako pierwszy Rosjaninnauczyciel z Polką, takżę nauczycielką. Był nauczycielem w gimnazjum rządowym w Częstochowie i po 1908 r. w Warszawie. Jak wspomina Jan Wołyński,
nauczyciel języka polskiego w gimnazjum częstochowskim, był to: „człowiek
wysokiej kultury, życzliwie usposobiony do Polaków, który pozostawił po sobie
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dobre wspomnienia”38. Po I wojnie światowej pozostał w Polsce, otrzymał obywatelstwo polskie i pracował nadal jako nauczyciel.
Szkoła była regularnie kontrolowana przez przedstawicieli carskich władz
szkolnych rozmaitego szczebla. Mimo szykan oceny pracy dydaktycznej wystawiane placówce przez wizytatorów były dobre. Podkreślali oni odpowiedni poziom pracy pedagogicznej nauczycieli.
Hospitacja szkoły w 1895 r., przeprowadzona przez inspektora ŁDS, wykazała, iż na 132 zapisane uczennice na lekcjach obecnych było 115, to jest 87%.
Inspektor ocenił wiedzę z języka rosyjskiego w klasach I, II i V – wystawił ocenę ogólną dobrą, przy czym stwierdził, iż „uczennice podwyższyły znajomość
języka rosyjskiego”39. Stwierdził również, iż postępy uczennic były w pełni zadowalające z przedmiotów: język polski, historia, język niemiecki, rysunki
i śpiew. Z owych przedmiotów wystawił ocenę cyfrową 3, co w ówczesnej klasyfikacji oznaczało dobrą40.
Szkoła przez cały czas miała charakter polski, wyniki nauczania były dobre,
stąd rozpoczęto starania o nadanie jej statusu 7-klasowego gimnazjum żeńskiego. Naczelnik ŁDS w piśmie z 28 września 1904 r. stwierdził, iż placówka nie
spełnia warunków do nadania jej pełnego statusu, gdyż w planach nauczania są
braki. Stwierdzono bowiem, iż w klasie VI przedmioty historia powszechna
i matematyka mają o jedną godzinę mniej, niż przewidywał program państwowy. Także w klasie VI brakowało jednej lekcji rysunków. W klasie zaś V powinny być 4 godziny matematyki, a były 3. W klasie IV powinny być 3, a nie
2 godziny języka francuskiego, a w VI – po 2 godziny historii naturalnej i starożytnej, a były 2 godziny historii powszechnej. Wreszcie w klasie wstępnej były
3 godziny języka polskiego, powinny być 2, ponadto były 2 godziny języka
francuskiego zamiast 341.
Wreszcie 30 września 1906 r. kurator WON w Warszawie zawiadomił właścicielkę szkoły, iż nadaje jej status „siedmioklasowego żeńskiego ucziliszcza”
z kursem żeńskim gimnazjów42. Właścicielka przyjęła decyzję jako nadanie
praw gimnazjum żeńskiego, a prawo takie miał zastrzeżone jedynie minister
oświaty w Petersburgu. Nazwy tej nie używała jednak w dokumentacji szkolnej,
lecz w ogłoszeniach prasowych dla celów rekrutacji.
16 września 1907 r. Aleksander Jachontow – inspektor szkolny w Częstochowie, zawiadomił naczelnika ŁDS, iż właścicielka używa nielegalnie nazwy
„gimnazjum żeńskie”, a siebie tytułuje „naczelnicą”. Pretekst ów Rosjanie planowali wykorzystać do zamknięcia szkoły. Faktycznym powodem była aktywność właścicielki w strukturach częstochowskiej Polskiej Macierzy Szkolnej.
38
39
40
41
42

J. Wołyński, dz. cyt., s. 91; „dobrze zasłużył się Polakom” – tamże, s. 28.
APŁ, ŁDS, sygn. 2787, k. 51.
Tamże, k. 52.
Tamże, sygn. 2402, k. 22.
Tamże, k. 51.
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4 marca 1907 r. podczas wyborów weszła w skład zarządu, uzyskując 293 głosy
na 350 głosujących43. 30 września 1907 r. naczelnik ŁDS uznał ogłoszenie za
naruszenie prawa i zagroził zamknięciem szkoły.
Pod względem wpływów politycznych szkoła Kazimiery Garbalskiej pozostawała w sferze oddziaływań Narodowej Demokracji. W okresie rewolucji
1905–1907 istniała w szkole tajna Szkolna Organizacja Młodzieży Narodowej
(OMN). Objęła ona swym wpływem uczennice klas starszych. Brały one aktywny udział w strajku szkolnym 1905 r.44 Tymczasem 13 października 1907 r. Kazimiera Garbalska poprosiła o dwumiesięczny urlop zdrowotny i udała się do
Warszawy do szpitala, gdzie zmarła w 1908 r. w wieku 35 lat. Szkołę przejęła
Wacława Golczewska-Chrzanowska45.

2. Szkolnictwo z prawami rządowymi
a. Gimnazjum Marii Słowikowskiej (1911–1914)
Odwołanie w 1897 r. A. Apuchtina z funkcji kuratora WON-u nie przyniosło
zasadniczych zmian w średnim szkolnictwie ogólnokształcącym Królestwa Polskiego. Jednocześnie coraz wyraźniej występował splot problemów narodowowyzwoleńczych z kwestiami społecznymi i politycznymi.
W 1905 r. rozpoczęła się jawna walka społeczeństwa polskiego z rządem rosyjskim o szkołę polską. W Częstochowie walka młodzieży o szkołę polską rozpoczęła się 22 lutego 1905 r. W strajku szkolnym wzięli udział uczniowie gimnazjum rządowego, szkoły handlowej Meiera oraz pensji żeńskiej Zofii Garszteckiej.
We wrześniu 1906 r. uruchomiono społeczne 8-klasowe męskie gimnazjum polskie, pod dyrekcją W. Kuropatinskiego, do którego zapisało się 400 uczniów46.
W roku szkolnym 1906–1907 gimnazjum rządowe liczyło 287 uczniów,
z tego Polaków 160, 62 Rosjan, 51 Żydów i 14 ewangelików47.
Z gimnazjum rządowego do 18 marca 1905 r. usunięto 238 uczniów,
a w okresie od kwietnia do czerwca do szkoły powróciło jedynie 70 uczniów48.
Ukaz carski z 1(14) października 1905 r. pozwalał osobom prywatnym
i stowarzyszeniom oświatowym zakładać szkoły prywatne z polskim językiem
wykładowym wszystkich przedmiotów nauczania z wyjątkiem języka rosyjskie-

43

44
45

46
47
48

W. Palus, Życie społeczno-polityczne w Częstochowie w latach rewolucji 1905–1907, Częstochowa 2003, s. 217.
S. Nowak, Z moich wspomnień, cz. 2, Częstochowa 1933, s. 90 i n.
Z tradycją w XXI wiek. Monografia Gimnazjum i Liceum im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie, red. J. Koziołek i H. Zaleska, Częstochowa 2007, s. 11.
W. Palus, dz. cyt, s. 212 i nn.
Tamże, s. 214.
Tamże, s. 212.
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go, historii i geografii. W roku 1904 było w Królestwie Polskim 14 gimnazjów
żeńskich, 4 progimnazja i 2 szkoły maryjskie49.
Początkowo carskie władze oświatowe nie utrudniały uzyskiwania zezwoleń. Zamierzały w ten sposób ujawnić tajne polskie szkoły powstałe w czasie
rewolucji 1905 r.
Szkoły średnie, dla dzieci dobrze sytuowanych rodziców, stanowiły dochodową działalność dla właścicieli prywatnych i były chętnie zakładane. Po zamknięciu stowarzyszeń oświatowych przejęli oni całkowicie inicjatywę. Do
1910 r., gdy wydano zezwolenia na otwarcie 12 szkół średnich z polskim językiem wykładowym, nie czyniono większych utrudnień50.
W roku 1911 zezwolono jeszcze na otwarcie 2 szkół, a w 1912 – 651. Władze
oświatowe, obawiając się dalszego rozwoju szkół polskich, zaczęły popierać inicjatywy zakładania prywatnych szkół średnich z uprawnieniami państwowymi
i tym samym – z rosyjskim językiem wykładowym. W latach 1904–1911 otwarto 5 żeńskich szkół średnich z prawami państwowymi, a w 1912 r. – dalsze
4 gimnazja żeńskie o tym samym statusie52. Administracja carska wyraźnie
wspierała ten typ szkół53.
W tym okresie średnich szkół prywatnych bez praw było około 150 z 30 tysiącami uczniów; były to męskie i żeńskie progimnazja. Ponadto funkcjonowało
41 szkół handlowych dla 8 tysięcy uczniów obojga płci54. A zatem w sumie naukę pobierało 38 tysięcy uczniów. W średnich szkołach rządowych i prywatnych
z prawami państwowymi uczyło się w tym czasie 23,5 tysiąca młodzieży55.
W guberni piotrkowskiej (do której należała Częstochowa) w 1909 r. było
41 prywatnych szkół polskich56. Szkoła prywatna polska stała się więc rzeczywistością, odgrywając istotną rolę w zakresie wykształcenia średniego.
Szkoły prywatne z lat porewolucyjnych różniły się od szkół z poprzednich
lat szerszymi programami i wyższym kursem. Przed rewolucją dominowały
trzy-, cztero- i sześcioklasowe pensje żeńskie. Po 1905 r. powstawały głównie
siedmioklasowe szkoły żeńskie odpowiadające gimnazjom rządowym.
Do programu nauczania wprowadzono więcej przedmiotów fizyczno-matematycznych i przyrodniczych, przydzielając na ich realizację większy wymiar
godzin lekcyjnych.
49

50
51
52
53

54
55
56

A. Winiarz, Kształcenie i wychowanie dziewcząt w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim (1807–1905), [w:] Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, red.
A. Żarnowska i A. Szwarc, t. 2, cz. 2, Warszawa 1995, s. 15.
E. Staszyński, Główne kierunki..., s. 139.
Tamże.
Tamże.
J. Schoenbrenner, Warszawskie szkoły średnie na przełomie XIX i XX wieku, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1981, nr 1, 2, 37.
E. Staszyński, Główne kierunki…, s. 140.
Tamże.
Tamże.
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Tabela 6. Tygodniowa siatka godzin 7-klasowego Gimnazjum Żeńskiego M. Słowikowskiej
(1911–1919)
Lp. Nazwa przedmiotu
1. Religia

Klasa/liczba godzin
I

II

III

IV

V

VI

VII

2

2

2

2

2

2

2

Razem
14

2. Język rosyjski

6

5

5

5

4

4

5

34

3. Język polski

2

2

2

2

2

2

2

14

4. Język francuski

3

3

3

3

3

3

3

21

5. Język niemiecki

3

3

3

3

3

3

3

21

6. Matematyka

3

3

3

3

3

3

3

21

7. Fizyka

—

—

—

—

2

2

3

7

8. Geografia

2

2

2

1

—

—

—

7

9. Geografia Rosji

—

—

—

1

2

—

—

3

10. Historia Rosji

—

—

2

—

1

2

2

7

11. Historia powszechna

—

—

—

3

2

2

2

9

12. Historia przyrody

2

2

2

2

2

2

2

14

13. Kaligrafia

2

1

1

—

—

—

—

4

14. Rysunki

1

2

2

2

2

—

—

9

15. Roboty kobiece

1

2

2

2

1

1

1

10

16. Pedagogika

—

—

—

—

—

—

2

2

17. Higiena

—

—

—

—

—

2

—

2

27

27

29

29

29

28

30

199

Ogółem

Źródło: APŁ, ŁDS, sygn. 2449, k. 17 i nn.

Istniejące do tej pory różnorodne pensje żeńskie o zróżnicowanych programach i stopniach organizacyjnych zaczęły się przekształcać w pełnoprawne
gimnazja.
Szkoły z prawami rządowymi nie miały charakteru szkół czysto polskich.
Zwiększały jednakże możliwości kształcenia na poziomie średnim, zwłaszcza
tam, gdzie nie było gimnazjów rządowych dla dziewcząt.
Polscy właściciele szkół, którzy chcieli uzyskać dla swych placówek uprawnienia szkół rządowych, zmuszeni byli powierzyć kierownictwo szkoły Rosjaninowi wyznaczonemu przez kuratora Warszawskiego Okręgu Naukowego. Musiał to być prawosławny Rosjanin, posiadający prawo do nauczania w gimnazjach, z dużym doświadczeniem nauczycielskim, co także istotne – cieszący się
opinią osoby oddanej tronowi. Założyciele zostali pozbawieni bezpośredniego
nadzoru nad działalnością dydaktyczno-wychowawczą.
W takich szkołach językiem wykładowym był język rosyjski, a ich absolwenci posiadali prawo do przywilejów przysługujących absolwentom szkół rządowych.
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Fot. 1. Patent nauczycielski wydany przez Łódzką Dyrekcję Szkolną dla Stefanii Kon (1913 r.)
Źródło: APŁ, ŁDS, sygn. 2402, k. 11.

Kurator WON W. Bielajew, wcześniej profesor nauk przyrodniczych
w Uniwersytecie Warszawskim, na wniosek Marii Słowikowskiej wydał 12
sierpnia 1911 r. zgodę na otwarcie gimnazjum żeńskiego. Uroczyste otwarcie
roku szkolnego odbyło się 11 września, w wynajętym za 400 rubli rocznie bu-

Początki średniego szkolnictwa żeńskiego w Częstochowie…

455

dynku przy ul. Teatralnej 24 (obecnie ul. Kościuszki). Kierownikiem szkoły
mianowano Władymira Biełousowa (39-latek), Ukraińca z Płoskirowa, radcę
państwa, nauczyciela gimnazjalnego języka rosyjskiego, odznaczonego w 1908 r.
orderem św. Stanisława III stopnia. Ukończył on Uniwersytet w Kazaniu w 1899 r.,
po ukończeniu studiów pracował w seminarium nauczycielskim w Turkmenistanie, od 1905 r. w Odessie w progimnazjum, skąd został awansowany do Częstochowy. Jego uposażenie wynosiło 2540 rubli rocznie, na co składały się: roczna
pensja nauczycielska w wysokości 120 rubli, dodatek kierowniczy 400 rb., dodatek mieszkaniowy – 700 rb., za dodatkowe lekcje pedagogiki – 240 rb.57 A. Biełousow pracował jedynie jeden rok, następnymi dyrektorami byli Dymitr Fiedosiejew (1912/1913) oraz Mikołaj Popow (1913/1914).
Oprócz kierownika na państwowych etatach zatrudniono Annę Lewonienko jako nadzorczynię (zastępca kierownika do spraw wychowawczych) z roczną pensją
800 rb., oraz nauczycieli przedmiotów zaliczanych do grupy I, tj. języka rosyjskiego, historii i geografii Rosji, oraz przedmiotów matematyczno-fizycznych.
Do grupy II zaliczono język łaciński, grecki, polski, francuski, niemiecki, rysunki, muzykę, śpiew, prace ręczne, tańce, pedagogikę i religię.
Władze carskie walkę z polskim szkolnictwem prywatnym prowadziły poprzez szkoły rządowe oraz szkoły prywatne z uprawnieniami rządowymi.
W szkołach tych czesne było znacznie niższe niż w szkolnictwie prywatnym,
w gimnazjach żeńskich wynosiło ono 55 rubli. Cofnięto również szereg ograniczeń stanowych i wyznaniowych. Chciano w ten sposób przyciągnąć młodzież
z warstw niezamożnych oraz młodzież żydowską. Stwarzano w ten sposób ogólną przeciwwagę dla polskich szkół prywatnych i warunki do osłabienia bojkotu
szkoły rosyjskiej.
Zmienił się również skład socjalny uczennic. Znacznie spadł w szkołach odsetek dzieci szlachty i urzędników, wzrosła natomiast liczba młodzieży pochodzenia mieszczańskiego i chłopskiego. Otwarły się więc nieco szerzej możliwości nauki uczniów z warstw niższych. Szkoły prywatne były często dla tej młodzieży niedostępne ze względu na wysokie opłaty.
Tabela 7. Nauczyciele gimnazjum M. Słowikowskiej (1911–1914)
Lp.

Narodowość

Nauczane przedmioty

Biełousow Władymir dyrektor
1.
1911/12

Ukrainiec

język rosyjski, pedagogika

Fiedosiejew Dymitr – dyrektor
1912/13

Rosjanin

język rosyjski

3. Popow Mikołaj – dyrektor 1913/14

Rosjanin

pedagogika

4. Barżycka Wiera

Rosjanka

język polski

5. Czuraszew Teodor

Rosjanin

przyroda

2.

57

Nazwisko i imię

APŁ, ŁDS, sygn. 2449, k. 99.
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Tabela 7. Nauczyciele gimnazjum M. Słowikowskiej… (cd.)
Lp.

Nazwisko i imię

Narodowość

Nauczane przedmioty

6. Dronnikowa Natalia

Rosjanka

kaligrafia

7. Floksberger Natalia

Rosjanka

dama klasowa

8. Grebisz Ludmiła

Rosjanka

język rosyjski, prace ręczne

9. Iwanowa Olga

Rosjanka

język francuski

10. Iwanowa Aleksandra

Rosjanka

kaligrafia

11. Jaczinskaja Ludmiła

Rosjanka

historia, geografia

12. Jaczinowskaja Wiera

Rosjanka

język rosyjski, historia

13. Kwaśniewski Wadim

Rosjanin

fizyka, matematyka

14. Kuriaczew Michał

Rosjanin

rysunki

15. Lebiediew Mikołaj

Rosjanin

język rosyjski

16. Lebiediewa Maria

Rosjanka

geografia, historia

Żyd

religia mojżeszowa

17. Leder Markus
18. Lewonienko Anna

Rosjanka

Nadzorca

Żyd

język niemiecki, historia

Rosjanin

historia

21. Metler Bonawentura, ks.

Polak

religia rzymskokatolicka

22. Rossoptowskaja Ksenia

Rosjanka

geografia

23. Słowikowska Maria

Polka

język polski

24. Sochacki Józef

Polak

śpiew

Rosjanka

język francuski

Polak

arytmetyka

27. Tuzikow Daniło, pop

Rosjanin

religia prawosławna

28. Wiedieniajewa Lidia

Rosjanka

dama klasowa

29. Ziernowskij Eugeniusz

Rosjanin

język rosyjski

19. Lilienthal J.
20. Litwinienko Iwan

25. Staszkiewicz Olga
26. Tatarkiewicz W.

Źródło: APŁ, ŁDS, sygn. 2449, k. 17 i nn.; sygn. 2448, k. 50.

Odrębną grupę nauczycieli stanowiły damy klasowe. Były to osoby najczęściej z wykształceniem średnim, wyłącznie Rosjanki, które odpowiadały wraz
z nadzorczynią gimnazjum za sprawy wychowawcze szkoły i oblicze moralne
uczennic. Każda w swojej klasie pilnowała porządku i wychowanek, zarówno
w czasie lekcji, jak i w czasie przerw. Nadzorowały one uczennice także poza
szkołą. Każda z dam klasowych miała przydzielone kwatery prywatne uczennic,
które była zobowiązana odwiedzać dwa razy w tygodniu. Damy klasowe czuwały nad postępem w nauce swoich uczennic, a w czasie nieobecności w szkole
nauczycieli przedmiotów, powtarzały z uczennicami lekcje lub czytały artykuły
i książki zalecone przez nauczycieli języka rosyjskiego.
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Jako nauczyciele państwowi zostali zatrudnieni: nauczycielka języka francuskiego Olga Iwanowa, Ludmiła Grebisz (język rosyjski), Ludmiła Jaczinskaja
(historia i język rosyjski), Aleksandra Iwanowa, Leontyna Dronnikowa (pensja
800 rb.), Maria Lebiediewa, Wiera Jaczinskaja, Ksenia Rossoptowskaja, Lidia
Wiedieniajewa, Wiera Barżyckaja – 360 rb. na rok.
Nauczycielami kontraktowymi II grupy byli: właścicielka szkoły Maria Słowikowska (560 rb.), ks. B. Metler, uczący religii rzymskokatolickiej (600 rb.), Józef
Sochacki, nauczyciel śpiewu z pensją 120 rb., oraz sekretarz i gospodarz placówki Leon Janicki – z wynagrodzeniem 300 rb.
Właścicielka M. Słowikowska uczyła tygodniowo 14 godzin języka polskiego, ks. B. Metler – 15 godzin religii, W. Jaczinskaja – 13 godzin historii Rosji,
5 godzin języka polskiego i 2 godziny geografii (razem 20 godzin).
Budżet szkoły na 1912 r. opiewał na kwotę 12 015 rb., czesne dało kwotę
8954,73 rb. Różnicę w kwocie 3061 rb. pokryła Łódzka Dyrekcja Szkolna ze
środków skarbu państwa. 16 grudnia 1911 r. kurator WON w Warszawie podjął
decyzję, iż wszystkie szkoły prywatne z prawami rządowymi będą otrzymywać
dotację w wysokości 1⁄3 budżetu szkoły58.
Tabela 8. Uczennice w gimnazjum M. Słowikowskiej (1911–1913)
Lp. Klasa

Rok 1911
O

K

Ż

Rok 1912

P

E

O

K

Ż

Rok 1913

P

E

O

K

Ż

P

E

1.

I

40

18

15

5

2

42

22

14

5

1

37

14

17

4

2

2.

II

40

20

13

7

—

44

22

13

9

—

37

13

17

6

1

3.

III

35

11

22

2

—

34

15

16

3

—

35

13

15

7

—

4.

IV

40

14

22

4

—

39

14

21

4

—

38

18

16

3

1

5.

V

26

9

15

1

1

29

12

13

3

1

23

3

15

5

—

6.

VI

15

4

7

4

17

4

7

6

—

24

7

14

3

—

7.

VII

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

21

4

10

6

1

196

76

94

23

3

205

89

84

30

2

225

72

104

34

5

Razem

Legenda: O – ogółem, K – katoliczki, Ż – żydówki, P – prawosławne, E – ewangeliczki
Źródło: APŁ, ŁDS, sygn. 2446, k. 114; 2447, k. 37.
Tabela 9. Pochodzenie społeczne uczennic w gimnazjum M. Słowikowskiej w 1913 r.
Lp.

58

Klasa

Szlacheckie

Mieszczańskie
rzemieślnicze

Mieszczańskie
urzędnicze

Chłopskie

1.

I

1

22

6

8

2.

II

1

25

3

7

3.

III

1

23

13

8

APŁ, ŁDS, sygn. 2443, k. 54.
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Tabela 9. Pochodzenie społeczne uczennic w gimnazjum M. Słowikowskiej… (cd.)
Mieszczańskie
rzemieślnicze

Mieszczańskie
urzędnicze

Lp.

Klasa

Szlacheckie

4.

IV

3

27

2

6

5.

V

3

15

1

3

Chłopskie

6.

VI

6

11

2

5

7.

VII

1

8

7

4

16

131

31

41

Razem

Źródło: APŁ, ŁDS, sygn. 2447, k. 37.

Roczne czesne wynosiło 55 rubli, a za dzieci carskich urzędników i oficerów
płacił skarb państwa. Rzeczywisty koszt kształcenia jednej uczennicy wynosił
80 rubli. Opinia publiczna Częstochowy godziła się na przyjmowanie praw
przez prywatne szkoły żeńskie. Świadczy o tym coroczny wzrost liczby uczennic, a także ponowne powołanie szkoły po wybuchu I wojny światowej. Po odejściu Rosjan zapisało się 125 uczennic w roku szkolnym 1915/191659.
W latach reakcji porewolucyjnej po 1908 r. wytworzyło się swoiste współistnienie średnich szkół rządowych, prywatnych z prawami rządowymi i polskich szkół prywatnych, broniących polskiej kultury i polskiego języka.
b. Gimnazjum hrabiny R. Kapnist (1911–1914)
1 października 1911 r. Rosjanka hrabina R.E. Kapnist otwarła gimnazjum
żeńskie z prawami rządowymi. W drugim roku istnienia, w roku szkolnym
1912/13, do szkoły uczęszczało 157 uczennic we wszystkich 7 klasach programowych. W klasie I było 30 uczennic, w II – 46, w III – 19, w IV – 26, w V – 10,
w VI – 13, w VII – 13. W roku szkolnym 1913/1914 liczba uczennic wzrosła do 180.
W zachowanych źródłach archiwalnych zanotowano nazwisko jedynie jednej uczennicy z klasy VI – Heleny Utthoff. Na koniec roku szkolnego 1913/14
uzyskała ona ocenę bardzo dobrą z języka rosyjskiego, dobrą z j. polskiego, bardzo dobrą z niemieckiego, bardzo dobrą z historii Rosji, także bardzo dobrą z historii powszechnej oraz z prac ręcznych, algebry, geografii, a z fizyki i rysunków – oceny dobre60. Jednocześnie z zachowania i pilności otrzymała ona oceny
bardzo dobre, mimo iż opuściła 69 dni nauki ze względu na stan zdrowia.
Grono nauczycielskie w 1911 r., w pierwszym roku szkolnym, stanowili: dyrektor Aleksander Łapiński, nauczyciel gimnazjalny języka rosyjskiego, w zawodzie nauczycielskim od 1908 r., z wynagrodzeniem rocznym 1200 plus dodatek funkcyjny w wysokości 400 rubli rocznie. Właścicielka szkoły R. Kapnist
nie była nauczycielką i nie pracowała w szkole.
59

60

J. Prüffer, Szkolnictwo w Częstochowie w okresie wojny, rok szkolny 1914/15–1915/16, Częstochowa 1916, s. 18.
APŁ, ŁDS, sygn. 2444, k. 70.
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Nadzorczynią, czyli zastępcą dyrektora do spraw wychowania oraz nauki języka rosyjskiego, była Julia Kudrawcewa, 61-letnia Rosjanka, prawosławna,
przeniesiona z gimnazjum żeńskiego w Łomży. Ukończyła ona szkołę żeńską
św. Katarzyny w Petersburgu w 1871 r. Posiadała medal św. Stanisława III stopnia za uśmierzenie powstania styczniowego 1863 r. w Królestwie Polskim. Jej
roczne wynagrodzenie wynosiło 800 rubli plus dodatek za pracę w Królestwie
Polskim w wysokości 202,40 rb. rocznie. Matematyki od 25 stycznia 1912 r.
uczył Polak Wiktor Żanczewski, absolwent rządowego gimnazjum męskiego na
Pradze w Warszawie, za wynagrodzeniem 360 rb. rocznie.
20-letnia Rosjanka, absolwentka szkoły żeńskiej im. ks. Teresy Oldenburskiej w Petersburgu, Natalia Cellarius została zatrudniona jako dama klasowa.
Otrzymała wynagrodzenie 360 rb. rocznie plus 160 rb. za nauczanie języka angielskiego. Posiadała patent nauczycielki domowej.
35-letnia Helena Hrunowa-Demianowa, z 7-letnim stażem nauczycielskim
w gimnazjum, ukończyła w 1903 r. Instytut Sierot im. Mikołaja I w Moskwie,
uczyła języka francuskiego i niemieckiego. Jej pensja roczna wynosiła 1120 rubli.
Rysunku uczyła Anna Romanienko, Rosjanka, zatrudniona 1 lutego 1912 r.
za wynagrodzeniem 360 rb. Prac ręcznych kobiecych i języka polskiego uczyła
Polka Julia Rodkiewicz. Natomiast historii i geografii nauczała Nadieżda Boczłanowskaja, z takim samym wynagrodzeniem.
Kobiety w gimnazjum zarabiały od 360 do 900 rubli rocznie. W nielicznych
przypadkach suma ta była przekraczana, gdy otrzymywały godziny nadliczbowe
czy specjalne dodatki z racji przywilejów służby dla obcokrajowców. W wykazie personelu znajdują się dwie nauczycielki, które miały z tych przywilejów korzystać. Najmniejszą stawkę 360 rubli rocznie miały wszystkie bez wyjątku damy klasowe. Zaczynały one pracę w wieku 18–20 lat. Nadzorczynie gimnazjum
otrzymywały po 800 rubli rocznie i mieszkania w budynku gimnazjum.
Zdecydowaną większość w grupie kobiet stanowiły osoby stanu wolnego.
Nieliczne mężatki, o których znajdujemy wzmianki w dokumentach, miały za
mężów oficerów armii carskiej, jedna był żoną policmajstra, a panny były córkami oficerów.
W roku 1913 zatrudniono M. Biełanowską i Tatianę Michaszenok jako damy
klasowe, tj. wychowawczynie, na miejsce zwolnione przez W. Szmielową oraz
Annę Romanienko. W tym samy roku jako nauczycielkę języka polskiego zatrudniono Helenę Makowską, prawosławną Rosjankę, 39-letnią żonę policmajstra Częstochowy. Miała ona ukończone gimnazjum rządowe żeńskie w Lublinie
w 1892 r.61 W 1914 r. rozpoczęła pracę Maria Bałaban, lat 22, córka podpułkownika armii carskiej stacjonującej w Sandomierzu, po ukończeniu szkół w Petersburgu. Jako lekarz szkolny pracował Piotr Łoskow – lekarz pułkowy 42 Mitawskiego Pułku Dragonów, stacjonującego w Częstochowie62. W szkole uczyli
więc przede wszystkim Rosjanie, w dużej mierze młode dziewczęta bez do61
62

Tamże.
Tamże.
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świadczenia pedagogicznego. Z Polaków utrzymał się dłużej jedynie Wiktor
Żanczewski, nie posiadający jednak odpowiedniego doświadczenia nauczycielskiego. Grono nauczycielskie w większości stanowili młodzi nauczyciele. Ich
dobór był związany bez wątpienia z niezbyt wysokimi wynagrodzeniami.
W szkole dużo miejsca poświęcono higienie i stanowi zdrowia uczennic. Po
utworzeniu w 1904 r. Działu Lekarsko-Sanitarnego w Ministerstwie Oświaty
w Petersburgu wzrosło zainteresowanie władz oświatowych stanem zdrowia
młodzieży szkolnej. Od 1905 r. powstała możliwość organizacji opieki lekarskiej w szkołach w Królestwie Polskim. Najpierw wprowadzono ją w gimnazjach rządowych oraz w szkołach prywatnych z prawami rządowymi.
Stan zdrowia fizycznego w 1905 r. wśród uczniów szkół średnich w Królestwie Polskim był gorszy niż w Cesarstwie. Spośród 8782 osób, stanowiących
61,5% młodzieży, 1050 było krótkowzrocznych, tj. 14,6%, przy średniej 13,9%
w całym cesarstwie, 329 uczniów miało skrzywiony kręgosłup – 4,1% przy
średniej 3,8% w Rosji, 4257 uczniów miało krwotoki z nosa, tj. 3,2% przy średniej 3,0% w Rosji, 933 uczniów skarżyło się na bóle głowy przy 11,6% w Rosji63.
Lekarzami szkolnymi w gimnazjach rządowych oraz w szkołach z prawami
rządowymi byli najczęściej Rosjanie. Byli to lekarze szpitalni, cyrkułowi wojskowi. Do szkoły przychodzili najczęściej 1–2 razy w tygodniu. Opłacani byli
z oddzielnego funduszu skarbu państwa w kwocie 100–200 rubli rocznie.
W opiece sanitarno-zdrowotnej nad szkołami największą uwagę zwracali na
choroby zakaźne, przede wszystkim na: odrę, szkarlatynę, gruźlicę, świnkę,
ospę, dyfteryt. Drugim obowiązkiem lekarzy szkolnych było nauczanie higieny.
Od 1906 r. wprowadzono ten przedmiot jako nadobowiązkowy w wymiarze 1–2
godzin tygodniowo dla dwóch ostatnich klas.
Stan zdrowia uczennic gimnazjum hrabiny R. Kapnist przedstawia tabela 9.
Tabela 10. Stan zdrowia uczennic w gimnazjum hr. Kapnist w 1913 r.
Lp. Klasa

Rodzaj choroby
Liczba
uczennic ospa kołtun skrofuły dyfteryt zapalenie koklusz
nerek
30
—
6
3
2
3
3

tyfus

Ogółem

1.

I

—

17

2.

II

46

2

15

6

3

—

5

1

32

3.

III

19

2

8

4

6

1

3

2

26

4.

IV

26

2

10

2

1

1

3

1

20

5.

V

10

1

4

1

1

—

3

—

10

6.

VI

13

1

9

4

1

1

2

1

19

7.

VII

13

—

11

1

—

—

1

—

13

Razem

157

8

63

21

14

6

20

5

137

Źródło: APŁ, ŁDS, sygn. 2444, k. 16 i nn.
63

L. Szymański, Higiena i wychowanie fizyczne w szkolnictwie ogólnokształcącym w Królestwie
Polskim 1815–1915, Wrocław 1979, s. 236 i nn.
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Zapisy kandydatek do wszystkich klas obydwu gimnazjów odbywały się
w każdym roku w lipcu. Wraz z podaniem uczennice były zobowiązane dostarczyć metrykę chrztu, zaświadczenie o pochodzeniu społecznym oraz świadectwo
szczepienia na ospę. Do klasy I przyjmowano dziewczęta w wieku 9–12 lat, a do
klas wyższych odpowiednio starsze. Przyjęcia odbywały się pod koniec sierpnia
po złożeniu pisemnego i ustnego egzaminu wstępnego. Od kandydatek wymagano wiadomości zgodnie z obowiązującym programem. Stosowano pięciostopniową skalę ocen: od 5 do 1 (najgorsza ocena), przy czym ocena 2 nie była oceną eliminującą i można było ją poprawić.
Egzaminy przejściowe z klasy do klasy zdawano w maju i w czerwcu przez
około 4–5 tygodni. Warunkiem dopuszczenia do egzaminów było osiągnięcie
średniej rocznej dostatecznej (3,0). W klasach starszych uczennice mające z jednego przedmiotu ocenę niedostateczną (2) mogły zdawać ów przedmiot po wakacjach. W klasach młodszych posiadanie 2 ocen niedostatecznych pozwalało na
dopuszczenie do egzaminu poprawkowego. Do wszystkich egzaminów dopuszczano na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.
Egzamin pisemny i ustny zdawano z języków i matematyki, a ustne z pozostałych przedmiotów. Po zakończeniu roku szkolnego i zdanych egzaminach
najlepsze uczennice otrzymywały nagrody książkowe i dyplomy.
Szkoły były upoważnione do nadawania uprawnień nauczycielki domowej
i nauczycielki początkowej na równi z gimnazjami rządowymi64.
Liczba uczennic wzrastała z każdym rokiem. W pierwszym roku istnienia
szkoły M. Słowikowskiej zapisało się 196 uczennic, w tym 76 rzymskokatoliczek, 94 żydówki, 23 prawosławne i 3 ewangeliczki. W drugim roku istnienia
szkoły najliczniejsze były Polski – 89, Żydówek było 84, Rosjanek 30, a ewangeliczek 2. W trzecim roku na pierwszym miejscu plasowały się Żydówki (104),
Polek było 72, Rosjanek 34, a ewangeliczek 5 (nie podano ich narodowości)65.
Analizując dane zawarte w prowadzonej ewidencji szkolnej, należy stwierdzić,
iż uczennice należały do trzech podstawowych na tych terenach grup narodowościowych: polskiej, żydowskiej i rosyjskiej, uznając wyznawców religii rzymskokatolickiej za Polaków, prawosławnych za Rosjan, mojżeszowej za Żydów,
ewangelickiej za Niemców.
Do grupy prawosławnych należały uczennice carskich urzędników oraz oficerów armii stacjonujących w mieście dwóch pułków piechoty.
64

65

J. Miąso, Reformy oświatowe w Prusach, Austrii i Rosji i ich wpływ na szkolnictwo na ziemiach
polskich w drugiej połowie XIX wieku, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1995, nr 3, s. 135; H. Markiewiczowa, Społeczny ruch oświatowy w Królestwie Polskim u schyłku XIX i na początku XX
wieku, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2006, nr 1–2, s. 65 i nn. W gimnazjum Słowikowskiej egzamin taki przeprowadzono 7 grudnia 1913 r. Komisja egzaminowała Awigalię Warmund (Żydówkę) na patent nauczycielski szkoły początkowej z języka rosyjskiego oraz arytmetyki (APŁ, ŁDS, sygn. 2448, k. 4).
APŁ, ŁDS, sygn. 2444, k. 70.
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Pochodzenie społeczne Polek było dość zróżnicowane. Według ówczesnych
kryteriów wyróżniano w statystykach szkolnych następujące kategorie: szlachtę,
mieszczan urzędników, mieszczan rzemieślników i kupców, chłopów, obcokrajowców oraz córki duchownych niekatolickich.
Opłaty szkolne, tzw. wpisowe, wynosiły 55 rubli w skali rocznej i były podobne jak w gimnazjach rządowych. Część uczennic zwalniano z opłat, najczęściej było to 10% uczennic.

Fot. 1. Legitymacja szkolna Julii Deruś z klasy VI gimnazjum hr. Kapnist
Żródło: zbiory prywatne autora.

Wychowanie dziewcząt w gimnazjum odbywało się w oparciu o tradycyjne
normy moralne, w duchu religijnym i wiernopoddańczego stosunku do cara.
Lekcje w szkole trwały od godziny 9 do 14, przed i po lekcjach uczennice odmawiały modlitwę za pomyślność cara. Szczególnie uroczyście obchodzono
wszelkie święta państwowe związane z koronacją cara i rocznicami urodzin rodziny carskiej. Uroczyście obchodzono 50-lecie zniesienia pańszczyzny przez
cara Aleksandra II, 200-lecie urodzin Łomonosowa, 300-lecie panowania domu
Romanowych.
Prywatne szkoły polskie z prawami rządowymi, mimo ścisłego przestrzegania programu państwowego nauczania i wychowania, odegrały pewną pozytyw-
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ną rolę w zakresie wykształcenia średniego, udostępniając młodzieży naukę
w ogóle, a w tym niektóre przedmioty w języku polskim.
W Częstochowie niebędącej ośrodkiem władzy istniało opóźnienie w zakresie poziomu rozwoju sieci szkolnictwa rządowego w kontekście edukacyjnych
potrzeb mieszkańców. Próby zakładania szkół prywatnych z reguły kończyły się
niepowodzeniem z powodu zbyt szczupłych środków materialnych inicjatorów.
Brakowało także woli władz carskich do wprowadzania ułatwień na tym polu.
Szkoły prywatne z prawami rządowymi były eksperymentem w polityce rusyfikacyjnej caratu. Pozwalały władzom carskim stosować najtańszy dla skarbu
państwa wariant polityki rusyfikacyjnej.

Fot. 3. Świadectwo Lidii Wiedieniajewej w gimnazjum M. Słowikowskiej (1913 r.)
Źródło: APŁ,ŁDS, sygn. 2449, b. pag.
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Summary
The beginnings of female secondary education in Częstochowa (1863–1914)
Private female education in Polish Kingdom was varied. It was a branch network with different levels of organization and teaching. The article presents the beginnings of female education in
Częstochowa under Russian annexation. The School of Emilia Szenke and Female Gymnasium of
Maria Słowikowska were established as the first.
In principle, private schools did not have any rights. They were rarely controlled by the tsar
pedagogical supervisions. Therefore, the national curriculum was not fully respected and teaching
could be carried out in the native language. The change occurred only after the revolution of 1905
when obtainment of the rights of state schools became possible. The graduates of 7-years gimnasiums were given the right to teach in primary schools.
Russification in private schools never reached such a degree as in government schools.
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Izabela ZIMOCH-PIASKOWSKA

Prywatne średnie szkolnictwo ogólnokształcące
w Częstochowie w latach 1945–1947
Wyzwolenie Częstochowy spod okupacji niemieckiej nastąpiło w połowie
stycznia 1945 r. Na mocy porozumienia między rządem radzieckim i PKWN
z 26 lipca 1944 r. w mieście utworzono komendanturę wojenną z pułkownikiem
Piotrem Jurczenko na czele. Intensywne prace nad organizacją szkolnictwa podstawowego i średniego rozpoczęły się już w pierwszych dwóch miesiącach 1945 r.
Znaczącą barierą dla rozwoju szkolnictwa był brak budynków, zajętych częściowo przez oddziały wojskowe stacjonujące w mieście. Już w pierwszej dekadzie lutego 1945 r. na terenie miasta działały 3 państwowe i 4 prywatne średnie
szkoły ogólnokształcące oraz kurs gimnazjalny1. Pismem z dnia 8 lutego 1945 r.,
delegat Ministerstwa Oświaty w Lublinie na województwo kieleckie – Stanisław
Steczeń – informował, że: ,,We wszystkich średnich szkołach ogólnokształcących zostały już przeprowadzone zapisy i w większości nauka została już rozpoczęta”. Dalej stwierdzał: ,,Młodzieży zgłosiło się do gimnazjów bardzo dużo,
szczególnie do klasy I i w ogóle do młodszych klas. Młodzież do klasy I jest
bardzo słabo przygotowana”2. W sprawozdaniu Komisji Szkolnictwa Średniego
przedstawionym na posiedzeniu Miejskiej Rady Narodowej w Częstochowie 28
kwietnia 1945 r. Władysław Hyla informował o stanie szkolnictwa średniego
ogólnokształcącego w Częstochowie3: ,,czynnych gimnazjów 10, a w roku 1939
1

2
3

D. Jarosz, Częstochowa w latach 1945–1947, [w:] Częstochowa. Dzieje miasta i Klasztoru Jasnogórskiego, t. 4, red. K. Kersten, Częstochowa 2007, s. 13 i 28; Organizacja szkolnictwa
w Częstochowie, ,,Częstochowski Głos Narodu” 1945, nr 3.
Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN), Ministerstwo Oświaty, sygn. 283/1337.
Prawdopodobnie chodziło o łączną liczbę gimnazjów w Częstochowie i powiecie, autorka nie
dotarła do innych materiałów świadczących o funkcjonowaniu na terenie samego miasta Częstochowy podanej przez W. Hylę liczby szkół średnich. Również informacje podane w publikacji Ministerstwa Oświaty świadczą o tym, że według stanu z 1 maja 1945 r. łącznie na terenie
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było 7, przybyły 2 szkoły prywatne i 1 gimnazjum powołało do życia państwo
dla zapóźnionych w cieniu okupacji. Obecnie mamy uczniów 3104, a w roku
1939 było 2129 – nauczycieli obecnie 157, a w roku 1939 było 118”4.
W okresie powojennym – lata 1945–1947 – zachodziły sukcesywne zmiany
organizacyjne na poziomie gimnazjum i liceum, związane z dążeniem do upowszechnienia nauczania na poziomie średnim oraz zniwelowania różnicy między poziomem nauczania na szczeblu niższym i średnim. Instrukcja Ministerstwa Oświaty z dnia 15 lipca 1945 r. wprowadziła pierwsze zmiany polegające
na przyjmowaniu absolwentów klasy VII szkoły powszechnej do II klasy gimnazjum, a uczniów z ukończoną klasą VI do klasy I gimnazjum. Instrukcja Ministerstwa Oświaty z dnia 15 maja 1946 r. zlikwidowała klasę I gimnazjum, zezwalając na przejściowe tworzenie w roku szkolnym 1946/47 przy gimnazjach
ogólnokształcących klasy wstępnej dla absolwentów szkół niżej zorganizowanych, która odpowiadałaby poziomowi klasy VII. Kolejna instrukcja z dnia 21
maja 1947 r. nie przewidywała już tworzenia klasy wstępnej, absolwenci klasy
VII mieli przechodzić do klasy VIII. Z uwagi na brak klasy VIII w wielu szkołach powszechnych, ministerstwo zezwalało na organizowanie tzw. klasy wyrównawczej przy gimnazjach. W tych latach licea ogólnokształcące pozostawały
w zasadzie bez większych zmian organizacyjnych, instrukcja Ministerstwa
Oświaty z 15 lipca 1945 r. przewidywała jedynie likwidację typu klasycznego
liceum, pozostawiając trzy typy: matematyczno-fizyczny, humanistyczny i przyrodniczy. W okresie przejściowym 1945–1947 gimnazja i licea pracowały w zasadzie w oparciu o programy przedwojenne, z których usunięto tzw. elementy
obce dla nowego ustroju. Nowymi przedmiotami były jedynie: język rosyjski
oraz nauka o Polsce i świecie współczesnym5.
Liczny napływ młodzieży do gimnazjów po zakończeniu wojny, widoczny
zwłaszcza w klasach niższych, spowodował, że jeszcze w 1945 r. w Częstochowie w każdej szkole otworzono po trzy klasy pierwsze. Fatalne warunki lokalowe spowodowały, że wszystkie gimnazja państwowe mieściły się w jednym budynku6 przy alei Kościuszki 87. Nie było pracowni, brakowało pomocy szkolnych. Warunki okupacyjne spowodowały, że również przygotowanie młodzieży
było słabe. Z uwagi na dużą dysproporcję pomiędzy zarobkami a kosztami
utrzymania oraz ciężkie warunki mieszkaniowe w trudnej sytuacji znajdowało

4

5

6
7

miasta i powiatu znajdowały się: 3 gimnazja państwowe, 6 prywatnych oraz 3 państwowe licea
i 4 prywatne – zob. Ministerstwo Oświaty, Szkolnictwo w liczbach 1944/45, Warszawa 1946, s. 22.
Archiwum Państwowe w Częstochowie (dalej: APCz), Miejska Rada Narodowa (dalej: MRN),
Zarząd Miejski w Częstochowie (dalej: ZMCz), sygn. 469, Protokół Nr 3 z posiedzenia MRN
w Częstochowie odbytego dnia 28 kwietnia 1945 r. w sali Starostwa Powiatowego w Częstochowie przy ulicy Sobieskiego 7, k. 16.
B. Potyrała i W. Szlufik, Szkolnictwo ogólnokształcące na ziemiach zachodnich i północnych
w latach 1945–1970, Wrocław 1972, s. 28–30.
Tamże.
APCz, MRN ZMCz, sygn. 386, k. 1.

Prywatne średnie szkolnictwo ogólnokształcące w Częstochowie…

467

się nauczycielstwo8. Lokalu nie posiadało Gimnazjum Społeczne i Kursy dla
Dorosłych w zakresie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego. W notatce
Wydziału Oświaty i Kultury na temat stanu szkół na terenie miasta napisano
wówczas: ,,Największą bolączką jest sprawa lokali, sprzętów szkolnych, pomocy naukowych oraz mieszkań dla nauczycieli. Do zrealizowania powyższych bolączek po opróżnieniu lokali przez wojsko potrzeba trzech rzeczy: I pieniędzy,
II pieniędzy, III pieniędzy”9.
W roku szkolnym 1945/46 na terenie miasta Częstochowy działały trzy państwowe szkoły średnie ogólnokształcące: 1) Państwowe Liceum i Gimnazjum
H. Sienkiewicza, męskie z ogólną liczbą 16 oddziałów, w których kształciło się
łącznie 556 uczniów, z czego 81 w klasach licealnych; 2) Państwowe Liceum
i Gimnazjum im. R. Traugutta, męskie, z 13 oddziałami i ogólną liczbą 471
uczniów, w tym z 52 chłopcami w klasach licealnych; 3) Państwowe Liceum
i Gimnazjum im. J. Słowackiego, żeńskie, kształcące w 16 oddziałach łącznie
590 uczennic, z czego 71 w klasach licealnych10.
W tym czasie, oprócz średnich szkół ogólnokształcących dla młodzieży,
w mieście funkcjonowały Prywatne Koedukacyjne Liceum i Gimnazjum Klasy
Przyspieszone Stowarzyszenia Liceum i Gimnazjum dla Dorosłych z ogólną
liczbą 692 uczniów i 37 nauczycielami. Klasy przyspieszone o ustroju semestralnym stanowiły odrębną szkołę dla opóźnionych wiekiem i dorosłych łącznie. Zgodnie z informacją z dnia 12 marca 1946 r. przesłaną przez KOS w Kielcach do Wydziału Szkół Średnich Ogólnokształcących Ministerstwa Oświaty
w Warszawie, w roku szkolnym 1945/46 z uwagi na liczebność uczniów 5 klas
przeniesiono do Państwowego Gimnazjum i Liceum im. H. Sienkiewicza pod
bezpośrednie kierownictwo dyrektora Saboka11. Działało również szkolnictwo
prywatne, które stanowi przedmiot niniejszego artykułu.

1. Prywatne Liceum i Gimnazjum Towarzystwa
Szkoły Społecznej
W szkole naukę pobierało łącznie 193 uczniów, w tym 155 chłopców i 38
dziewcząt. Na szczeblu gimnazjum kształciło się przy tym 179 uczniów, a w liceum 14 uczniów, prowadzonych przez 14 nauczycieli, w tym 1 niekwalifikowanego. W Prywatnym Liceum i Gimnazjum Zgromadzenia Najświętszej Rodziny z Nazaretu pod kierunkiem 14 kwalifikowanych nauczycieli uczyły się
8
9
10
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Tamże, sygn. 469, k. 16.
Tamże, sygn. 386, k. 1.
Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej: APK), Kuratorium Okręgu Szkolnego (dalej: KOS),
sygn. 21/321/61, k. 16.
APK, KOS, sygn. 21/321/61, k. 17; AAN, Ministerstwo Oświaty (dalej: MO), sygn. 283/1576,
k. 11 i 13–14.
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233 dziewczęta, z czego 214 w gimnazjum i 19 w liceum. W Prywatnym Gimnazjum Chrześcijańskim Braci Szkolnych uczyło się w klasach gimnazjalnych
pod okiem 14 nauczycieli (z czego 9 kwalifikowanych) – 175 chłopców. Klas licealnych szkoła nie prowadziła. W Prywatnym Liceum i Gimnazjum Stowarzyszenia ,,Nauka i Praca” uczyły się 443 dziewczęta prowadzone przez 19 nauczycieli, w tym 17 kwalifikowanych. Na poziomie klas gimnazjalnych naukę pobierało 360 uczennic, w liceum 83 uczennice12.
Istniejące od 1922 r., na mocy orzeczenia Kuratorium Okręgu Szkolnego
Krakowskiego z dnia 25 marca 1922 r., Prywatne Męskie Liceum i Gimnazjum
Towarzystwa Szkoły Społecznej13 w grudniu 1945 r. przeniosło się do swojego
dawnego budynku przy ul. Sowińskiego 3614. Odtąd mieściło się w wydzierżawionym dwupiętrowym budynku, wyremontowanym i nowocześnie urządzonym, dysponowało również boiskiem. Na wyposażeniu szkoły znajdowało się
kompletne umeblowanie w dobrym stanie, pracownie naukowe, biblioteka oraz
pomoce naukowe w ilości dostatecznej15. Wiadomo, że po przeprowadzce
1 kwietnia 1946 r. do budynku zajmowanego uprzednio przez szpital miejski,
w maju 1947 r., szkoła posiadała pracownię fizyko-chemiczną i przyrodniczą
z gabinetami oraz pracownię zajęć praktycznych. Dzięki ocaleniu 80% pomocy
naukowych z zasobów przedwojennych szkoła posiadała wystarczającą ilość
pomocy do poszczególnych przedmiotów. Biblioteka liczyła 3050 tomów, nauczycielska – 200. Sposób organizacji biblioteki przypominał przedwojenny,
z podziałem na działy i wydzielonymi bibliotekami klasowymi. W posiadaniu
szkoły była również sala gimnastyczna i własne boisko. W kancelarii szkolnej,
gabinecie dyrektora i estetycznie urządzonych salach lekcyjnych widniało godło
państwowe16. W czerwcu 1946 r. w szkole funkcjonowało 8 oddziałów z ogólną
liczbą 193 uczniów17. W rok później liczba oddziałów zmniejszyła się do 6,
a liczba uczniów do 12218. Szkoła realizowała program szkół państwowych
i przestrzegała przepisów obowiązujących w szkołach państwowych w zakresie
przyjmowania i klasyfikowania uczniów. W roku szkolnym 1945/46 uczniowie
w liczbie 12% korzystali ze zwolnienia od opłaty czesnego19, w kolejnym roku
12
13

14

15
16

17
18
19

APK, KOS, sygn. 21/321/61, k. 18; AAN, MO, sygn. 283/1576, k. 16.
AAN, MO, sygn. 283/1367, Załącznik Nr 4 do pisma Kuratorium z dnia 9 VI 46 r., Nr II SR-7635 46 o nadanie prywatnym szkołom uprawnień szkół państwowych, k. 42.
Tamże, Sprawozdanie z wizytacji Prywatnego Liceum i Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Społecznej w Częstochowie przeprowadzonej przez p. o. Wizytatora Okręgowego Wł. Chłapowskiego w dniu 20 i 21 marca 1946 r., k. 43.
AAN, MO, sygn. 283/1367, Załącznik Nr 4 do pisma Kuratorium z dnia 9 VI 46 r…., k. 42.
Tamże; AAN, MO, sygn. 283/1367, Sprawozdanie z wizytacji inspekcyjno-organizacyjnej
Prywatnego Koedukacyjnego Liceum i Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Społecznej w Częstochowie, przeprowadzonej w dniu 10 i 11 października 1946 r. przez Okręgowego Wizytatora
Szkół Leopolda Krzyka, k. 202.
AAN, MO, sygn. 283/1367, Załącznik Nr 4 do pisma Kuratorium z dnia 9 VI 46 r…., k. 42.
Tamże, Załącznik Nr 4 do pisma Kuratorium z dnia 1 maja 1947 r., k. 201.
Tamże, Załącznik Nr 4 do pisma Kuratorium z dnia 9 VI 46 r…., k. 42.
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szkolnym całkowicie zwolniono z opłat 5% uczniów, a następne 13% częściowo20. Jeszcze w roku szkolnym 1945/46 na terenie szkoły działały: harcerstwo,
hufiec szkolny, Liga Morska, kółko geograficzno-historyczne i samorząd klasowy21. Grono nauczycielskie liczyło w roku szkolnym 1945/46 dwanaście osób,
z czego dwie nie posiadały wymaganych kwalifikacji22, w rok później spośród
13 nauczycieli była jedna niekwalifikowana23.
W październiku 1946 r., spośród 122 uczniów większość stanowili chłopcy
w liczbie 96, przy 26 dziewczętach. Szkoła prowadziła naukę jednozmianową
w 6 oddziałach, w tym dwóch licealnych humanistycznych, gdzie w klasie
pierwszej było zaledwie 4 uczniów, a w drugiej – 7. Przy gimnazjum nie funkcjonowała wstępna klasa wyrównawcza, nie przyjęto również do dawnej klasy
drugiej absolwentów siedmioklasowej szkoły powszechnej. Miesięczne opłaty
uczniów na rzecz szkoły, czyli tzw. taksa, wynosiły w gimnazjum 500 zł, a w liceum 700 zł24. Jednak już w marcu 1947 r. opłaty kształtowały się w następujący
sposób: 700 zł w gimnazjum i 1000 zł w liceum, przy czym 5% uczniów całkowicie zwolniono od czesnego, natomiast częściowo – 13%25. Wynagrodzenie
nauczyciela wynosiło 200 zł za godzinę w stosunku miesięcznym. Grono pedagogiczne liczące wraz z dyrektorem 13 nauczycieli składało się z 8 nauczycieli
własnych i 5 dochodzących. Spośród wszystkich nauczycieli tylko biolog nie
posiadał wymaganych kwalifikacji, pozostając pod opieką i instruktażem dyrektora. Z uwagi na brak nauczycielki w szkole nie prowadzono wychowania fizycznego dziewcząt, natomiast brak wprowadzenia języka rosyjskiego jako nadobowiązkowego tłumaczono nieposiadaniem odpowiednich warunków26. Na terenie szkoły działała sekcja humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza, oprócz
tego nauczyciele należeli do międzyszkolnych kół przedmiotowych lub ognisk
metodycznych27. W tym okresie w gronie nauczycieli znajdowali się min.: Władysław Hyla – dyrektor, fizyka, Bohdan Puczyński – geografia, historia, Janina
Jaszczak – geografia, Ludwik Zakrzewski – język polski, Olga Hylowa – biologia, Konstanty Karwan – propedeutyka filozofii, Maria Rosłan – język francuski,
Helena Karwan – język niemiecki, Mieczysław Dering – wychowanie fizyczne
chłopców, Antoni Pietraniec – matematyka, Policiński – prace ręczne28. Ze
20
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Tamże, Sprawozdanie […] z dnia 20 i 21 marca 1946 r…., k. 43.
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sprawozdań powizytacyjnych wynika, że szkoła pracowała według stałego tygodniowego planu lekcji, a w starannie prowadzonych dziennikach notowano frekwencję i właściwie sprecyzowane tematy lekcji. Na posiedzeniach rady pedagogicznej omawiano okólniki i zarządzenia Ministerstwa Oświaty i kuratorium,
a ich przebieg zapisywano w księdze protokołów, choć zdarzało się, że niektóre
protokoły były formułowane zbyt ogólnie. Szkoła posiadała regulamin wewnętrzny, określający, do której godziny w porze wieczorowej uczniowie mogą
przebywać w mieście. Istniał również regulamin dla opiekunów klasowych
opracowany przez Międzyszkolną Komisję Dyrektorów i przyjęty przez całe
szkolnictwo w Częstochowie. Stosownie do uchwały Międzyszkolnej Komisji
Dyrektorów wprowadzono czapki i berety29.
Organizacją uczniowską, która działała na terenie szkoły, było harcerstwo
męskie liczące 64 chłopców i żeńskie z 26 członkiniami, funkcjonowało także
męskie przysposobienie wojskowe oraz samorząd klasowy. Młodzież nie należała do organizacji pozaszkolnych. Przy szkole działał Komitet Rodzicielski, jednak jeszcze w roku szkolnym 1946/47 współpraca między szkołą i domem nie
była całkowicie zorganizowana30.
Pomimo trudności powojennych, w marcu 1947 r. szkoła, dostosowawszy
się do wcześniejszych zaleceń powizytacyjnych, pracowała według rocznego
planu pracy, a materiał nauczania oprócz pojedynczych wyjątków przerabiany
był bez opóźnień. Na posiedzeniach rady pedagogicznej wygłaszano referaty
z dziedziny pedagogiczno-dydaktycznej, a metody pracy były oceniane przez
kuratorium jako właściwe: stosowano metody poglądowe i dążono do zwalczania werbalizmu w nauczaniu. Podczas wizytacji szkoły w marcu 1947 r. wszystkie spośród zwizytowanych lekcji otrzymały ocenę pozytywną, a wizytator
zwracał uwagę, iż klasyfikacja z niektórych przedmiotów była nawet zbyt surowa i rygorystyczna, w związku z czym zalecał rozsądną selekcję na zakończenie
roku szkolnego31. Poziom naukowy szkoły był dostateczny, w trakcie wizytacji
i badania wyników nauczania młodzież wykazywała poziom wskazujący na
opanowanie wiadomości z poszczególnych przedmiotów przewidziane programami nauczania, jednak około 10–15% uczniów było bardzo słabych lub dostatecznych. Zadowalający był również stan wychowawczy szkoły, pracę wychowawczą prowadzono w oparciu o prowizoryczny plan wychowawczy szkoły,
a zachowanie młodzieży nie budziło zastrzeżeń. Pracę wychowawczą utrudniało
przeciążenie nauczycieli pracą zarobkową i dochodzenie części nauczycieli z innych szkół, co wpływało na brak dokładnego przepracowania planu wychowawczego i systematycznego realizowania postulatów wychowawczych, nie było również harmonijnego współdziałania między organizacjami i samorządami
klasowymi. W 1947 r. powoli ujawniały się już wpływy nowej ideologii wy29
30
31

Tamże, Sprawozdanie z wizytacji inspekcyjno-organizacyjnej…, k. 203.
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chowawczej, w szkole zorganizowano Koło Przyjaciół Związku Radzieckiego,
w związku z realizacją nowych programów starano się budzić ,,pozytywne nastawienia do nowej rzeczywistości Polski powojennej”32. Na terenie szkoły udało się uruchomić świetlicę i zaprenumerować dla niej 10 różnych czasopism oraz
publikacje, a 3 lutego 1947 r. rozpoczęto dożywianie młodzieży w postaci drugich śniadań, z czego korzystali wszyscy uczniowie i nauczyciele. Z opłat za dożywianie zwolniono 54 uczniów, na tym polu zaznaczała się również silniejsza
współpraca z Komitetem Rodzicielskim33.

2. Prywatne Żeńskie Liceum i Gimnazjum Stowarzyszenia
,,Nauka i Praca”
Szkoła prowadziła działalność na podstawie orzeczenia Kuratorium Okręgu
Szkolnego Krakowskiego z 1939 r.34 Po powrocie w grudniu 1945 r. do swojego
dawnego gmachu przy ulicy Jasnogórskiej35, szkoła mieściła się w dwupiętrowym budynku przeznaczonym do użytku szkolnego, wynajętym od Towarzystwa ,,Przyszłość”36. Szkoła posiadała pracownie: fizyczną, chemiczną, biologiczną oraz bibliotekę37, która w maju 1947 r. liczyła 5000 tomów38, 1 wypożyczony film i 1 własny oraz epidiaskop. Sale lekcyjne były słoneczne, ciepłe i estetyczne, brakowało jednak pomieszczeń na pracownię geograficzną, humanistyczną i prac ręcznych39. Zaopatrzenie w pomoce naukowe, pomimo pewnych
braków, pozwalało na właściwe realizowanie programu. W roku szkolnym
1945/46 zdołano uzupełnić umeblowanie szkolne przez zakup 120 stolików, 120
krzeseł i 8 wieszaków, doposażono również pracownię fizyczną40. W szkole
32
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funkcjonował także gabinet lekarski i dentystyczny41. Przy szkole działał starannie prowadzony internat dla 25 uczennic; w roku szkolnym 1945/46 – 10 uczennic korzystało z niego bezpłatnie42, w miarę uzyskiwania nowych pomieszczeń
planowano rozszerzenie internatu43. W kolejnym roku szkolnym z internatu korzystało już 38 dziewcząt, z tego 5 (13%) bezpłatnie, a 19 (50%) korzystało ze
zniżki w opłatach44. Internat był dobrze zorganizowany zarówno pod względem
gospodarczo-organizacyjnym, jak i wychowawczym. Sypialnie utrzymane były
we wzorowej czystości45.
Dyrektorką zakładu w omawianym czasie była Maria Rynkiewicz46. Personel nauczycielski składał się w znacznej części z osób pracujących w szkole
przed wojną47, w roku szkolnym 1945/46 w jego skład wchodziło 22 nauczycieli, z czego 19 (86%) nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami48. W grudniu 1946 r.
w szkole pracowało 17 nauczycieli, w tym 12 własnych i 5 przychodzących,
niektórzy z nich to nauczyciele młodzi bez dostatecznej praktyki, którzy wobec
braku nauczycieli tych samych przedmiotów znajdowali się pod opieką dyrektorki49. Jeszcze w tym samym roku szkolnym (1946/47), w maju, w szkole pracowało 20 nauczycieli, z czego 18 kwalifikowanych (90%)50. Wynagrodzenie
wynosiło 220 zł za godzinę w stosunku miesięcznym, pobory wypłacano za 12
miesięcy. Dodatkowo nauczyciele byli opłacani za wychowawstwo w kwocie
równoważnej 2 godzinom lekcyjnym, za opiekę nad organizacjami – jak za 3
godziny, pewne dodatki otrzymywali również za poprawianie zeszytów w wysokości zależnej od przedmiotu, np. po jednej godzinie dla polonisty przy 4 go-
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dzinach lekcyjnych51. W latach 1945–1947 w szkole pracowali następujący nauczyciele: Helena Orpych – język polski, Janina Piątkowska – język francuski,
Zdzisława Pawłowska – historia, geografia, Anna Mordaszko – język łaciński,
Jadwiga Odlaniecka-Poczobut – matematyka, Zofia Barańska – historia, język
łaciński, Maria Kabarowska – geografia, historia, Antonina Schetzowa – prace
ręczne, Wanda Maryniak – język niemiecki, Kazimiera Stępkowska – biologia,
Edward Mąkosza – chór szkolny52, p. Jaźwińska – fizyka, p. Martusewicz – język polski53.
W roku szkolnym 1945/46 w szkole funkcjonowało 11 oddziałów z łączną
liczbą 443 uczennic54. W kolejnym roku szkoła prowadziła 10 oddziałów przy
liczbie 363 uczennic55. Dwuletnie liceum podzielone było na typy: humanistyczny, przyrodniczy i matematyczny. W roku 1946/47 w klasie I liceum znajdowało
się łącznie 34 uczniów, w tym 26 w typie humanistycznym, 11 – w przyrodniczym i 2 – w matematycznym, do klasy II uczęszczało 28 uczniów, z czego 20
w typie humanistycznym i 8 w przyrodniczym. Opłata miesięczna wynosiła
w gimnazjum 500 zł i 700 zł w liceum. Uczennice korzystające z internatu uiszczały ponadto opłatę w wysokości 3500 zł miesięcznie. W tym czasie 49 uczniów
pobierało naukę bezpłatnie, a 83 korzystało z ulg 50–75%. Oprócz internatu młodzież korzystała również z lokali będących pod kontrolą stancji – 20 osób, oraz
z bursy ZNP – 7 osób. Około 100 osób korzystało z dożywiania56. Młodzież
szkolna skupiała się w organizacjach, jak: harcerstwo, do którego należało 140
osób, Liga Morska – 70, Związek Zachodni – 40, jak również koło krajoznawcze.
Uczniowie nie należeli do organizacji pozaszkolnych. Obowiązywał przepisowy
strój obejmujący granatowy mundurek, a w czasie uroczystości – białą bluzkę57.
Podobnie jak inne prywatne ogólnokształcące szkoły średnie w Częstochowie, również szkoła Stowarzyszenia ,,Nauka i Praca” stosowała program rządowy i przestrzegała przepisów obowiązujących w szkołach państwowych w zakresie przyjmowania i klasyfikowania uczniów58. W pracy szkoły dały się zaob51
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Tamże, Sprawozdanie z pierwszej wizytacji inspekcyjno-instrukcyjnej w roku szkolnym 1946/47 –
dnia 17.12.1946 r. […] w Prywatnym Liceum i Gimnazjum Twa ,,Nauka i Praca” w Częstochowie, k. 195.
AAN, MO, sygn. 283/1367, Sprawozdanie z wizytacji Prywatnego Żeńskiego Liceum i Gimnazjum Stow. ,,Nauka i Praca” przeprowadzonej w dniu 14, 15 i 17 marca 1947 r…., k. 198–199.
Tamże, Sprawozdanie z wizytacji Prywatnego Liceum i Gimnazjum Towarzystwa ,,Nauka
i Praca” w Częstochowie […] w dniu 19.03. i 23.03.1946 r., k. 40–41.
AAN, MO, sygn. 283/1367, Załącznik Nr 3 do pisma Kuratorium z dnia 9 VI 46 r. Nr II Sr7635/46…, k. 38.
Tamże, Załącznik Nr 3 do pisma Kuratorium z dnia 1 maja 1947 r. Nr II-6081/47…, k. 193.
AAN, MO, sygn. 283/1367, Sprawozdanie z pierwszej wizytacji inspekcyjno-instrukcyjnej
w roku szkolnym 1946/47 – dnia 17.12.1946 r. […] w Prywatnym Liceum i Gimnazjum Twa
,,Nauka i Praca” w Częstochowie, k. 195–196.
Tamże.
AAN, MO, sygn. 283/1367, Załącznik Nr 3 do pisma Kuratorium z dnia 9 VI 46 r. Nr II-Sr-7635/46…, k. 38 oraz Załącznik Nr 3 do pisma Kuratorium z dnia 1 maja 1947 r. Nr II-6081/47…, k. 193.
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serwować pewne niedociągnięcia, wynikające prawdopodobnie z trudnych warunków powojennych. Podczas wizytacji w grudniu 1946 r. stwierdzono, że
w rocznym obszernym planie pracy dyrektorki brakowało specjalnych celów na
rok szkolny 1946/47 oraz środków do ich wykonania, podobnie w planie wychowawczym wizytatorowi brakowało ,,głębszego rdzenia ideowego i środków
realizacji”59. Chociaż rozkłady materiału nauczania zostały opracowane z większości przedmiotów, zdarzało się, że zagadnienia były przygotowane zbyt ogólnikowo, np. z historii, geografii czy biologii. Częste były braki sprawozdań
z przerobionych kursów i notoryczne braki uwag co do stopnia przerobienia danego materiału. Zdarzały się też braki wpisów o zadaniach pisemnych zarówno
klasowych, jak i domowych. Prawdopodobnie z powodu braku dzienników, szereg tematów lekcji z miesiąca września w ogóle nie zapisano w dzienniku60.
Jednakże szkoła szybko nadrobiła niedociągnięcia i w następnym roku szkolnym
ogólna organizacja pracy w szkole była rozwiązana prawidłowo. Szkoła posiadała systematycznie realizowany roczny plan pracy, praca dydaktyczna była
zorganizowana w stopniu dostatecznym mimo pewnych uchybień. W zadawalającym stopniu zostały przepracowane rozkłady materiału nauczania, jedynym
zastrzeżeniem były nadal zbyt ogólnie sformułowane rozkłady historii, biologii,
geografii, a także nauki o Polsce i świecie współczesnym. Ilość wypracowań
przygotowywanych przez uczniów była wystarczająca, dobór tematów celowy,
a zeszyty uczniowskie podlegały częściowej kontroli. Nowe programy realizowano zgodnie z poleceniem władz szkolnych, budząc ,,pozytywne nastawienia
do obecnej rzeczywistości”. Nauczyciele byli pozytywnie nastawieni do pracy
i stosowali właściwe metody nauczania, racjonalnie wykorzystując dostępne
pracownie i pomoce naukowe61. Przeprowadzone wówczas wizytacje i badanie
wyników nauczania wykazały, że młodzież – z wyjątkiem pewnego odsetka
uczennic niedostatecznych – w każdej klasie opanowała wiadomości przewidziane programem nauczania, szkoła nie spełniała wymagań programowych jedynie odnośnie do języka niemieckiego, którego poziom przedstawiał się bardzo
słabo. W szkole dbano o wychowanie młodzieży, jednak życie wychowawcze
uznawano za zbyt słabo zorganizowane, czego przyczyny poszukiwano w braku
samorządu szkolnego pełniącego rolę koordynatora pracy organizacji uczniowskich62. Zachowanie młodzieży wizytator opisywał następującymi słowami:
,,Młodzież jest grzeczna, uprzejma i dostatecznie uspołeczniona, jej wygląd zewnętrzny nie budzi zastrzeżeń. Ujemnym jej rysem to brak punktualności, czego
dowodem najlepszym to liczne spóźnienia…”63. Zwracano uwagę na koniecz59
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Tamże, Sprawozdanie z pierwszej wizytacji inspekcyjno-instrukcyjnej w roku szkolnym
1946/47 – dnia 17.12.1946 r. […] w Prywatnym Liceum i Gimnazjum Twa ,,Nauka i Praca”
w Częstochowie, k. 195.
Tamże.
Tamże, k. 197.
Tamże, k. 198.
Tamże, k. 199.
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ność rewizji planu wychowania i skonfrontowania go ,,z postulatami nowej rzeczywistości i nowymi programami nauczania”64.

3. Prywatne Żeńskie Liceum i Gimnazjum Zgromadzenia
SS. Najświętszej Rodziny z Nazaretu
Szkoła powstała w 1907 r. i działała na mocy orzeczenia Kuratorium Okręgu
Szkolnego Krakowskiego na prowadzenie liceum i gimnazjum. W roku szkolnym 1945/46 szkoła mieściła się we własnym dwupiętrowym, wyremontowanym i nowocześnie urządzonym budynku, wyposażonym w centralne ogrzewanie, wodociągi i kanalizację65. Jeszcze w 1945 r. oddano do użytku salę gimnastyczną i pokój dla dyrektora, trwały prace przy urządzaniu szatni w suterenach66. Przy szkole było boisko i ogród. Nieco słabiej przedstawiało się zaopatrzenie szkoły, pracownia zajęć praktycznych wyposażona była jedynie częściowo, występowały braki w wyposażeniu pracowni naukowych i umeblowaniu67.
W następnym roku udało się uzupełnić umeblowanie, jednak pracownie naukowe wciąż wymagały doposażenia68. Wiadomo, że w szkole działała biblioteka
szkolna licząca w kwietniu 1947 r. 4000 tomów dla uczniów oraz 100 tomów
działu dla nauczycieli. Prenumerowano również czasopisma, jak: ,,Dziennik
Urzędowy Ministerstwa Oświaty”, ,,Głos Narodu”, ,,Głos Nauczycielski”,
,,Język Polski”, ,,Meander”, ,,Nowa Szkoła”, ,,Polska Zachodnia”, ,,Poradnik dla
Nauczyciela”, ,,Poradnik Pracownika Społecznego”, ,,Problemy”, ,,Teka Szkolna”, ,,Tygodnik Powszechny”, ,,Znak”, ,,Życie Gospodarcze”, ,,Wiadomości
Statystyczne”, ,,Dzieci i Wychowawca”, ,,Śląsk” oraz ,,Poradnik Wychowania
Spółdzielczego”69. Przy szkole funkcjonował internat umieszczony w budynku
własnym Zgromadzenia, w roku szkolnym 1945/46 korzystały z niego 44 uczennice. Opłata za internat wynosiła 10 kg tłuszczu lub 3000 zł miesięcznie70. Szko64
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Tamże, k. 200.
AAN, MO, sygn. 283/1367, Załącznik Nr 5 do pisma Kuratorium z dnia 9 VI 46 r. Nr II Sr-7635/46 o nadanie prywatnym szkołom uprawnień szkół państwowych, k. 46.
Tamże, Sprawozdanie z wizytacji Prywatnego Liceum i Gimnazjum Zgromadzenia SS. Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Częstochowie przeprowadzonej przez p. o. Wizytatora Okręgowego Wł. Chłapowskiego w dniach 5 X i 14 i 15 XI 1945 r., k. 47.
AAN, MO, sygn. 283/1367, Załącznik Nr 5 do pisma Kuratorium z dnia 9.VI.46 r. Nr II Sr-7635/46…, k. 46.
Tamże, Załącznik Nr 6 do pisma Kuratorium z dnia 1maja 1947 r. Nr II 6081/47 o nadanie
prywatnym szkołom uprawnień szkół państwowych, k. 216.
AAN, MO, sygn. 283/1367, Sprawozdanie z wizytacji Prywatnego Żeńskiego Liceum i Gimnazjum
Zgromadzenia SS. Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Częstochowie, przeprowadzonej przez Okręgowego wizytatora szkół Kazimierza Zyberta w dniach 11 i 12 kwietnia 1947 r., k. 217.
Tamże, Sprawozdanie z wizytacji Prywatnego Liceum i Gimnazjum Zgromadzenia SS. Najświętszej Rodziny z Nazaretu […] w dniach 5 X i 14 i 15 XI 1945 r., k. 47.
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ła udzielała częściowych i całkowitych zwolnień od opłaty za internat. Stancje
uczniowskie były zarejestrowane i znajdowały się pod stałą opieką szkoły.
W roku szkolnym 1946/47 prowadzono dożywianie dla 98 uczennic, ze szkołą
współdziałał Komitet Rodzicielski71. Istniały problemy z zaopatrzeniem szkoły
w opał na zimę, w 1945 r. otrzymano tylko 20 ton na 70 niezbędnych do ogrzania budynku72.
Szkoła prowadziła pełne gimnazjum i liceum, w roku szkolnym 1945/46
uczennice w liczbie 213 dziewcząt uczyły się w 9 oddziałach73. Opłaty za naukę
wynosiły wówczas 300 zł w gimnazjum i 450 zł w liceum, a młodzież korzystała
z indywidualnych zniżek74. Spośród ogólnej liczby 213 uczennic 17% było
zwolnionych z opłaty czesnego75. W następnym roku liczba uczennic zmniejszyła się do 200, a oddziałów do 776. Młodzież w szkole nazaretanek rekrutowała
się z różnych warstw społecznych, w tym znaczna była liczba młodzieży wiejskiej z okolic Częstochowy77. Już w 1945 r. na terenie szkoły działały takie organizacje młodzieżowe, jak: Liga Morska, PCK oraz samorząd klasowy78.
W późniejszym okresie spośród organizacji uczniowskich działalność w szkole
prowadziły: PCK – 142 uczniów, Liga Morska – 42, DHŻ – 46, Koło Związku
Zachodniego – 37, spółdzielnia uczniowska – 38 oraz samorząd szkolny. Dla
młodzieży prenumerowano czasopisma, takie jak: ,,Młody Zawodowiec”,
,,Młoda Rzeczpospolita”, ,,Młodzież Morska”, ,,Morze”, ,,Orli Lot”, ,,Płomień”,
,,Stolica”, ,,Ziemia”, ,,Meander”, ,,Dziś i Jutro”, ,,Odra”, ,,Radio”, ,,Na tropie”
oraz ,,Teka Szkolna”79.
Wiadomo, że w roku szkolnym 1945/46 w szkole nazaretanek pracowało 15
nauczycieli, w tym 14 (93%) z pełnymi kwalifikacjami, przeważnie były to oso71

72

73

74

75

76
77

78

79

AAN, MO, sygn. 283/1367, Sprawozdanie z wizytacji Prywatnego Żeńskiego Liceum i Gimnazjum Zgromadzenia SS. Najświętszej Rodziny z Nazaretu […] w dniach 11 i 12 kwietnia 1947 r.,
k. 218.
Tamże, Sprawozdanie z wizytacji Prywatnego Liceum i Gimnazjum Zgromadzenia SS. Najświętszej Rodziny z Nazaretu […] w dniach 5 X i 14 i 15 XI 1945 r., k. 47.
AAN, MO, sygn. 283/1367, Załącznik Nr 5 do pisma Kuratorium z dnia 9 VI 46 r. Nr II Sr-7635/46…, k. 46.
Tamże, Sprawozdanie z wizytacji Prywatnego Liceum i Gimnazjum Zgromadzenia SS. Najświętszej Rodziny z Nazaretu […] w dniach 5 X i 14 i 15 XI 1945 r., k. 47.
AAN, MO, sygn. 283/1367, Załącznik Nr 5 do pisma Kuratorium z dnia 9 VI 46 r. Nr II Sr-7635/46…, k. 46.
Tamże, Załącznik Nr 6 do pisma Kuratorium z dnia 1 maja 1947 r. Nr II 6081/47…, k. 216.
AAN, MO, sygn. 283/1367, Sprawozdanie z wizytacji Prywatnego Żeńskiego Liceum i Gimnazjum Zgromadzenia SS. Najświętszej Rodziny z Nazaretu […] w dniach 11 i 12 kwietnia 1947 r.,
k. 217.
Tamże, Sprawozdanie z wizytacji Prywatnego Liceum i Gimnazjum Zgromadzenia SS. Najświętszej Rodziny z Nazaretu […] w dniach 5 X i 14 i 15 XI 1945 r., k. 47.
AAN, MO, sygn. 283/1367, Sprawozdanie z wizytacji Prywatnego Żeńskiego Liceum i Gimnazjum Zgromadzenia SS. Najświętszej Rodziny z Nazaretu […] w dniach 11 i 12 kwietnia 1947 r.,
k. 217.
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by doświadczone w pracy zawodowej80. Wynagrodzenie personelu było niższe
niż w innych szkołach prywatnych na terenie Częstochowy i wynosiło 160 zł za
godzinę w stosunku miesięcznym81. W dniu 1 maja 1947 r. grono pedagogiczne
szkoły liczyło 13 nauczycieli, wszyscy mieli pełne kwalifikacje82. W latach powojennych w szkole pracowali następujący nauczyciele: p. Kuźmińska – język
polski, s. Lauretana Gumowska – język polski, Maria Wiernowa – język niemiecki, p. Śliwińska – matematyka, Irena Karpińska – geografia, Maria Małachowska – język łaciński83, Julianna Pilichowa – historia, Mieczysława Kurejówna – język polski, s. Tłuchowska – dyrektorka, matematyka, Józefa Jóźwińska – fizyka, Irena Kaczorowska – język angielski84.
Podobnie jak pozostałe prywatne szkoły średnie w Częstochowie, liceum
i gimnazjum nazaretanek stosowało program rządowy, a w zakresie przyjmowania i klasyfikowania uczniów przestrzegało przepisów obowiązujących w szkołach państwowych. Zarówno poziom, jak i wyniki pracy odpowiadały przeciętnej szkole państwowej85. W roku szkolnym 1945/46 szkoła pracowała według
stałego planu lekcji, brakowało jednak rozkładu materiału naukowego w dziennikach lekcyjnych oraz terminarza prac pisemnych, co było wymagane przez
wizytatora86. Braki te zostały szybko nadrobione. Już w kolejnym roku szkolnym opracowano rozkład materiału nauczania na dwa półrocza i wpisano
w dzienniki lekcyjne, przestrzegano terminarza i ilości zadań klasowych, a uczniowie prowadzili zeszyty przedmiotowe. W szkole prowadzono Księgę protokołów Rady Pedagogicznej, wpisując rzeczowo i przejrzyście omawiane zagadnienia i dyskusje. Podczas posiedzeń rady pedagogicznej omawiano zarządzenia
Ministerstwa Oświaty oraz okólniki Kuratorium odnoszące się szkolnictwa
ogólnokształcącego. Wśród dokumentacji dyrektorki znajdowała się książka hospitacji lekcji nauczycieli oraz roczny plan pracy. Wizytatorzy pozytywnie oceniali poziom pracy szkoły i wiedzę uczennic. W odpowiedniej ilości przepracowywano zadania z języka polskiego, łacińskiego i języków obcych nowożytnych. Pewne zastrzeżenia budziła jednak poprawa zadań oraz dobór tematów, a
także zbyt łagodne oceny i częsty brak wykazywania błędów na marginesie. Na
odpowiednim poziomie znajdowały się z kolei tematy zadań klasowych87.
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Tamże, Załącznik Nr 5 do pisma Kuratorium z dnia 9 VI 46 r. Nr II Sr-7635/46…, k. 46.
AAN, MO, sygn. 283/1367, Sprawozdanie z wizytacji Prywatnego Liceum i Gimnazjum Zgromadzenia SS. Najświętszej Rodziny z Nazaretu […] w dniach 5 X i 14 i 15 XI 1945 r., k. 47.
Tamże, Załącznik Nr 6 do pisma Kuratorium z dnia 1maja 1947 r. Nr II 6081/47…, k. 216.
AAN, MO, sygn. 283/1367, Sprawozdanie z wizytacji Prywatnego Liceum i Gimnazjum Zgromadzenia SS. Najświętszej Rodziny z Nazaretu […] w dniach 5 X i 14 i 15 XI 1945 r., k. 47–48.
Tamże, Sprawozdanie z wizytacji Prywatnego Żeńskiego Liceum i Gimnazjum Zgromadzenia
SS. Najświętszej Rodziny z Nazaretu […] w dniach 11 i 12 kwietnia 1947 r., k. 218–219.
AAN, MO, sygn. 283/1367, Załącznik Nr 5 do pisma Kuratorium z dnia 9 VI 46 r. Nr II Sr-7635/46…, k. 46.
Tamże, Sprawozdanie z wizytacji Prywatnego Liceum i Gimnazjum Zgromadzenia SS. Najświętszej Rodziny z Nazaretu […] w dniach 5 X i 14 i 15 XI 1945 r., k. 47.
AAN, MO, sygn. 283/1367, Sprawozdanie z wizytacji Prywatnego Żeńskiego Liceum i Gimnazjum
Zgromadzenia SS. Najświętszej Rodziny z Nazaretu […] w dniach 11 i 12 kwietnia 1947 r., k. 219.
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4. Prywatne Męskie Gimnazjum Zgromadzenia
Chrześcijańskich Braci Szkolnych
W dniu 3 lutego 1945 r. nastąpiło uruchomienie placówki, która powstała
z kompletów tajnego nauczania w 1940 r. Szkoła prowadziła działalność na mocy
orzeczenia Kuratorium Okręgu Szkolnego Kieleckiego z dnia 4 sierpnia 1945 r.
Nr II-6192/45 na prowadzenie gimnazjum ogólnokształcącego88. Szkoła mieściła
się we własnym dwupiętrowym, nowocześnie jak na owe czasy urządzonym budynku, wyposażonym w centralne ogrzewanie, wodociągi i kanalizację. Budynek stał na działce wielkości 4 ha z boiskami i ogrodem doświadczalnym89 przy
ulicy Pułaskiego90. W roku szkolnym 1946/47 nauka odbywała się rano, a po południu lokal zajmowała prywatna szkoła powszechna91. Jeszcze w roku szkolnym 1945/46 szkoła dysponowała wystarczającym umeblowaniem, jednak pracownie naukowe znajdowały się dopiero w stadium organizacji. Istniejące pomoce naukowe i przyrządy pozwalały na prowadzenie lekcji z elementami pokazu, w wystarczającej ilości były mapy, dostatecznie wyposażona była pracownia
zajęć praktycznych92. W następnym roku szkolnym nadal nie było pracowni naukowych, a ilość pomocy nie była wystarczająca, dysponowano 10 mikroskopami, jednak nie były one właściwie wykorzystywane93 głównie z powodu braku
preparatów. Brakowało tablic do biologii, na wyposażeniu szkoły było jedynie
trochę szkła laboratoryjnego oraz pomocy do fizyki i chemii94. Szkoła nie dysponowała też salą gimnastyczną. Z powodu braku nauczyciela w szkole nie
prowadzono zajęć sportowych, a z uwagi na brak pracowni i warsztatów nie realizowano również zajęć praktycznych95. Podczas wizytacji szkoły w październiku 1946 r. stwierdzono, że: ,,Zasadniczym brakiem szkoły utrudniającym realizację programów jest brak pracowni naukowych i prawie zupełny brak pomo88
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Tamże, Załącznik Nr 2 do pisma Kuratorium z dnia 9 VI 46 Nr II SR 7635/46 o nadanie prywatnym szkołom uprawnień szkół państwowych, k. 34; Załącznik Nr 2 do pisma Kuratorium
z dnia 1 maja 1947 r. Nr II Sr 6081/47 o nadanie prywatnym szkołom uprawnień szkół państwowych, k. 188.
AAN, MO, sygn. 283/1367, Załącznik Nr 2 do pisma Kuratorium z dnia 9 VI 46 Nr II SR
7635/46 o nadanie prywatnym szkołom uprawnień szkół państwowych, k. 34.
Tamże, Sprawozdanie z wizytacji Prywatnego Gimnazjum Męskiego Chrześcijańskich Braci
Szkolnych w Częstochowie, przeprowadzonej przez p. o. Wizytatora Okręgowego W. Chłapowskiego w dniu 23.2. i 5.3.1946 r., k. 36.
AAN, MO, sygn. 283/1367, Załącznik Nr 2 do pisma Kuratorium z dnia 1 maja 1947 r. Nr II Sr
6081/47…, k. 188.
Tamże, Załącznik Nr 2 do pisma Kuratorium z dnia 9 VI 46 Nr II SR 7635/46…, k. 34.
AAN, MO, sygn. 283/1367, Załącznik Nr 2 do pisma Kuratorium z dnia 1 maja 1947 r. Nr II Sr
6081/47…, k. 188.
AAN, MO, sygn. 283/1367, Sprawozdanie z wizytacji Prywatnego Gimnazjum Zgromadzenia
Chrześcijańskich Braci Szkolnych przeprowadzonej dnia 13 lutego 1947 r. przez Laskosia Karola p. o. Okręgowego Wizytatora Szkół, k. 192.
Tamże.
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cy naukowych. Wiszą na ścianach obrazy Stryjeńskiej, Grotgera i szereg obrazów historycznych, nie wystarczają do należytego przerobienia materiału naukowego z poszczególnych przedmiotów. Biblioteka liczy niewiele książek.
Szkoła nie prenumeruje żadnego czasopisma ani dla nauczycieli, ani też dla
uczniów”96.
Przy szkole funkcjonował nowocześnie urządzony internat mieszczący się
w osobnym lokalu przy ulicy Krótkiej. W roku szkolnym 1945/46 korzystało
z niego 89 (45%) uczniów, z czego 40 bezpłatnie – głównie sieroty i półsieroty97. W następnym roku w oddalonym od 3 km od szkoły internacie zamieszkiwało 80 uczniów, opłata za internat wynosiła 3000 zł, jednak większość uczniów
korzystała ze zniżek98.
Szkoła prowadziła w roku szkolnym 1945/46 cztery klasy, w których uczyło
się 179 uczniów ulokowanych w 5 oddziałach, 30% młodzieży korzystało ze
zwolnienia z opłaty czesnego99. Prowadzono wówczas tylko klasy gimnazjalne.
Uczniowie rekrutowali się głównie spośród ludności chłopskiej oraz robotniczej
z przedmieścia100. W następnym roku liczba uczniów zwiększyła się do 194,
uczyli się oni w 6 oddziałach. Młodzież pochodziła z wszystkich warstw społecznych, a pewna jej część została zwolniona od opłat101. W tym czasie prowadzono II, III i IV klasę gimnazjum oraz I klasę liceum typu przyrodniczego. Jednakże z uwagi na brak pracowni przyrodniczej oraz pomocy naukowych niezbędnych do nauczania biologii, fizyki i chemii, a także z powodu braku wystarczającego doświadczenia nauczyciela biologii, w 1946 r. wizytator postulował
likwidację klasy licealnej typu przyrodniczego i skierowanie do innych szkół
uczącej się w niej młodzieży (8 osób)102.
Grono nauczycielskie w gimnazjum Braci Szkolnych liczyło w roku szkolnym 1945/46 – 14 osób. Wszyscy legitymowali się odpowiednimi kwalifikacjami. W ocenie kuratorium nauczyciele w stopniu dostatecznym wypełniali swoje
obowiązki dydaktyczne, szkoła jednak nie dysponowała wyróżniającymi się na96

AAN, MO, sygn. 283/1367, Sprawozdanie z inspekcji Prywatnego Gimnazjum Zgromadzenia
Braci Szkolnych w Częstochowie przeprowadzonej przez p. o. Okręgowego Wizytatora Laskosia Karola w dniu 12.10.1946 r., k. 189.
97
Tamże, Załącznik Nr 2 do pisma Kuratorium z dnia 9 VI 46 Nr II SR.7635/46…, k. 35; Sprawozdanie z wizytacji Prywatnego Gimnazjum Męskiego Chrześcijańskich Braci Szkolnych
[…] w dniu 23.2. i 5.3.1946 r., k. 36.
98
AAN, MO, sygn. 283/1367, Sprawozdanie z inspekcji Prywatnego Gimnazjum Zgromadzenia
Braci Szkolnych […] w dniu 12.10.1946 r., k. 189; Załącznik Nr 2 do pisma Kuratorium z dnia
1 maja 1947 r. Nr II Sr. 6081/47…, k. 188.
99
Tamże, Załącznik Nr 2 do pisma Kuratorium z dnia 9 VI 46 Nr II SR. 7635/46…, k. 34.
100
AAN, MO, sygn. 283/1367, Sprawozdanie z wizytacji Prywatnego Gimnazjum Męskiego
Chrześcijańskich Braci Szkolnych […] w dniu 23.2. i 5.3.1946 r., k. 36.
101
Tamże, Załącznik Nr 2 do pisma Kuratorium z dnia 1 maja 1947 r. Nr II Sr. 6081/47…, k. 188.
102
AAN, MO, sygn. 283/1367, Sprawozdanie z inspekcji Prywatnego Gimnazjum Zgromadzenia
Braci Szkolnych […] w dniu 12.10.1946 r., k. 189.
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uczycielami103. W następnym roku w szkole pracowało już tylko 9 nauczycieli,
wszyscy posiadali wymagane kwalifikacje i doświadczenie104, nie byli przeciążeni lekcjami i pracowali według stałego rozkładu zajęć105. W omawianym okresie w szkole podejmowali pracę nauczyciele o następujących nazwiskach106 (nie
ustalono imion): Fabian – historia, język polski, Gallar – historia, język łaciński,
Dziuś – matematyka, biologia, Beer – matematyka, Woydyłło – język francuski,
Modrakowska – język angielski, język niemiecki, Ferens – geografia107. Najprawdopodobniej jeszcze w październiku 1946 r. dyrektorem szkoły był brat
Anaklet Zegżuła, który wyjechał z miasta po aresztowaniu wychowawcy internatu
– p. Jabłońskiego108. W 1947 r. jako dyrektor zakładu figurował profesor Dziuś,
natomiast brat Anaklet pełnił jedynie funkcję przedstawiciela Zgromadzenia109.
Szkoła prowadzona przez Zgromadzenie Chrześcijańskich Braci Szkolnych,
podobnie jak wcześniej opisywane placówki, pracowała w oparciu o program
rządowy, przestrzegając w zakresie przyjmowania i klasyfikowania uczniów
przepisów obowiązujących w szkołach państwowych. Również poziom i wyniki
pracy szkoły odpowiadały normalnej szkole państwowej, a młodzież określano
jako karną i zdyscyplinowaną110. W roku szkolnym 1946/47, chociaż szkoła
nadal realizowała program szkół państwowych i przeprowadzała klasyfikację
zgodnie z przepisami, nie przestrzegano jednak przepisów obowiązujących
w szkołach państwowych w zakresie przyjmowania uczniów111. W październiku
1946 r. nie było jeszcze dzienników lekcyjnych, funkcjonowały tylko dzienniki
tymczasowe, w których wiele tematów nie było wpisanych. Nie wyznaczono
komisji przedmiotowych ani tematyki prac pisemnych uczniów112. W lutym
103

Tamże, Załącznik Nr 2 do pisma Kuratorium z dnia 9 VI 46 r. Nr II SR. 7635/46…, k. 34.
AAN, MO, sygn. 238/1367, Załącznik Nr 2 do pisma Kuratorium z dnia 1 maja 1947 r. Nr II
Sr. 6081/47…, k. 188.
105
Tamże, Sprawozdanie z inspekcji Prywatnego Gimnazjum Zgromadzenia Braci Szkolnych […]
w dniu 12.10.1946 r., k. 189.
106
Z uwagi na szczupłą dokumentację powojenną nie udało się ustalić imion nauczycieli pracujących w tamtym okresie w Prywatnym Gimnazjum Męskim Chrześcijańskich Braci Szkolnych
w Częstochowie, w związku z czym przedstawiam jedynie nazwiska pedagogów wraz z nauczanym przedmiotem.
107
AAN, MO, sygn. 283/1367, Sprawozdanie z wizytacji Prywatnego Gimnazjum Męskiego
Chrześcijańskich Braci Szkolnych […] w dniu 23.2. i 5.3.1946 r., k. 36; Sprawozdanie z wizytacji Prywatnego Gimnazjum Zgromadzenia Chrześcijańskich Braci Szkolnych przeprowadzonej dnia 13 lutego 1947 r…., k. 191.
108
Tamże, Sprawozdanie z inspekcji Prywatnego Gimnazjum Zgromadzenia Braci Szkolnych […]
w dniu 12.10.1946 r., k. 189.
109
AAN, MO, sygn. 283/1367, Sprawozdanie z wizytacji Prywatnego Gimnazjum Zgromadzenia
Chrześcijańskich Braci Szkolnych przeprowadzonej dnia 13 lutego 1947 r…., k. 191.
110
Tamże, Załącznik Nr 2 do pisma Kuratorium z dnia 9 VI 46 Nr II SR. 7635/46…, k. 34.
111
AAN, MO, sygn. 283/1367, Załącznik Nr 2 do pisma Kuratorium z dnia 1 maja 1947 r. Nr II Sr
6081/47…, k. 188.
112
Tamże, Sprawozdanie z inspekcji Prywatnego Gimnazjum Zgromadzenia Braci Szkolnych […]
w dniu 12.10.1946 r., k. 189.
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1947 r. prowadzenie dzienników lekcyjnych nadal pozostawiało wiele do życzenia, nie odnotowywano wszystkich przeprowadzonych lekcji ani nie wpisywano
tematów prac pisemnych z wszystkich przedmiotów. Wiadomo jednak, że nauczyciele brali udział w konferencjach rejonowych organizowanych przez ogniska metodyczne113.
Prawdopodobnie już w roku szkolnym 1945/46 na terenie szkoły istniały zalążki organizacji młodzieżowych, jak: harcerstwo, PCK i samorząd szkolny,
a niektórzy uczniowie należeli do organizacji pozaszkolnych114. Na początku kolejnego roku szkolnego koło PCK liczyło 42 uczniów, a dysponująca swoją
świetlicą drużyna harcerska – 40115. W tym samym roku zorganizowano patronaty klasowe, jednak podczas wizytacji w lutym 1947 r. stwierdzono, że tylko harcerstwo wykazywało żywszą działalność, natomiast PCK istniała fikcyjnie. Na
terenie placówki nie założono ani Koła Związku Zachodniego, ani Koła Krajoznawczego. Opiekunem wszystkich organizacji młodzieżowych był dyrektor
szkoły, który z tej racji nie był w stanie prawidłowo kierować ich pracą. Organizację pracy wychowawczej oceniano jako niewłaściwą z powodu braku współpracy nauczycieli z dyrekcją116.
Prywatne gimnazja i licea na terenie Częstochowy w latach 1945–1947 pracowały według programów obowiązujących w szkołach państwowych i w zasadzie wszystkie stosowały zasady rekrutacji i klasyfikacji uczniów identyczne do
tych, jakie panowały w placówkach państwowych. W okresie tym otrzymywały
też uprawnienia szkół państwowych117. Szkoły średnie ogólnokształcące dysponowały przeważnie wykwalifikowaną kadrą nauczycielską, tylko w nielicznych
wypadkach zdarzało się, że pedagodzy nie legitymowali się wymaganymi kwalifikacjami. Wprawdzie w pracy dydaktyczno-wychowawczej omawianych placówek zdarzały się pewne uchybienia, jednak w pewnej mierze wynikały one
z trudnych warunków pracy po zakończeniu II wojny światowej. Z powodu
skromnej ilości zachowanych dokumentów, nie można dokładnie odtworzyć poziomu pracy przedstawionych szkół.

113

AAN, MO, sygn. 283/1367, Sprawozdanie z wizytacji Prywatnego Zgromadzenia Chrześcijańskich Braci Szkolnych przeprowadzonej dnia 13 lutego 1947 r…., k. 191.
114
Tamże, Sprawozdanie z wizytacji Prywatnego gimnazjum Męskiego Chrześcijańskich Braci
Szkolnych […] w dniu 23.2. i 5.3.1946 r., k. 36.
115
AAN, MO, sygn. 283/1367, Sprawozdanie z inspekcji Prywatnego Gimnazjum Zgromadzenia
Braci Szkolnych […] w dniu 12.10.1946 r., k. 189.
116
Tamże, Sprawozdanie z wizytacji Prywatnego Zgromadzenia Chrześcijańskich Braci Szkolnych przeprowadzonej dnia 13 lutego 1947 r…., k. 191.
117
AAN, MO, sygn. 283/1367, k. 174–194.
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Summary
Private secondary schools in Częstochowa in the postwar years (1945–1947)
Intensive work on the reconstruction of secondary education in Częstochowa commenced in
the early months of 1945. During the period 1945–1947 secondary schools were working actually
on the basis of pre-war programs, from which all the elements foreign to the new system had been
removed. In private secondary schools in Częstochowa were implemented programs compulsory
in the public schools. There were also used the same principles of recruitment and classification of
students. Mostly, there was available qualified teaching staff. It happened only in few cases that
teachers were not questioned the required qualification. Although, there were some weaknesses in
the functioning of these institutions, it seems that they resulted from the difficult working conditions in the first years after the end of World War II.
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Szkoła Handlowa Stowarzyszenia Kupców Polskich
w Częstochowie w latach 1921–1939
Utworzenie Szkoły Handlowej w Częstochowie było realizacją marzeń postępowych Polaków o narodowym, polskim szkolnictwie w kraju, który po 123
latach niewoli odzyskał niepodległość1. Szkolnictwo zawodowe w Częstochowie
uzależnione było wówczas od ogólnego stanu przemysłu w mieście i możliwości
zatrudnienia absolwentów oraz zgodne z tendencją rozwoju tego szkolnictwa
w kraju2. Stan placówek kształcenia zawodowego nie był zadowalający. Gmina
żydowska prowadziła najstarszą założoną w 1879 roku Szkołę Rzemieślniczo-Przemysłową Męską dla żydowskiej młodzieży. Od 1903 r. istniała również żydowska Szkoła Rolnicza. Siostry Zmartwychwstania Pańskiego utworzyły
w 1918 roku Żeńską Szkołę Przemysłowo-Handlową, a w 1919 roku rozpoczęła
działalność Państwowa Szkoła Gospodarstwa Domowego (Żeńska). Ponadto
funkcjonowały kursy: handlowe, rzemieślnicze, rolnicze, z liczbą około 300
uczestników, nazwane – często przesadnie – szkołami3.
W grudniu 1919 roku przybył z wizytą do Częstochowy delegat ministerstwa oświaty, przedstawiciel sekcji szkolnictwa zawodowego K. Widowski
z propozycją zaprojektowania w Częstochowie szkoły handlowej4. Pomoc finansową dla nowo powstałej placówki zaoferował Magistrat m. Częstochowy
1
2

3

4

80 lat Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie, Częstochowa 2002, s. 3.
B. Snoch, Z dziejów szkolnictwa w Częstochowie i w regionie częstochowskim w latach 1918–
1990, Częstochowa 1998, s. 112.
Archiwum Państwowe w Częstochowie (dalej: APCz), Magistrat m. Częstochowy (dalej: MagCz),
Sprawy szkolnictwa i oświaty 1919–1939, sygn. 7891, k. 6–9; Z. Grządzielski, Oświata w Częstochowie w latach 1919–1939, [w:] Częstochowa. Dzieje miasta i Klasztoru Jasnogórskiego
w czasach Polski odrodzonej i drugiej wojny światowej 1918–1945, red. R. Szwed, t. 3, Częstochowa 2006, s. 298.
Szkoła handlowa w Częstochowie, „Goniec Częstochowski” 1919, nr 275, s. 3.
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w kwocie 100 000 mk (na otwarcie i prowadzenie szkoły), liczono również na
wsparcie ze strony Sejmiku Powiatowego5. W celach organizacyjnych powołano
tymczasowy zarząd, w skład którego weszli: Bolesław Rylski (właściciel fabryki
szkła), Piątkowski, Szkop, Dyliński, Młodkowski i Bolesław Majewski6.
7 maja 1921 roku Stowarzyszenie Kupców Polskich w Częstochowie otrzymało zgodę Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego na
otwarcie szkoły z dniem 1 września 1921 roku na następujących warunkach: nauka trwa trzy lata; szkoła posiada trzy klasy przygotowawcze, które w następnych latach są stopniowo likwidowane; nauka prowadzona jest zgodnie z planami i programami państwowych szkół handlowych; do klasy pierwszej specjalnej przyjmowani są chłopcy w wieku 13–16 lat, którzy ukończyli trzy klasy
szkoły średniej lub sześć oddziałów szkoły powszechnej, lub też złożyli odpowiedni egzamin; zajęcia odbywają się w godzinach rannych7. Członkami, a zarazem udziałowcami szkoły zostały osoby, które wpłaciły jednorazową, bezzwrotną
składkę członkowską w wysokość 5000 marek (placówka utrzymywana z funduszy
społecznych)8. Decyzją ministerstwa kierownikiem szkoły został Wacław Fidler9.
16 czerwca 1921 roku sporządzono akt notarialny, na mocy którego dom
Walczaka przeszedł na własność Stowarzyszenia Kupców Polskich za kwotę
półtora miliona marek10. Koszt remontu zakupionego lokalu wyceniono zaś na
kwotę pięciu milionów marek. Siedzibą szkoły został jednopiętrowy budynek
usytuowany przy ulicy Dzikiej, zwanej później Handlową, a obecnie Korczaka11.
Ciągły apel o pomoc finansową przynosił pozytywne efekty. Rada Banku
Handlowego w Warszawie na wniosek dyrektora oddziału banku w Częstochowie Józefa Nowińskiego zdecydowała wspomóc tak ważną inwestycję oświatową subsydium w wysokości 150 000 mk12. Wsparcia szkole między innymi
udzielili: Sejmik Powiatowy w kwocie 500 000 marek, Ministerstwo Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego13, Stowarzyszenie Spożywców „Obrona”
1 100 000 marek14. Znaczne kwoty wpływały również z indywidualnych inicjatyw15.
5
6
7

8

9
10
11
12
13
14

15

O szkołę handlową w Częstochowie, „Goniec Częstochowski” 1921, nr 120, s. 3.
O szkołę handlową w Częstochowie, „Goniec Częstochowski” 1921, nr 126, s. 3.
APCz, Wydział Powiatowy w Częstochowie (dalej: WPCz), Sprawy własne zakładów szkolnych (1921–1933), sygn. 408, bez pag.; Klasy przygotowawcze w szkole handlowej, „Goniec
Częstochowski” 1921, nr 143, s. 4.
Zapisy kandydatów na członków – udziałowców szkoły handlowej, „Goniec Częstochowski”
1921, nr 127, s. 3.
APCz, WPCz, Sprawy własne zakładów…, sygn. 408, bez pag.
Szkoła handlowa w Częstochowie, „Goniec Częstochowski”, 1921, nr 137, s. 3.
80 lat Zespołu Szkół…, s. 6.
150 000 mk na szkołę handlową w Częstochowie, „Goniec Częstochowski” 1921, nr 150 s. 3.
APCz, WPCz, Sprawy własne zakładów…, sygn. 408, bez pag.
Stowarzyszenie „Obrona” 1100 000 mk ofiarowało na Szkołę Handlową, „Goniec Częstochowski” 1922, nr 113, s. 3.
Znaczna ofiara na Szkołę Handlową, „Goniec Częstochowski” 1922, nr 13, s. 3; Hojna ofiara
na Szkołę Handlową, „Goniec Częstochowski” 1922, nr 13, s. 3; Znaczna ofiara na Szkołę

Szkoła Handlowa Stowarzyszenia Kupców Polskich w Częstochowie…

485

Fot. 1. Budynek Szkoły Handlowej w 1921/22 r.

Szczególne zasługi dla realizacji przedsięwzięcia oświatowego przypisuje się
Franciszkowi Wilkoszewskiemu (właścicielowi drukarni i redaktorowi „Gońca
Częstochowskiego”), Leonowi Piotrowskiemu (właścicielowi sklepu z artykułami kolonialnymi), Bolesławowi Rylskiemu (właścicielowi fabryki szkła) oraz
księgarzowi Antoniemu Gmachowskiemu16.
Zapisy do szkoły rozpoczęły się z początkiem sierpnia, o czym informowała
gazeta lokalna „Goniec Częstochowski”. Osoby zainteresowane mogły składać
w lokalu Stowarzyszenia Kupców Polskich w III al. NMP 54 następujące dokumenty: metrykę, aktualne świadectwo szczepienia przeciwko ospie, ostatnie
świadectwo szkolne. Termin egzaminów wyznaczono na dzień 5 września w budynku szkoły przy ul. Dzikiej (rozpoczęcie roku szkolnego miało nastąpić 10
września 1921 roku)17. Początkowa opłata za miesięczną naukę ucznia wynosiła
1500 marek, do czasu jej upaństwowienia, o co zabiegał zarówno zarząd Stowarzyszenia Kupców Polskich, jak i szkoły. Ewentualną podwyżkę przewidywano
tylko w momencie wzrostu płac nauczycieli wskutek uchwały Związku Nauczy-

16
17

Handlową, „Goniec Częstochowski” 1924, nr 32, s. 2; Ofiary, „Goniec Częstochowski” 1924,
nr 88, s. 8; darowizny zebrano w trakcie wieczoru pożegnalnego byłego właściciela cukierni
„Cristal” Śmigielskiego w kwocie 60 000 mk; na rzecz szkoły firma „Brass i Synowie” (farbiarnia) złożyła ofiarę w wysokości 100 000 000 mk, Hurtownia Kupców Polskich w Częstochowie przekazała 100 000 000 mk.
80 lat Zespołu Szkół…, s. 5–6.
Zapisy do szkoły handlowej, „Goniec Częstochowski” 1921, nr 170, s. 5; Ogłoszenie, „Goniec
Częstochowski”, 1921, nr 187, s. 4.
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cielskiego18. W programie szkoły znajdowały się następujące przedmioty: język
polski, historia, matematyka, ćwiczenia cielesne, wiadomości przyrodnicze, język obcy z korespondencją, nauka o Polsce współczesnej, kaligrafia, stenografia,
pisanie na maszynach, rachunki kupieckie, buchalteria, nauka o handlu i wekslu,
korespondencja19. W ramach czwartej klasy specjalnej realizowano w okresie
dwudziestolecia międzywojennego przedmioty: religia, język polski, język niemiecki, historia, geografia gospodarcza, ekonomia polityczna, prawoznawstwo,
matematyka, fizyka, arytmetyka, arytmetyka handlowa, księgowość, księgowość
i konta wzorcowe, kaligrafia, nauka o handlu oraz technika handlu zagranicznego, korespondencja, ćwiczenia cielesne (gimnastyka)20.
Otwarcie, jak i poświęcenie szkoły wyznaczono na dzień 10 i 11 września
1921 roku. Do uczestnictwa w uroczystości zachęcało Stowarzyszenie Kupców
Polskich w Częstochowie, jak i „Goniec Częstochowski”, wskazując zarazem
ważną rolę placówki oświatowej na terenie miasta Częstochowy i powiatu21:
„W poczuciu wielkich zadań, jakie otwierają się przed polskim handlem i przemysłem, Stowarzyszenie Kupców Polskich założyło z własnych funduszów skromną placówkę wiedzy handlowej, której pomyślny rozwój może przynieść wielkie
korzyści dla kraju i społeczeństwa. Jak na dzisiejsze trudne stosunki nieliczne
kupiectwo nasze uczyniło już bardzo wiele. Nie wątpimy też, że i społeczeństwo
miejscowe rozumiejąc znaczenie otwarcia tej pożytecznej instytucji naukowej
dla naszego miasta weźmie liczny udział w uroczystości poświęcenia szkoły”22.
Rada Stowarzyszenia Kupców Polskich w Warszawie zdecydowała, że na
uroczystość przybędzie z delegatami wszystkich oddziałów23. 11 września 1921
roku odbyło się poświęcenie i otwarcie Szkoły Handlowej, połączone ze zjazdem członków Rady Stowarzyszenia Kupców Polskich w Warszawie. W uroczystości wzięli udział m.in.: ks. prefekt Tadeusz Peche, delegat Ministerstwa
Przemysłu i Handlu – Hirst, prezes Rady Miejskiej – dr Stanisław Nowak, prezes Stowarzyszenia Kupców Polskich w Warszawie – Bogusław Herse, delegat
Kongregacji Kupiectwa Polskiego w Krakowie – Jaworski, Jerzy Cholewicki –
prezes „Lutni”, właściciel składu wyrobów bławatnych, prezes stowarzyszenia
zrzeszającego częstochowskich kupców, Józef Trzos – dyrektor szkoły, uczniowie, rodzice24. Oprawę artystyczną przygotowało Towarzystwo Śpiewacze
18
19

20

21
22
23

24

Ze szkoły handlowej, „Goniec Częstochowski” 1921, nr 176, s. 4.
80 lat Zespołu Szkół…, s. 7; M. Walczak, Szkolnictwo zawodowe w Polsce w okresie okupacji
hitlerowskiej, Wrocław – Warszawa – Kraków 1993, s. 20.
Archiwum Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie, Świadectwa szkolne
z lat międzywojnia, 1931–1933, bez pag.
Ze Stowarzyszenia Kupców Polskich, „Goniec Częstochowski” 1921, nr 194, s. 3.
Otwarcie szkoły handlowej w Częstochowie, „Goniec Częstochowski” 1921, nr 198, s. 3.
Ze Stowarzyszenia Kupców Polskich, „Goniec Częstochowski” 1921, nr 193, s. 4; Z konferencji
kupiectwa polskiego, „Goniec Częstochowski” 1921, nr 194, s. 2; Poświęcenie Szkoły Handlowej, „Goniec Częstochowski” 1921, nr 196, s. 3.
Z uroczystości otwarcia Szkoły Handlowej, „Goniec Częstochowski” 1921, nr 199, s. 3.
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„Lutnia”, na którego repertuar złożyły się kompozycje muzyczne Chopina, Paderewskiego, Wieniawskiego, Czajkowskiego w wykonaniu Karola Wopaleńskiego, Stanisława Białeckiego, Stanisława Wiśniewskiego, Stefana Smugi wraz
z synami Tadeuszem i Bronisławem25.
We wrześniu 1922 roku Dyrekcja Szkoły Handlowej zabiegała w Magistracie m. Częstochowy o budynek przy koszarach Zawady (w tak zwanej „Zawodówce”) w celu szerszego rozwoju działalności. Niestety pomieszczenia zostały
przyznane decyzją radnych Związkowi Nauczycielskiemu w celu utworzenia
szkoły powszechnej26. Ze względu na brak wystarczających pomieszczeń dyrektor szkoły Józef Trzos zdecydował w 1923 roku powiększyć istniejący gmach,
dobudowując drugie piętro. Poświęcenia nowych sal, urządzonych według ówczesnych wymagań, dokonał biskup Władysław Krynicki 20 stycznia 1924 roku27. Z kolei 22 czerwca owego roku mury szkoły opuścili pierwsi absolwenci28.
Dwa lata później, 12 stycznia 1926 roku szkoła otwarła bursę dla uczniów spoza
Częstochowy29.
W pierwszych latach funkcjonowania szkoły nauka trwała trzy lata, jednak
kilka lat później cykl kształcenia został wydłużony o rok, dzięki czemu absolwenci uzyskiwali cenzus wojskowy, a tym samym możliwość kontynuacji nauki
w szkole podchorążych30. Oficjalna nazwa szkoły brzmiała: 3-klasowa Koedukacyjna Szkoła Handlowa z czwartą klasą specjalną o kierunku ogólnoprzemysłowym Stowarzyszenia Kupców Polskich. Po reformie jędrzejewiczowskiej placówkę przekształcono w czteroletnie Gimnazjum Handlowe i dwuletnie
Liceum Handlowe31. Zaś w latach 1936/37 szkoła zmieniła nazwę na Gimnazjum Kupieckie Stowarzyszenia Kupców Polskich w Częstochowie32.
Pierwszym dyrektorem szkoły był Józef Trzos. Kierował placówką do 1924
roku, przyczyniając się do rozbudowy i rozwoju placówki w jej pierwszych
trzech latach istnienia. Od 1924 roku na roczną kadencję wybrano Antoniego
Zboińskiego, który kładł nacisk m.in na harcerstwo oraz hufiec, jako „środki
25
26
27
28

29
30
31
32

W. Malko, Życie muzyczne Częstochowy w latach 1918–1939, Częstochowa 2008, s. 242.
Z Rady Miejskiej, „Goniec Częstochowski”, 1922, nr 213, s. 2.
Uroczystość poświęcenia Szkoły Handlowej, „Goniec Częstochowski”, 1924, nr 17, s. 4.
Zakończenie roku w Szkole Handlowej, „Goniec Częstochowski”, 1924, nr 141, s. 3; 22 czerwca 1924 roku szkołę ukończyli: Franciszek Bajer, Jan Balas, Edward Bargieł, Władysław Biesiekierski, Stefan Broniarski, Wacław Cencel, Henryk Chętkowski, Marian Iwański, Mieczysław Kania, Edward Klar, Kazimierz Krachulec, Zygmunt Kukliński, Jan Kulejewski, Marian
Lula, Henryk Michno, Józef Miłkowski, Ludwik Mika, Witold Nurczyński, Jan Piątkowski, Jan
Płaczek, Andrzej Polaski, Edward Pukaczewski, Józef Rydzewski, Tadeusz Sliwonik, Tadeusz
Szwymer, Leopold Szczepański, Tadeusz Wawrzynowicz (syn Ludwika Wawrzynowicza),
Stanisław Więckowski, Józef Wołek.
Ze Szkoły Handlowej, „Goniec Częstochowski”, 1926, nr 12, s. 3.
80 lat Zespołu Szkół…, s. 6.
Tamże.
Uroczystość wręczenia matur absolwentom Gimnazjum Kupieckiego Stowarzyszenia Kupców
Polskich w Częstochowie, „Goniec Częstochowski” 1937, nr 139, s. 6.
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wyrabiające silny a prawy charakter”33. Wraz z nowym rokiem szkolnym
1925/26 na stanowisko dyrektorskie zostaje wytypowany Stanisław Dzięciołowski z Warszawy, doktor nauk ekonomicznych34. Z kolei w roku 1926/27 kierownikiem placówki zostaje Leopold Ślósarski, absolwent Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale prawa. Obejmując tak ważne stanowisko, posiadał już doświadczenie w zakresie zarządzania
placówkami oświatowymi35. Dzięki staraniom dyrektora szkoła zyskała nowe
dwupiętrowe skrzydło, w którym mieściła się sala gimnastyczna i 9 dodatkowych sal lekcyjnych36.

Fot. 2. Uczennice Szkoły Handlowej – okres międzywojenny

Wychowankami szkoły była wyłącznie młodzież męska. Dopiero w 1931
roku przekształciła się w koedukacyjną, co przyczyniło się z kolei do wzrostu
liczby uczniów ze 100 do 300. Fakt ten pociągnął za sobą konieczność zatrudnienia większej liczby nauczycieli. W 1929 roku stanowisko nauczyciela przedmiotów zawodowych, a zarazem dyrektora objął Lech Smólski37, pracujący jako
nauczyciel w Mińsku Mazowieckim, gdzie następnie w wieku 27 lat został mianowany dyrektorem tamtejszego gimnazjum męskiego. W trakcie pobytu
33
34
35
36
37

Zakończenie roku w Szkole Handlowej, „Goniec Częstochowski” 1925, nr 148, s. 3.
Nowy dyrektor Szkoły Handlowej, „Goniec Częstochowski” 1925, nr 193, s. 3.
Nowy dyrektor Szkoły Handlowej, „Goniec Częstochowski” 1926, nr 189, s. 3.
80 lat Zespołu Szkół…, s. 6.
Tamże.
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w Częstochowie oprócz pracy pedagogicznej poświęcił się również działalności
społecznej, a także pełnił funkcję rzeczoznawcy sądowego, radnego m. Częstochowy, prezesa Związku Oficerów Rezerwy, wiceprzewodniczącego Ligi Morskiej i Kolonialnej, a także założył pielgrzymkowe kino na Jasnej Górze. Spokojne i twórcze życie Lecha Smólskiego oraz jego rodziny zburzył wrzesień
1939 roku. Z materiałów szkolnych wynika, że został zamordowany 28 kwietnia
1940 roku w Katyniu (w 1939 roku dostaje się do niewoli sowieckiej, 27 kwietnia
1940 roku wywieziony do Katynia, gdzie następnego dnia zostaje zamordowany)38.
Kadrę nauczycielską szkoły stanowili wysoko wykwalifikowani wykładowcy, co w połączeniu z profilem kształcenia zaowocowało przygotowaniem odpowiedniej klasy specjalistów z zakresu handlu, bankowości i administracji.
W okresie dwudziestolecia międzywojennego skład grona pedagogicznego ulegał ciągłej zmianie, co przedstawia poniższa tabela.
Tabela 1. Grono pedagogiczne Szkoły Handlowej w Częstochowie
Lp.

38

Imię i nazwisko
nauczyciela

Przedmioty

Lata pracy

1. Jerzy Basenko

arytmetyka, rachunki kupieckie

1931–1948

2. Jan Burstin

język niemiecki

1931–1943

3. R. Czekalski

brak danych

1935– ?

4. Zofia Dąbrowska

brak danych

1935– ?

5. Hermina Doeringowa

stenografia, pisanie na maszynie

6. Janina Galle

brak danych

1924–1939

7. Mieczysław Izard

muzyka, chór, orkiestra

1937–1940

8. Izabella Janik

wychowanie fizyczne, pisanie na maszynie

1925–1974

9. Kędzierski

brak danych

10. Julian Kielar

wychowanie fizyczne, przysposobienie wojskowe,
pisanie na maszynach

11. J. Kowalikówna

brak danych

1931– ?

1931– ?
1934–1942
1935– ?

12. Stanisław Królikowski

brak danych

1933– ?

13. A. Krupka

brak danych

1935– ?

14. Adam Miller

język polski

1921–1943

15. Maciej Mydlarz

brak danych

1924/25– ?

16. Stefania Mykietiuk

biologia, geografia

1937–1951

17. Henryk Pietrzak

śpiew, muzyka

1935–1942

18. Leon Rzykiecki

przedmioty zawodowe

1930–1940

19. W. Sobczak

brak danych

Tamże, s. 9, 38.

1931– ?
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Tabela 1. Grono pedagogiczne Szkoły Handlowej w Częstochowie (cd.)
Lp.

Imię i nazwisko
nauczyciela

Przedmioty

Lata pracy

20. B. Srokowski

kierownik kursów organizowanych przez Szkołę
Handlową

1924/25– ?

21. Aleksandra Stochówna

historia, wychowanie fizyczne

1931–1943

22. Dr Marian Stoszek

prawoznawstwo

1938–1954

23. M. Szarkowski

brak danych

1924– ?

24. R. Szymczyński

brak danych

1935– ?

25. Ludwik Wawrzynowicz chór

1921/22– ?

26. J. Zakrzewski

brak danych

1931– ?

27. Zawadzki

chór

1937– ?

Źródło: 80 lat Zespołu Szkół…, s. 57–67; Zakończenie roku szkolnego w Szkole Handlowej Stowarzyszenia Kupców Polskich, „Goniec Częstochowski” 1922, nr 143, s. 3; Zakończenie roku szkolnego w Szkole Handlowej Stowarzyszenia Kupców Polskich w Częstochowie, „Goniec Częstochowski” 1926, nr 145, s. 5; Z uroczystości w Szkole Handlowej Stowarzyszenia Kupców Polskich,
„Goniec Częstochowski” 1934, nr 141, s. 3; Z uroczystości zakończenia roku szkolnego i rozdania
świadectw w Szkole Handlowej, „Goniec Częstochowski” 1935, nr 139, s. 3.

Fot. 3. Uczniowie i grono pedagogiczne w roku szkolnym 1924/25. Siedzą: pierwszy od lewej –
A. Miller, druga – H. Doeringowa, czwarty – dyrektor szkoły Antoni Zboiński
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Panujący w okresie dwudziestolecia międzywojennego kryzys gospodarczy
dotykał wiele sfer, w tym handlową i finansową, a przede wszystkim miał duży
wpływ na instytucje społeczne funkcjonujące dzięki ofiarności społeczności lokalnej. Szkoła Handlowa Stowarzyszenia Kupców Polskich nie otrzymując dotacji od państwa czy samorządu, liczyła wyłącznie na pomoc materialną częstochowskiego społeczeństwa. W celu zebrania funduszy na pomoce szkolne Rada
Pedagogiczna Szkoły Handlowej organizowała wspólnie z Komitetem Rodzicielskim zabawy plenerowe, koncerty orkiestr, loterie fantowe, wieczory taneczne, kiermasze39. Dzięki tej współpracy oraz staraniom dyrektora Lecha Smólskiego w 1937 roku szkoła otrzymała komplet instrumentów dętych i szczyciła
się trzydziestokilkuosobową orkiestrą, prowadzoną przez ówczesnego nauczyciela muzyki Mieczysława Izarda. Prawdopodobnie w 1936 roku szkoła otrzymała sztandar z wyhaftowanym na czerwonym tle orłem w koronie z wizerunkiem Najświętszej Maryi Panny na piersiach. Fundatorem sztandaru był Komitet
Rodzicielski40.

Fot. 4. Szkolna orkiestra dęta w 1937 roku

Szkoła Handlowa cieszyła się wśród młodzieży dużą popularnością. Z roku
na rok zwiększała się liczba chętnych pragnących czas edukacji spędzić w mu39

40

Dzień Szkoły Handlowej w Częstochowie, „Goniec Częstochowski” 1925, nr 223, s. 4; Wielka
zabawa na rzecz Szkoły Handlowej, „Goniec Częstochowski” 1925, nr 135, s. 4; Wielki kiermasz na rzecz Szkoły Handlowej, „Goniec Częstochowski” 1925, nr 244, s. 3.
80 lat Zespołu Szkół…, s. 8; Koncert i zabawa taneczna Szkoły Handlowej, „Goniec Częstochowski” 1927, nr 12, s. 5.
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rach wyżej wymienionej szkoły. W latach 1923/24 szkołę ukończyło 32 uczniów41, w 1924/25 – 4942, zaś 1937/38 – 3843. Duży na to wpływ miało życie
wewnętrzne szkoły, które było dość intensywne. Zorganizowana przez uczniów
„Samopomoc Uczniowska”, urządzała m.in. wieczory muzyczno-wokalne, recytatorskie w sali Teatru Ludowego lub w lokalu Stowarzyszenia Kupców Polskich, gdzie odbywały się popisy muzyczne, recytatorskie, chóralne, przedstawienia teatralne w wykonaniu grona uczniowskiego szkoły44. Wychowankowie
brali czynny udział w świętach państwowych, m.in.: 19 marca z okazji imienin
Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego45, święta sportowego młodzieży szkół
średnich, w których zdobywali czołowe miejsca46. Składali ofiarę pieniężną na
cele dobroczynne z okazji imienin dyrektora szkoły, grona pedagogicznego
(m.in. 30 000 mk na cegiełkę wawelską, na dzieci repatriantów 30 000 000 mk)47.
Każdą uroczystość ubogacał śpiewem męski chór szkolny pod batutą znanego
w mieście muzyka i dyrektora Szkoły Muzycznej w Częstochowie Ludwika
Wawrzynowicza48. Od 1934 roku przy Szkole Handlowej działa prężnie drużyna
harcerska, która nosiła nazwę 102. Zagłębiowskiej Drużyny Skautów im. hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Założycielem tej organizacji był nauczyciel
wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego Julian Kielar, który
w swojej pracy akcentował potrzebę rozbudzania uczuć patriotycznych wśród
młodzieży, uspołeczniania druhen, kształtowania w nich rzetelności, uczciwości,
poczucia odpowiedzialności za swe czyny wobec Boga i ludzi49.
W lutym 1926 roku ukazał się pierwszy numer dwutygodnika autorstwa
uczniów Szkoły Handlowej pt.: „Przedświt”. Zawierał on słowo wstępne, kilka
artykułów o tematyce ogólnej, wiersze, wiadomości szkolne, humor, zagadki50.
W tym samym roku utworzono Koło (byłych) Wychowańców Szkoły, którego
głównym celem stało się szerzenie zasad racjonalnego prowadzenia handlu;
podniesienie i obrona godności stanu kupieckiego; propagowanie idei unarodowienia handlu; obrona narodowych, obywatelskich i służbowych praw członków
koła; racjonalna organizacja pośrednictwa pracy; współdziałanie z zarządem
41
42

43

44

45
46
47
48
49
50

Zakończenie roku w Szkole Handlowej, „Goniec Częstochowski” 1924, nr 141, s. 3.
Lista maturzystów – abiturientów Szkoły Handlowej, „Goniec Częstochowski” 1925, nr 138, s. 3;
Zakończenie roku w Szkole Handlowej, „Goniec Częstochowski”1925, nr 148, s. 3.
Z uroczystości wręczenia świadectw w Gimnazjum Handlowym Stowarzyszenia Kupców Polskich, „Goniec Częstochowski” 1938, nr 151, s. 4.
Na cześć połączenia Wilan z Macierzą, „Goniec Częstochowski” 1922, nr 121, s. 3; Wieczór
literacko-muzyczno-wokalny na Samopomoc Szkoły Handlowej, „Goniec Częstochowski” 1925,
nr 114, s. 5; Wieczór Samopomocy Szkoły Handlowej, „Goniec Częstochowski” 1925, nr 116, s. 3.
Od Stowarzyszenia Kupców Polskich, „Goniec Częstochowski” 1922, nr 65, s. 6.
Ze święta sportowego młodzieży szkolnej, „Goniec Częstochowski” 1925, nr 131, s. 3.
Ofiary, „Goniec Częstochowski”, 1922, nr 65, s. 6; Ofiary, „Goniec Częstochowski” 1924, nr 66, s. 7.
Zakończenie roku w Szkole Handlowej, „Goniec Częstochowski” 1924, nr 141, s. 3.
80 lat Zespołu Szkół…, s. 53–54.
Dwutygodnik uczniów Szkoły Handlowej w Częstochowie, „Goniec Częstochowski” 1926, nr 61, s. 3.
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głównym (byłych) wychowańców wszystkich szkół handlowych w Polsce51.
Oficjalnie Koło (byłych) Wychowańców Szkoły zostało przyjęte w poczet jednej
z trzech sekcji Stowarzyszenia Kupców Polskich w Częstochowie 24 czerwca
1933 roku, wówczas nosiło nazwę Absolwentów Szkoły Handlowej52, a następnie w 1934 roku przekształciło się w Kolegium Absolwentów53.
W 1934 roku z okazji jubileuszu dziesięciolecia działalności placówki dyrektor szkoły Lech Smólski po raz pierwszy zorganizował wystawę prac
uczniowskich, która w kolejnych latach stała się tradycją szkoły. W pierwszej
sali prezentowano prace reprodukowane z działu reklamy handlu, stenografii,
protokoły i albumy ilustrujące: rozwój wychowania fizycznego w szkole oraz
coroczne wycieczki do Gdyni; prace z zakresu języka polskiego, niemieckiego;
wzory kont z księgami handlowymi; zbiory dokumentów oraz wzorowe księgi
bilansów, buchalteryjne dla sklepów; korespondencje handlowe. W drugiej sali
zgromadzono eksponaty z działu towaroznawstwa. W czterdziestu gablotach
znajdowały się próbki oraz towary w poszczególnych fazach produkcji, takie
jak: metale, drewno, skóry, futra, wełna, juta, bawełna, len, kleje, produkty naftowe, papier itp., a wszystko zaopatrzone w odpowiednie wykresy, mapy handlowe, kolejowe. W sali trzeciej eksponowano prace z zakresu arytmetyki handlowej, ekonomii społecznej, księgowości54. W roku szkolnym 1936/37 szkoła
posiadała już kilka nowo wyposażonych sal: towaroznawstwa, maszyn i kupiecką55.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się również prowadzone przez szkołę od
1925 roku półroczne kursy księgowości56. Znacznie wcześniej, bo od 1923 roku,
Zarząd Stowarzyszenia Kupców Polskich realizował coroczne kursy handlowe
(od 1925/26 roku jednoroczne wieczorowe kursy handlowe) w gmachu II Gimnazjum Państwowego. W ramach zajęć odbywały się wykłady z zakresu: księgowości, korespondencji handlowej, arytmetyki handlowej, nauki o handlu
i prawoznawstwie, geografii gospodarczej, towaroznawstwa i stenografii. Dodatkowo dla zainteresowanych poza programem nauczania prowadzono naukę
pisania na maszynach57.
Wybuch wojny we wrześniu 1939 roku spowodował pojawienie się nowych
zjawisk w życiu szkoły – martyrologię i konspirację. Lata okupacji zapisały się
szczególnie tragicznie na kartach historii Gimnazjum i Liceum Handlowego.
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Zjazd b. Wychowańców Szkoły Handlowej, „Goniec Częstochowski” 1926, nr 77, s. 6.
Z walnego zebrania członków Stowarzyszenia Kupców Polskich w Częstochowie, „Goniec Częstochowski” 1933, nr 144, s. 3.
Uroczystość w Szkole Handlowej Stowarzyszenia Kupców Polskich w Częstochowie, „Goniec
Częstochowski” 1934, nr 138, s. 3.
Z wystawy uczniowskiej w Szkole Handlowej Stowarzyszenia Kupców Polskich, „Goniec Częstochowski” 1934, nr 141, s. 4.
Uroczystość wręczenia matur absolwentom Gimnazjum Kupieckiego Stowarzyszenia Kupców
Polskich w Częstochowie, „Goniec Częstochowski” 1937, nr 139, s. 6.
Ogłoszenia, „Goniec Częstochowski” 1925, nr 221, s. 2.
Ogłoszenia, „Goniec Częstochowski” 1924, nr 200, 205, s. 4 i 5.
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Inwazja hitlerowska i sowiecka we wrześniu trzydziestego dziewiątego roku
oraz lata tajnej działalności zebrały krwawe żniwo wśród uczniów i nauczycieli,
którzy zostali rozstrzelani lub przetransportowani do obozów koncentracyjnych
za działalność konspiracyjną. Niezniechęceni brakiem budynku, którego zostali
pozbawieni jesienią 1940 roku, podejmują walkę z najeźdźcą. Już w październiku z inicjatywy Juliana Kielara (pseudonim „Prokocimski”) i Józefa Wyżykowskiego powstaje tajna organizacja harcerska do walki z najeźdźcą – Szare Szeregi Częstochowy, której zadaniem było gromadzenie materiałów opatrunkowych,
prowadzenie działalności kolportażowej, organizowanie pomocy potrzebującym,
akcje sabotażowe i rozbrojeniowe Niemców. Odwaga i niezłomność nauczycieli,
jak i uczniów, przyczyniła się do powstania niezinstytucjonalizowanych kompletów
tajnego nauczania z zakresu liceum ogólnokształcącego, a nawet uniwersytetu58.

Summary
Trade School in the years 1921–1939
School of Economics Polish Merchants Association was founded in 1921 in Czestochowa.
The direct cause of the school rising was dynamic development of trade and industry after independence. Initially, school graduates were only young men, educating towards the trade direction.
In 1931, the facility was converted to co-education – the direct result of this decision was significant increase of student’s number.
School educational staff was represented by highly qualified teachers. Combined it with the
profile of education has resulted in the preparation of high-class specialists in the field of trade,
banking and government. In the school operate of the following organizations: Self Help, College
of Graduates, 102 Scout Zagłębiowska Team named after Stefan Żółkiewski, male choir and issued biweekly “Daybreak” by students of the School of Economics.

58

80 lat Zespołu Szkół…, s. 9–12, 53–54.
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Publiczna Szkoła Powszechna nr 21 w Częstochowie
w okresie dwudziestolecia międzywojennego
Wolność, niepodległość, demokracja – to hasła, które podtrzymywały tożsamość narodową Polaków w okresie walki o ojczyznę. Atrybuty te w odrodzonym państwie polskim manifestować miały się jednolitością i upowszechnianiem oświaty. Dążenia do powszechności nauczania i przedstawiane projekty reform szkolnictwa wskazały, że przebudowa systemu edukacji wiązała się coraz
częściej i coraz silniej z koniecznością przeprowadzenia zmian w funkcjonującym ówcześnie systemie politycznym, społecznym i gospodarczym. Nie ulega
wątpliwości, że zorganizowanie demokratycznego i jednolitego ustroju szkolnego, bez interwencji w podstawowe założenia systemu polityki i gospodarki polskiego państwa, było niezwykle trudne.
Atmosfera gorących oczekiwań na demokratyczne rządy, wyzwolone państwo, upowszechnienie oświaty i kultury narodowej towarzyszyła także mieszkańcom Częstochowy w początkach XX wieku. Rzeczywistość jednak w Odrodzonej Polsce manifestowała się kryzysem gospodarczym, społecznym i kulturalnym, powstałymi na skutek działań wojennych. Te bowiem odcięły częstochowskie fabryki od rynków zbytu, powodując ich unieruchomienie1, pozbawiając pracy zatrudnionych w nich mieszkańców, a tym samym potęgując ubóstwo
i złe warunki socjalne rodzin. Bezrobocie, niekorzystna sytuacja bytowa mieszkańców, przy jednoczesnej silnej potrzebie krzewienia kultury narodowej spowodowały, iż społeczność częstochowska zaczęła dopatrywać się możliwości
odbudowy siły miasta poprzez wychowanie młodego pokolenia w duchu państwa niepodległego – pokolenia wiary i optymizmu, krzewicieli kultury i wartości narodowych. Narzędziem do realizacji tych zamierzeń miała być oświata.
1

E. Sitek, Położenie ekonomiczne Częstochowy i jej mieszkańców w latach I wojny światowej,
„Ziemia Częstochowska”, t. 11, Katowice 1976, s. 168.
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Stan oświaty w Częstochowie po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku nie
napawał optymizmem, głównie z uwagi na fakt, iż do roku 1919 nie realizowano
na terenie miasta obowiązku szkolnego2. W roku 1919 wprowadzony został dekret, który zasięgiem obejmował całe państwo oraz zakładał, że każde dziecko
znajdujące się w wieku obowiązku szkolnego ma prawo do uzyskania wykształcenia w zakresie szkoły powszechnej3. Na terenie województwa kieleckiego minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego postanowił wprowadzić
w roku szkolnym 1923/1924 bezwzględny obowiązek szkolny dla wszystkich
dzieci urodzonych w 1916 roku, czyli dzieci siedmioletnich. Ministerstwo pragnęło tym samym uczynić pierwszy krok do zaprowadzenia powszechnego nauczania, zgodnie z Dekretem z dnia 7 lutego 1919 roku, zatwierdzonym konstytucyjnie przez Sejm Ustawodawczy na posiedzeniu w dniu 22 lipca tego samego
roku. W następnych latach szkolnych bezwzględnym obowiązkiem szkolnym
obejmowane miały być kolejne roczniki dzieci, w celu umożliwienia w roku
szkolnym 1929/1930 nauki wszystkim dzieciom znajdującym się w wieku obowiązku szkolnego4. Liczba szkół, zgodnie z założeniami dekretu, z kolei powinna być dostosowana do liczby uczniów w wieku obowiązku szkolnego, a więc
znajdujących się między 7 a 14 rokiem życia5. W niepodległej Polsce szczególne
starania państwa skupiały się zatem wokół odbudowy infrastruktury szkolnej
oraz podniesienia poziomu szkolnictwa na wszystkich jego szczeblach, jak również upowszechnienia oświaty. Działania te stały się elementem manifestującym
działalność częstochowskiego samorządu oświatowego, noszącego nazwę Rady
Szkolnej Miejskiej, jak również działającej z jej ramienia opieki szkolnej, przypisanych do funkcjonujących ówcześnie placówek o charakterze oświatowym.
Najistotniejszym ich zadaniem, z punktu widzenia systemu oświaty w odrodzonym mieście, było kontrolowanie bazy dydaktycznej oraz podejmowanie przez
Radę ustawicznych zabiegów o poszerzenie sieci szkół funkcjonującej w mieście. Zabiegi te dotyczyły między innymi rozszerzenia liczby budynków i sal
szkolnych poprzez wynajem, poprawę funkcjonujących już obiektów edukacyjnych poprzez gruntowne remonty i dodatkowe wyposażenie, jak również budowę nowych gmachów szkolnych – w tym całkowicie nowego budynku szkolnego na Stradomiu6.

2

3

4

5
6

B. Snoch, Z dziejów szkolnictwa w Częstochowie i rejonie częstochowskim w latach 1918–
1990, Częstochowa 1998, s. 71.
M. Pęcherski, B. Świątek, Organizacja oświaty w Polsce w latach 1917–1969, Warszawa 1972,
s. 118.
Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej: APK), Urząd Wojewódzki Kielecki I (dalej: UWK I),
sygn. 5917, k. 98.
M. Pęcherski, B. Świątek, dz. cyt., s. 118–122.
J. Mizgalski, Częstochowski samorząd oświatowy w II Rzeczypospolitej, „Almanach Częstochowy”, Częstochowa 1992, s. 41.
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Historia dzielnicy Stradom
Nazwa dzielnicy pochodzi od nazwiska Krzysztofa Stradomskiego, podstarościca, wywodzącego się ze Stradomia pod Krakowem, stanowiącego obecnie
jedną z dzielnic Krakowa7. Stradomski nabył 27 lipca 1593 roku od miasta Częstochowy wójtostwo w widłach dwóch rzek: Stradomki, zwanej wcześniej Rybną lub Żarnową, i Warty, w którego posiadaniu był do roku 16248. Nazwę terenu, który znalazł się w jego posiadaniu, przeniósł z krakowskiego Stradomia
przed rokiem 16019. W 1624 roku właściciel majątku sprzedał ziemie Stanisławowi Czermińskiemu, który, nie interesując się losami miejscowości, wyzbył
się ich na rzecz Piotra Pawła Próchnickiego. Ostatecznie pod koniec XVIII wieku Stradom był własnością królewską. W roku 1791 w dzielnicy znajdowało się
26 domów, w których mieszkało 147 osób. Funkcjonował tam młyn, folwark
i browar, natomiast w 1827 roku w 25 domach mieszkało już 285 osób10. Dzielnica Stradom niemal od początków swojego istnienia związana była również
z przemysłem, który swój najpełniejszy rozkwit przeżywał w latach 1922–193611.
Dopełnieniem rozwoju tego obszaru miało być posiadanie szkoły – nowoczesnego
gmachu, w którym naukę pobierałyby dzieci w wieku obowiązku szkolnego.

Publiczna Szkoła Powszechna nr 21
Poczynania zmierzające ku budowie odpowiedniego gmachu szkolnego, który pomieściłby stale zwiększającą się liczbę dzieci w wieku obowiązku szkolnego, rozpoczęły się w 1924 roku. Wiosną Adolf Jaquessons przekazał ówczesnym
mieszkańcom wsi Stary i Nowy Stradom parcelę o powierzchni 1052 m2, jednakże z zastrzeżeniem, iż ziemia ta ma być przeznaczona pod budowę nowego
budynku szkoły powszechnej. Pomysł i inicjatywę rozpoczęcia budowy szkoły
powszechnej poparł sołtys jednej z wsi – Antoni Dębski, jak również większość
mieszkańców obu miejscowości. W związku z tym na uroczystości oficjalnego
przekazania ziemi pod budowę szkoły, która odbyła się 22 czerwca 1924 roku,
przybyło 63 mieszkańców obu wsi. Biorąc pod uwagę fakt, iż zameldowanych
ówcześnie w tych miejscowościach było 108 osób, uznać można, iż na uroczystości stawił się przynajmniej jeden z członków każdej rodziny. Data ta zatem
uważana może być za początek działalności edukacyjnej szkoły nr 21, jednakże
7
8
9

10

11

S. Krakowski, Stara Częstochowa, Częstochowa 1948, s. 76–77.
B. Snoch, Mała encyklopedia Częstochowy, Częstochowa 2002, s. 164.
J. Łączewski, Dzieje częstochowskiego Stradomia, „Almanach Częstochowy”, Częstochowa
2007, s. 26.
I. Walczak, J. Otto, M. Rychter, A. Miśkiewicz, Rys monograficzny wydany z okazji 85 rocznicy powstania Szkoły Podstawowej nr 21 w Częstochowie, Częstochowa 2008, s. 5.
Tamże, s. 6.
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zajęcia dydaktyczne rozpoczęły się dopiero w październiku tego roku. Z uwagi
na brak budynku szkolnego, zajęcia odbywały się w wynajmowanych od prywatnych nauczycieli budynkach i salach12. Szkoła nr 21 w momencie swego powstania liczyła pięć klas13, zaś jej kierownikiem ustanowiono Stanisława Kaptura14.
Tabela 1. Dyrektorzy i kierownicy Szkoły Powszechnej nr 21
Lp.

Lata

Dyrektorzy i kierownicy Szkoły Powszechnej nr 21

1.

1924–1935

Stanisław Kaptur

2.

1935–1939

Stanisław Bator

3.

1939–1941

Eugeniusz Stasiecki

Źródło: I. Walczak, J. Otto, M. Rychter, A. Miśkiewicz, Rys monograficzny wydany z okazji 85
rocznicy powstania Szkoły Podstawowej nr 21 w Częstochowie, Częstochowa 2008, s. 54.

Rada Miasta Częstochowy, na podstawie ustawy o rozwoju miast, uchwaliła
2 lutego 1925 roku wywłaszczenie gruntu pod szkołę, który umiejscowiony był
pomiędzy ulicami Stradomską i Nowokielecką. Ziemia ta stanowiła majątek
sukcesorów Fuksa, Anny i Karola Bednarków, Anzorgego, Gruszczyńskiego
i Zimnickiego15. W tym czasie szkoła prowadziła zajęcia w salach budynków
prywatnych, udostępnianych z reguły za zbyt wysoką w stosunku do warunków
kwotę, niespełniających jednak niejednokrotnie podstawowych standardów higienicznych i sanitarnych: „wynajmowane pomieszczenia były nieodpowiednie,
niskie, ciasne i wilgotne, bez korytarzy i sal gimnastycznych”16. Szkoła prowadziła w owym czasie zajęcia w lokalach mieszczących się przy ulicy św. Józefa
45 oraz Głównej 76, jak również w baraku obok dworca PKP17.

Przyłączenie Stradomia do miasta Częstochowy
W 1927 roku rozpoczął się proces, mający na celu rozszerzenie granic Częstochowy. Z polecenia, jakie wydane zostało przez wojewodę kieleckiego 22
stycznia 1927 roku, do miasta włączone zostały obszary podmiejskie, do których
zaliczały się: folwark Lisiniec, wieś Lisiniec Stary, wieś Kolonia Lisiniec Nowy,
wieś Kamień, folwark Stradom, do którego z kolei należały: Kazimierzów, Józefów, Stradom Cegielnia, Koszary Stradom, farbiarnia Heiningera, huta szkła na
Zaciszu. Ponadto, w skład administracyjny miasta weszły także: osada pokar12
13
14
15

16
17

J. Łączewski, dz. cyt., s. 35.
I. Walczak, J. Otto, M. Rychter, A. Miśkiewicz, dz. cyt., s. 8.
J. Łączewski, dz. cyt., s. 35.
Archiwum Państwowe w Częstochowie, (dalej: APCz), Akta Miasta Częstochowy, (dalej:
AMCz), sygn. 6046, k. 6.
I. Walczak, J. Otto, M. Rychter, A. Miśkiewicz, dz. cyt., s. 8.
J. Łączewski, dz. cyt., s. 36.
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czemna Mirów, niektóre posiadłości Błeszna (Ostatni Grosz), Bór Kazimierzów,
garbarnia Rotsztajna, Stradom Stary, Stradom Nowy (wsie), osada młyńska
Stradom. Dnia 13 maja 1928 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę o zmianie
granic Częstochowy, włączając do niej tym samym obszar 784,62 ha gruntów18.
Zmiana granic administracyjnych miasta miała odzwierciedlenie w organizacji szkolnictwa powszechnego. W związku z przyłączeniem Stradomia do
Częstochowy magistrat zmuszony był wynająć kolejne sale dla szkoły w tej
dzielnicy, choć i tak liczba pomieszczeń nie była adekwatna do liczby dzieci
w wieku obowiązku szkolnego, zamieszkujących w tych okolicach19. W 1931
roku dyrekcja Szkoły Powszechnej nr 21 przesłała do magistratu informację,
w której podkreślała, iż niezapewniony jest wciąż dostęp wszystkich dzieci do
edukacji, zaś za główną przyczynę problemu podała niewystarczającą liczbę
miejsc w placówce. W szkole bowiem przewidziano 600 miejsc dla uczniów,
podczas gdy zgłoszonych zostało 72020. Wobec zaistniałej sytuacji miasto podjęło decyzję o wynajęciu kolejnych sal – jedno pomieszczenie na szkołę przy ulicy
Poniatowskiej 76, której właścicielem był Paweł Podstawek21, jak również przy
ulicy Piastowskiej 127, mieszczące się na pierwszym piętrze nieruchomości należącej do Agnieszki Kiemuś. W budynku tym znajdowały się „dwa pokoje wyposażone w dwa okna, dwa pokoje, w których znajdowało się jedno okno, pomieszczenie na węgiel, oddzielne toalety dla dzieci, jak również oddane do
użytku szkolnego podwórze dla uczniów”22.
Tabela 2. Stan Szkoły Powszechnej nr 21 w roku szkolnym 1932/1933
Liczba
nauczycieli

Ogólna liczba
uczniów

Chłopcy

Dziewczęta

Wyznanie
rzymskokatolickie

Wyznanie
mojżeszowe

13

757

367

390

756

1

Źródło: I. Walczak, J. Otto, M. Rychter, A. Miśkiewicz, dz. cyt., s. 9.

W związku z tym, że szkoła znajdowała się w kilku oddalonych od siebie
punktach, pilną sprawą wydawało się przystąpienie do tworzenia planów budowy nowego budynku szkolnego. W 1931 roku, w celu przyspieszenia budowy
szkoły, zawiązało się stowarzyszenie pod nazwą „Komitet Budowy Szkoły Powszechnej nr 21 imienia Stanisława Konarskiego”23.
18

19
20
21
22
23

Z. Grządzielski, Z problemów międzywojennej Częstochowy, „Almanach Częstochowy”, Częstochowa 2000, s. 94–95.
APCz, AMCz, sygn. 7879, k. 237.
J. Łączewski, dz. cyt., s. 36.
Tamże.
APCz, AMCz, sygn. 5682, k. 5.
I. Walczak, J. Otto, M. Rychter, A. Miśkiewicz, dz. cyt., s. 9; J. Łączewski za datę utworzenia
Komitetu podaje kwiecień 1935 r. – J. Łączewski, dz. cyt., s. 36.
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Komitet Budowy Szkoły Powszechnej nr 21
imienia Stanisława Konarskiego
Zgodnie z dostępnym w Archiwum Państwowym w Częstochowie statutem
stowarzyszenia, siedzibą oraz patronem jego działalności było miasto Częstochowa. Jedno z postanowień ogólnych statutu wskazywało, iż Komitet był osobą
prawną, a więc mógł posiadać, nabywać oraz zbywać zarówno majątek ruchomy, jak i nieruchomy. Głównym celem działalności stowarzyszenia było „wybudowanie oraz urządzenie publicznej szkoły powszechnej w dzielnicy Stradom
w Częstochowie oraz utrzymanie budynku i urządzeń w stanie potrzebnym do
odbywania nauki”24.
Członkiem tegoż stowarzyszenia, w myśl statutu, mogła być każda osoba fizyczna oraz osoba prawna. Członkowie dzieleni byli na trzy kategorie: członkowie zwyczajni – płacący składki oraz jednorazowe wpisowe, dożywotni – dokonujący jednorazowej wpłaty co najmniej 100 zł i niepodlegający innym opłatom,
oraz członkowie honorowi, odznaczający się wybitnymi zasługami dla stowarzyszenia. Członkowie ci zobowiązani byli do ścisłego przestrzegania postanowień dokumentu i nieustannego przyczyniania się do rozwoju towarzystwa, poprzez zjednywanie nowych członków oraz poprzez własną pracę. W przypadku
nieprzestrzegania ujętych w statucie postanowień, działań przynoszących szkodę
Komitetowi, nieopłacaniu składek zarząd mógł podjąć decyzję o skreśleniu
członka z listy25.
W skład Komitetu Budowy Szkoły Powszechnej nr 21 imienia Stanisława
Konarskiego weszło 19 osób z ulic: Wazów, Warneńczyka, Bema, Sabinowskiej, Jerozolimskiej, 1 Maja, Ciasnej, a także alei Wolności oraz św. Augustyna. Na czele Zarządu Komitetu stanął Mikołaj Opiłka z ul. Wazów 30, sekretarzem mianowano Kazimierza Szczygła z ul. św. Augustyna 12, natomiast skarbnikiem – Jana Zimniaka – ul. 1 Maja 5226.
W ramach postanowień statutu stowarzyszenie mogło gromadzić fundusze,
które tworzyły się między innymi z: wpisowego oraz składek uiszczanych przez
członków Komitetu, ofiar, darowizn, zapisów i subwencji, jak również z dochodów pochodzących z nieruchomości czy organizowanych imprez: koncertów,
widowisk, zabaw27.
Z pisma Komitetu do Zarządu Miejskiego z dnia 2 stycznia 1936 roku wynika, że majątek jego w owym czasie składał się z: placu przy ulicy Piastowskiej
o powierzchni 1250 m2 ofiarowanego przez dyrekcję fabryki Peltzera, na którym
przechowywane były materiały budowlane, placu przy ulicy Wazów oraz Sabi24
25
26
27
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nowskiej o powierzchni 4500 m2, podarowanego przez Częstochowskie Zakłady
Wyrobów Włókienniczych „Stradom”. Majątek stowarzyszenia zawierał również gotówkę w wysokości 984 zł 74 gr., które zebrane zostały ze składek od
mieszkańców Stradomia. Stan majątkowy był wynikiem trzech lat działalności
Komitetu, a więc z okresu od 22.11.1931 do maja 1934 roku28.
Budowa szkoły powszechnej nie postępowała zgodnie z oczekiwaniami
mieszkańców Stradomia, z uwagi na początkową niechęć ówczesnych władz
miejskich do udzielania pomocy finansowej. Zdaniem magistratu, istniała niejasność w działalności Komitetu Budowy Szkoły Powszechnej nr 21 imienia Stanisława Konarskiego. Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Urzędu Miasta –
B. Stala, na podstawie licznej korespondencji z Komitetem, wystosował pismo
do Inspektora Szkolnego, w którym stwierdził, iż „omawiany Komitet powstał
nie w łonie Zarządu Miasta oraz że jego zamierzenia odbiegają od przyjętego
przez nas planu budowy szkoły na Stradomiu”29. Powstał więc spór kompetencyjny pomiędzy magistratem a Komitetem, który, zdaniem miasta, uniemożliwił
mu pertraktacje z firmą Peltzerów, dotyczące przekazania w posiadanie miasta
omawianej parceli. Stwierdzono ponadto, iż Komitet zbierał środki pieniężne na
budowę szkoły, jednak nie przedstawił z owych zbiórek żadnych sprawozdań,
czym zachwiał zaufanie społeczeństwa wobec swojej działalności30. W odpowiedzi na zarzuty magistratu Komitet oznajmił, iż nie jest przekonany co do rzetelności planów budowy szkoły przez miasto oraz że „jest skłonny przekazać
swój majątek Zarządowi Miejskiemu dopiero wówczas, o ile zauważy, że miasto
rozpoczęło budowę omawianej szkoły”31.
Plany budowy szkoły powszechnej w dzielnicy Stradom popierało również
Towarzystwo Przyjaciół Przedmieścia Stradom oraz Towarzystwo Przyjaciół
Częstochowy – Koło Stradom, które powstało pod koniec 1934 roku. W tym
samym roku w dzielnicy Stradom poświęcony został lokal Towarzystwa, umiejscowiony w domu państwa Niedzielskich na rogu ulic Piastowskiej i Poniatowskiego32. Wśród wiodących celów Koła było wybudowanie szkoły przy ulicy
Sabinowskiej, jak również zagospodarowanie dzielnicy Stradom33.
Rok 1936 to przełom dla szkoły na Stradomiu, gdyż budowę szkoły publicznej z rąk Komitetu ostatecznie przejęło miasto. Umożliwiło to zwrócenie się do
Krakowskiego Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych o długoterminową, bezprocentową pożyczkę na ten cel, w kwocie 25 000
złotych34. Wyciąg z protokołu nr 2 posiedzenia Rady Miejskiej w Częstochowie
28
29
30
31
32
33
34
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z dnia 26 lutego 1936 roku wskazuje, iż „pożyczkę powyższą Gmina m. Częstochowy zobowiązuje się spłacić w 20 równych ratach rocznych, płatnych w terminie do dnia 1 lipca każdego roku, poczynając od 1939 roku. W razie niespłacenia jednej z rat w ciągu roku od terminu płatności Gmina m. Częstochowy zobowiązuje się zwrócić całą sumę pożyczki, jaka zostanie do spłacenia wraz z odsetkami od nieziszczonych rat oraz ewentualne koszta sądowe. Spłatę pożyczki
wraz z przypadającymi odsetkami Rada Miejska gwarantuje całym majątkiem
nieruchomym i ruchomym Gminy oraz wszystkimi dochodami. Na pokrycie pożyczki przeznacza się sumy, jakie miasto zaoszczędzi na komornym za wynajem
lokali szkolnych, przez uzyskanie własnego budynku szkolnego na Stradomiu.
Rada Miejska postanawia, że pożyczka przyjęta będzie i użyteczna wyłącznie na
budowę publicznej szkoły powszechnej na Stradomiu, że Gmina nie będzie
wprowadzała do zatwierdzonych planów budowy samowolnych zmian oraz że
wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu zaciągniętej pożyczki będą podlegać
orzecznictwu sądów przedmiotowo właściwych, mających siedzibę w Krakowie.
Do podjęcia pożyczki oraz załatwiania wszelkich formalności Rada Miejska
upoważnia Zarząd Miejski w Częstochowie”35.
W planowanym sfinansowaniu budowy szkoły publicznej miasto uzyskało
również pomoc materialną i finansową od innych instytucji, funkcjonujących na
terenie Częstochowy.
Tabela 3. Plan sfinansowania budowy Publicznej Szkoły Powszechnej nr 21 na Stradomiu
Lp.

Źródło finansowania

1. Pożyczka z Funduszu Pracy

Kwota
53 000 zł

2.

Spodziewana pożyczka z Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół
Powszechnych

25 000 zł

3.

Uzyskana w 1934 roku pożyczka z Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych

10 000 zł

4. Spodziewana dotacja z T. Akc. „Stradom”
Razem:

12 000 zł
100 000 zł

Źródło: APCz, AMCz, sygn. 5962, k. 29.

Oczekując na oddanie do użytku budynku szkolnego, zajęcia dydaktyczne
w roku 1936 odbywały się w lokalach prywatnych właścicieli. Na potrzeby
szkoły wynajmowano dwie sale szkolne w domu pana W. Lesika przy ul. Poniatowskiego 45, pana T. Bogusławskiego przy ul. Zaciszańskiej 75, pana W. Polaka przy ul. Wazów 32, pani W. Klekot przy ul. Warneńczyka 45, pana F. Małasiewicza przy ul. Sabinowskiej 936.
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Pod lokal szkolny przy ul. Wazów 32 zajmowane były 3 pomieszczenia
mieszkalne oraz szatnia, jednak szkoła korzystała także z podwórza. Właściciel
budynku zwracał się wielokrotnie do władz miasta z prośbą o podwyższenie
czynszu komornego z zajmowanego przez Zarząd Miejski lokalu na szkołę powszechną w jego domu, w związku z licznymi zniszczeniami dokonywanymi
przez uczniów odbywających naukę w wyżej wymienionym budynku, które
stwierdzone zostały podczas inspekcji i udokumentowane przez Miejską Komisję Techniczno-Budowlaną37. Jednakże z powodu braku pokrycia budżetowego
prośby te zostały załatwione odmownie38. Przy ulicy Sabinowskiej szkoła dzierżawiła lokal składający się z izb od pana F. Małasiewicza39, zaś umowa zawarta
między prezydentem Częstochowy, działającym na rzecz i w imieniu gminy,
a panią Klekot, będącą właścicielem nieruchomości przy ulicy Warneńczyka 45
obejmowała najem lokalu parterowego składającego się z sal szkolnych oraz
szatni. Na potrzeby szkoły umowa przewidywała także możliwość użytkowania
podwórza i ogródka, dwóch toalet oraz piwnicy. Właściciel ponadto zobowiązany był do dostosowania sal do standardów szkolnych, a więc zapewnienia im
odpowiedniego oświetlenia, higieny oraz odrębnych toalet dla chłopców i dziewcząt40. Ogółem dla szkoły powszechnej nr 21 miasto wynajmowało siedem budynków szkolnych41, w których mieściło się 18 oddziałów szkolnych42.
W roku 1937 przystąpiono do realizacji budowy gmachu szkolnego, oddając
budynek zadaszony, w stanie surowym43. Inwestycja ta zakończona została całkowicie w roku 1938, zaś proces przenoszenia szkoły powszechnej do nowej
siedziby, mieszczącej się przy ulicy Sabinowskiej 7/9, Zarząd Miejski rozpoczął
w czerwcu tego roku44. Szkoła rozpoczęła swą działalność dydaktyczną wraz
z rozpoczęciem roku szkolnego, zapewniając miejsce do nauki 1000 uczniom
w dwukondygnacyjnym budynku, wyposażonym w sale lekcyjne, pomocnicze
oraz najnowsze urządzenia, których koszt całkowity wynosił 200 000 zł45. Uroczystość poświęcenia szkoły nr 21 odbyła się w październiku 1938 roku, w tym
samym dniu uroczystość obchodziła także szkoła nr 1. Dzięki wybudowaniu
tych gmachów szkolnych ok 2000 dzieci znalazło dogodne warunki do nauki.
Uroczyste nabożeństwo odbyło się na Jasnej Górze, które odprawił ks. pref. Popczyk. W nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele władz, wojska oraz szkol37
38
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40
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nictwa. Ze sztandarami przybyli uczniowie szkół wszystkich typów, pod opieką
nauczycieli oraz rodziców. Po zakończeniu mszy świętej udano się do nowego
gmachu szkoły nr 1 przy ulicy Chłopickiego 178, gdzie na boisku szkolnym
ozdobionym flagami w barwach narodowych zebrały się delegacje szkół częstochowskich z dwudziestoma sztandarami, przedstawiciele władz: kurator okręgu
szkolnego krakowskiego J. Stypiński, wizytator dr Skalski, starosta W. Rozmarynowski, prezydent J. Szczodrowski, inspektor szkolny P. Ormańczyk, jak
również licznie zgromadzeni przedstawiciele innych instytucji i organizacji46. Ze
szkoły powszechnej nr 1 wszyscy zebrani udali się do szkoły nr 21, zwiedzając
po drodze wystawę w budynku szkoły przy ulicy Narutowicza 29, która zorganizowana została przez Komitet Obwodowy Towarzystwa Popierania Budowy
Publicznych Szkół Powszechnych w ramach obchodu „Tygodnia Szkoły Powszechnej”. Wystawa zawierała modele szkół w obwodzie częstochowskim,
w mieście i na wsi, zbudowanych przy finansowej pomocy tegoż Towarzystwa,
mapy sieci szkolnej, wykresy, wydawnictwa propagandowe oraz wszelkie pomoce naukowe i dydaktyczne, których dostarczeniem do szkół powszechnych
zajmowało się Towarzystwo. Po zwiedzeniu wystawy, której przewodniczył inspektor szkolny, Ormańczyk, odbyło się uroczyste poświęcenie dwupiętrowego
budynku szkolnego na Stradomiu, w obecności kuratora, władz lokalnych oraz
społeczności miejskich i uczniowskich. W czasie uroczystości przemówienia
wygłosili: ks. wikary z parafii św. Rodziny, prezydent Szczodrowski oraz inspektor szkolny Ormańczyk. W wypowiedzi swojej inspektor szkolny przypisał
szczególne znaczenie szkolnictwu powszechnemu, charakteryzując je jako jedną
z form inwestycji państwowych, których kapitał zaowocuje dla przyszłych pokoleń. Przedstawiciele rodzicielstwa wyrazili wdzięczność nauczycielom za ich
obywatelską wzorową pracę oraz Zarządowi Miejskiemu, który już w 1934 roku
przyznał z Funduszu Pracy kapitał na budowę szkoły47, Towarzystwu Popierania
Budowy Publicznych Szkół Powszechnych za pomoc finansową na budowę
i wyposażenie budynku szkolnego oraz fabryce „Stradom” za ofiarowanie placu
pod budowę gmachu szkolnego48.

Organizacja placówki
Szkoła Powszechna nr 21 nie stanowiła jedynie instytucji edukacyjnej dla
swych społeczności: uczniowskiej, nauczycielskiej czy rodzicielskiej. Była to
placówka stworzona dzięki staraniom zarówno pojedynczych ludzi, nauczycieli
i rodziców, jak również inicjatorów kształcenia powszechnego, jednoczących się
w komitety czy stowarzyszenia. Placówka, której przedstawicielem był kierow46
47
48
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nik szkoły oraz komitet rodzicielski, w swych zadaniach nie tylko przewidywała
zapewnienie powszechnego wykształcenia dzieciom i młodzieży kształcącej się,
ale dokładała wiele starań, by uczniowie objęci zostali również działalnością
wychowawczą, społeczną, opiekuńczą i kulturalną.
Wychowanie oraz kształcenie w szkole nie leżało w gestii tylko nauczycieli,
ale część tychże działań podejmowana była przez bibliotekę szkolną, która powstała z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół m. Częstochowy – oddział Stradom.
Przeznaczona była nie tylko dla uczniów szkoły powszechnej, ale również stanowiła bibliotekę ogólnodostępną. Wraz z jej uruchomieniem szkoła i Towarzystwo podjęły starania uwieńczone zaopatrzeniem zbiorów biblioteki w wiele
dzieł znanych i cenionych polskich pisarzy, a w tym Sienkiewicza, Żeromskiego, Nałkowskiej, Struga czy Dąbrowskiej49.
Działalność społeczna i opiekuńcza realizowana przez szkołę przejawiała się
w organizowaniu akcji mających na celu wspomaganie uczniów, głównie wywodzących się z najuboższych rodzin, w tym rodzin bezrobotnych. Z ramienia
szkoły, przy uwzględnieniu funduszy pochodzących z zarządu miejskiego, komitetu rodzicielskiego, kierowników szkół oraz osób prywatnych, prowadzona
była akcja dożywiania ubogich dzieci i młodzieży szkolnej. Uczniowie ci w szkołach otrzymywali ciepły posiłek w postaci zupy z określoną porcją chleba lub
zamiennie ciepłe mleko lub kawę. Akcja dożywiania kończyć miała się wraz
z zakończeniem roku szkolnego50. Liczne okazje do wspomagania uczniów niezamożnych stanowiły uroczystości szkolne, organizowane podczas świąt kościelnych. Staraniem kierownika szkoły oraz komitetu rodzicielskiego organizowane
były tak zwane choinki, czyli spotkania podczas świąt bożonarodzeniowych.
Świętowaniu towarzyszyła ciepła atmosfera, która była efektem uroku pięknie
przystrojonego drzewka, zorganizowanego staraniem szkoły. Uroczystość świąteczna szczególne znaczenie miała dla dzieci z najuboższych rodzin, które liczyć
mogły na ciepły posiłek przygotowany przez komitet rodzicielski, oraz łakocie,
które zapewnili uczniowie ze szkół wyższych stopni. Uczniowie młodsi i starsi
przełamywali się opłatkiem, składając sobie serdeczne życzenia. Podczas uroczystości przekazana została najbardziej potrzebującym odzież: bielizna, pończochy,
ciepłe swetry, obuwie, ofiarowane przez dyrektorów innych szkół oraz zakupione
z funduszy zgromadzonych przez komitet rodzicielski szkoły nr 2151.
Młodzież szkoły powszechnej uczestniczyła również w uroczystościach państwowych organizowanych przez miasto, w ten sposób szkoła propagowała wartości patriotyczne, społeczne oraz kulturalne. Pomimo ustanowienia przez władze oświatowe dni państwowych dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych,
uczniowie mieli obowiązek stawienia się w budynku szkoły, w celu wspólnego
uczestnictwa w świętach państwowych. W ramach tych uroczystości organizo49
50
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wane były między innymi obchody imienin prezydenta Rzeczypospolitej, w których udział brali uczniowie wszystkich typów szkół. Uroczysta msza święta dla
władz wojskowych i samorządowych, licznych miejscowych organizacji oraz
społeczeństwa częstochowskiego odbywała się w bazylice na Jasnej Górze, natomiast w tej samej intencji uroczysta msza święta, przeznaczona dla dzieci
wszystkich szkół powszechnych, odbywała się w katedrze. Młodzież uczniowska ze sztandarami reprezentującymi placówki szkolne w mieście gromadziła się
w towarzystwie nauczycieli wszystkich szkół powszechnych, zaś budynki szkolne oraz domy mieszkalne udekorowane były flagami w barwach narodowych52.
Szkoła nr 21 w swej działalności uwzględniała wydarzenia istotne dla państwa polskiego, organizując akademie tematyczne, których jednym z celów było
upamiętnienie tychże wydarzeń. Dla dzieci wszystkich szkół powszechnych
miejskich zorganizowana została – wzorem uroczystości o zasięgu ogólnokrajowym – akademia z okazji 18 rocznicy odzyskania dostępu do morza. Uroczystość odbyła się w sali budynku „Ogniska Niepodległości”. Obchody rozpoczęte
zostały przez orkiestrę wojskową, która wykonała utwór „Hymn Bałtyku”, jednakże głównym celem było przybliżenie uczniom szkół powszechnych dziejów
morza i jego znaczenia dla państwa polskiego. Wartości estetycznych dopełniły
deklamacje uczniów i uczennic szkół powszechnych oraz śpiewy chóralne53.
Dla wzbogacenia życia codziennego w placówkach szkolnych dzieciom
udostępniano możliwość uczestniczenia w seansach filmowych, których inicjatorem i organizatorem było Towarzystwo Popierania Budowy Publicznych
Szkół Powszechnych, zaś oficjalną zgodę na ich wyświetlanie wyraziło Ministerstwo Oświaty. Dzieci najuboższe mogły skorzystać z tych seansów całkowicie bezpłatnie54. Dopełnieniem zajęć kulturalnych natomiast miały być wyjścia
do Teatru Miejskiego, które zorganizował wydział oświaty i kultury przy Zarządzie Miejskim, proponując bilety w bardzo przystępnych cenach55.
Szkoła Powszechna nr 21 kształtowała również poczucie przynależności religijnej, poprzez uczestnictwo dzieci i młodzieży uczniowskiej w uroczystościach kościelnych. Dni, w których przypadały święta religijne, podobnie do
świąt państwowych, były dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych, ustalanymi
odgórnie przez władze kuratoryjne. Jednym z takich świąt, w którego obrzędach
dzieci szkół powszechnych miały obowiązek uczestniczyć, był Popielec. Dzieci
pomimo dnia wolnego od nauki miały obowiązek stawić się w klasach szkolnych, by wspólnie udać się do kościoła i wziąć udział w organizowanym dla
dzieci i młodzieży szkolnej nabożeństwie, podczas którego kapłani w imieniu
Kościoła posypywali ich głowy popiołem56.
52
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Uroczyste nabożeństwo z okazji imienin p. Prezydenta, „Goniec Częstochowski” 1934, nr 26, s. 4.
Z akademii morskiej dla dzieci szkół powszechnych, „Goniec Częstochowski” nr 36, s. 4.
W szkołach organizowane będą tanie seanse filmowe, „Goniec Częstochowski” 1938, nr 220, s. 7.
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Nabożeństwa dla szkół powszechnych organizowane były również z okazji
rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego. Odbywały się one na ogół przed
szczytem Jasnej Góry, jeśli warunki pogodowe były sprzyjające, zaś uczestniczyła w nich społeczność uczniowska szkół powszechnych oraz średnich, pod
opieką nauczycieli oraz wychowawców. W nabożeństwie wraz ze swymi dziećmi uczestniczyli także rodzice, w tym przedstawiciele komitetów rodzicielskich.
Uczniowie, przybyli ze sztandarami wszystkich szkół funkcjonujących w mieście, brali czynny udział w nabożeństwie, odśpiewując pieśni religijne, w tym
„Bogurodzicę” oraz „Boże coś Polskę”. Po skończonym nabożeństwie uczniowie powracali do swych szkół, gdzie w sposób uroczysty nauczyciele wręczali
im świadectwa szkolne57.
Szkoła nr 21, wzbogacając swą działalność oświatową, upowszechniała wycieczki szkolne jako formę działań edukacyjno-turystycznych. Wyjazdy te organizowane były w szczególności dla klas siódmych szkół powszechnych. Uczniowie mieli możliwość poznania i zwiedzenia między innymi Warszawy na
dwudniowej wycieczce, pod opieką nauczycieli szkolnych oraz rodziców będących członkami komitetu rodzicielskiego. Inicjatorem wycieczki był Związek
Propagandy Turystyki przy Zarządzie Miejskim miasta Warszawy, zaś w programie uwzględniono między innymi złożenie kwiatów na grobie Nieznanego
Żołnierza czy zwiedzenie muzeów i zabytków stolicy. Była to swoistego rodzaju
nagroda dla dzieci klas siódmych, kończących edukację szkolną, za ich pilną naukę w okresie kształcenia powszechnego58. Dopełnienie rozwoju intelektualnego
stanowiły wycieczki szkolne piesze lub rowerowe, kładące nacisk na kulturę fizyczną młodego pokolenia. Zorganizowana staraniem szkół powszechnych została wycieczka na Zieloną Górę, przeznaczona także dla klas siódmych, nad
którą patronat objął Związek Leśników. Czas młodzieży podczas takich wypadów wypełniony był grami, zabawami, pogadankami oraz występami chórów
szkolnych, odbywającymi się na wolnym powietrzu, przy dźwiękach orkiestry
miejscowego pułku piechoty. Było to miłe zdarzenie na zakończenie nauki klas
siódmych w szkołach powszechnych59.
Szkoła Powszechna nr 21 od początku swego istnienia, pomimo niesprzyjających warunków lokalowych oraz wieloletnich oczekiwań na ukończenie budowy nowego, funkcjonalnego gmachu szkolnego, spełniała istotną rolę w krzewieniu wartości państwowych – uświadamiając znaczenie tradycji narodowych,
społecznych i jednocząc społeczność uczniowską ze społecznością miejską –
oraz kulturalnych – zapewniając możliwość czynnego udziału w uroczystościach
oraz ich współtworzenia, potęgując tym samym poczucie przynależności lokalnej. Jej działalność edukacyjną i wychowawczą przerwał wybuch II wojny świa57
58
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Uroczyste nabożeństwo na zakończenie roku szkolnego, „Goniec Częstochowski” 1938, nr 140, s. 4.
Wycieczka częstochowskich szkół powszechnych do Warszawy, „Goniec Częstochowski” 1938,
nr 112, s. 3.
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towej, jednakże placówka ta funkcjonuje do dziś, mimo zmiany otaczającej rzeczywistości. Cele i zadania szkoły w dzisiejszych czasach pozostają wciąż te
same, wzbogacone jedynie o nowe formy działań wychowawczych, społecznych, kulturowych czy rekreacyjnych, możliwych dzięki współczesnym osiągnięciom nauki i techniki.

Summary
Public School No. 21 in years 1924–1939
Public School No. 21 started its educational activities in 1924, at the time of its inception had
five classes, managed by Stanislaw Kaptur.
The school facility didn’t have its own building, hence it was held several kilometers away.
Due to the long waiting time for modern and functional building construction, school classes were
held in rented from private owners rooms which didn’t meet the hygienic – sanitary requirements,
which should correspond to the school halls.
The construction of the school building acted too slowly in relation to the increasing number
of children of compulsory school age.
In 1931, in order to accelerate the school construction, society formed a “Committee for the
Construction Primary School No. 21, named for Stanislaw Konarski”. With the financial participation
of the Municipality of the Czestochowa city and the Society for Promoting the Construction of
Common Public Schools, modern school building was opened for the school no 21 purposes in 1938.
Primary School No. 21 was not only an educational institution for their communities: students, teachers or parents. The school provided general education, educating children and young
people, but has delivered also a lot of effort that students were also covered the activities of educational, social, and cultural caring.
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Rozwój Gimnazjum Męskiego w Ostrowie
Wielkopolskim w latach 1918–1939
Po wyzwoleniu Wielkopolski spod panowania pruskiego, z końcem 1918 r.,
i objęciu rządów przez władze polskie rozpoczęto, w 1919 r., gruntowną reorganizację polskiego szkolnictwa dzielnicy poznańskiej.
Z tego okresu zostały nieliczne akta dyrekcji Gimnazjum Męskiego w Ostrowie
Wielkopolskim, dotyczące szkoły. Wśród ocalałych, zachowały się dwa. Pierwszy to obszerny referat dyrektora Jana Friedberga dla kuratorium poznańskiego,
z dn. 16 lipca 1921 r., wyjaśniający sprawę szkód wyrządzonych przez Niemców przed ich odejściem i praw rządu polskiego do odszkodowania, oraz drugi,
brulionowy szkic historii gimnazjum, ze stycznia 1923 r., opisujący pracę szkoły
w pierwszych miesiącach 1919 r.1
Pierwszym dokumentem regulującym funkcjonowanie ostrowskiego gimnazjum i innych szkół w Wielkopolsce było rozporządzenie z dnia 22 czerwca
1919 r. Na mocy tego aktu Prowincjonalne Kolegium Szkolne w Poznaniu zniosło wszystkie rozporządzenia ministerstw pruskich i niemieckich władz szkolnych. Polscy uczniowie mieli pobierać tę samą liczbę lekcji polskiego, jaką niemieccy uczniowie niemieckiego. Opieką objęto także młodzież służącą w wojsku. Komisariat Naczelnej Rady Ludowej, w zarządzeniu podpisanym przez W.
Korfantego i A. Poszwińskiego, postanowił, że uczniowie, którzy wstąpili do
wojska po 28 grudnia jako ochotnicy lub powołani żołnierze, otrzymają promocję do następnej klasy. Przepustka ta miała być jednocześnie świadectwem jednorocznej służby wojskowej. Świadectwo dojrzałości mogli uzyskać także ci
uczniowie, którzy wstąpili do wojska polskiego przed 1 czerwca, jako ochotnicy,
1

M. Friedberg, W latach repolonizacji, [w:] Wielkopolska Szkoła Edukacji Narodowej. Studia
i wspomnienia z dziejów Gimnazjum Męskiego (obecnie I Liceum Ogólnokształcącego) w Ostrowie
Wielkopolskim w 125-lecie jego założenia 1845–1970, Wrocław – Warszawa – Kraków 1970,
s. 261.
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i posiadali promocję do niższej klasy na podstawie świadectwa z dostatecznymi
postępami w nauce2.
Najważniejsze i pierwsze zmiany, poczynione w szkolnictwie średnim, polegały na wprowadzeniu języka polskiego jako wykładowego. Ułożono nowy
program nauki i zajęć szkolnych. Obejmował on m.in. język i literaturę polską,
historię Polski oraz geografię ziem polskich. Było to tym bardziej ważne, iż
przedmiotów tych w szkole pruskiej nie uczono wcale bądź wykładano częściowo3.
Cały proces przywracania polskości ostrowskiemu gimnazjum przeprowadzano stopniowo, uwzględniając trudności personalne oraz dydaktyczne. Proces
ten trwał od stycznia 1919 r. do czerwca 1921 r. i podzielony był na trzy podokresy. Pierwszy podokres trwał do lata 1919 r. Przy małej liczbie polskiego
personelu nauczycielskiego udało się zorganizować jedynie w klasach najniższych osobne oddziały z polskim językiem wykładowym. W klasach wyższych
wprowadzono naukę języka polskiego i literatury jako przedmiotu obowiązkowego dla uczniów Polaków. Na ten podokres przypada także urzędowe obejmowanie zakładu przez polskich dyrektorów. W Ostrowie pierwszy nauczyciel p.o.
dyrektora pojawił się na początku kwietnia 1919 r.
Drugi podokres obejmował czas od września 1919 r. do końca roku szkolnego 1919/20. Wówczas polskie grono nauczycielskie w Ostrowie wraz z pozostałymi nielicznymi nauczycielami niemieckimi uczyło młodzież podzieloną na odrębne oddziały polskie i niemieckie. Jedne i drugie oddziały miały jednak swój
narodowy język wykładowy.
Trzeci podokres obejmuje rok szkolny 1920/21. Jest to czas, kiedy we wszystkich gimnazjach Wielkopolski polską młodzież, nauczało wyłącznie polskie
grono pedagogiczne. W czerwcu 1921 r. w Ostrowie pierwsza polska najwyższa
VIII klasa zdała egzamin dojrzałości4.
Pod koniec roku szkolnego 1918/19 i cały rok szkolny 1919/20 uczono
w gimnazjum ostrowskim dwóch języków, z tendencją do dominacji języka polskiego jako wykładowego. W pierwszym roku nauki w wolnej Polsce, na 300
uczniów polskich przypadało 174 uczniów niemieckich, toteż stopniowo władze
niemieckie zaczęły przenosić swych nauczycieli, np. Hillera, do Szlezwiku5.
Jednym z ostatnich postanowień, w kierunku odniemczania gimnazjum i innych szkół, było rozporządzenie dotyczące oddzielania niemieckich książek
i pomocy dydaktycznych, sprzecznych z duchem polskości6.
W strukturze gimnazjum, w zakresie planów i rozkładu zajęć na poszczególne lata, zachodziło jeszcze wiele przemian. Od początku roku szkolnego
2
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Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum Męskiego w Ostrowie Wielkopolskim za lata
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1920/21 Komisja do Spraw Wyznaniowych i Szkolnych Województwa Poznańskiego wprowadziła ośmioletnie studium i dla Ostrowa zreformowane gimnazjum klasyczne z językiem łacińskim od klasy IV i greckim od klasy V. Od 1924 r.
w II klasie językiem nowożytnym miał być niemiecki, a nadobowiązkowym, język francuski lub angielski. Dalszym etapem przekształceń było rozporządzenie
ministra oświaty z 16 lipca 1925 r. w sprawie programów tzw. gimnazjum niższego, na mocy którego zreformowano ostrowskie gimnazjum jako gimnazjum
klasyczne bez łaciny w klasach I, II, III. Okólnik ministra wyznań religijnych
i oświecenia publicznego z 2 stycznia 1929 r. ograniczył liczbę godzin tego
przedmiotu w każdej klasie do 307.
Pierwszym wizytatorem gimnazjalnym był radca Prauziński, następnie przez
szereg lat, aż do 31 sierpnia 1928 r., ks. Sylwester Binek8.
W oparciu o reformę jędrzejewiczowską w latach 1932–1938 przekształcono
znów szkołę na czteroletnie gimnazjum i dwuletnie liceum. W ramach liceum
przewidziano specjalizację, początkowo klasyczną i matematyczno-fizyczną.
Pierwszą jednak zastąpiono humanistyczną. Uruchomieniu specjalizacji przyrodniczej przeszkodziła wojna9.
Budynek gimnazjalny i jego wyposażenie, przejęte po Niemcach, było
w całkowitej dewastacji. O ile fasada frontowa gimnazjum i hol wejściowy
przedstawiały się okazale, o tyle wnętrze budynku pozostawiało wiele do życzenia. Sale szkolne były zaniedbane, niemalowane przez wiele lat, pozbawione
ozdób i obrazów. Na umeblowanie sal składały się stare, mocno zniszczone
i niedobrane pod względem wysokości ławki. Całość dopełniały zniszczone
i powyginane deski podłóg, pełne śladów atramentu. Z wyglądem sal harmonizowało ubóstwo gabinetów, które były ciasne i słabo zaopatrzone. Oczywistym
stało się, iż władze pruskie nie łożyły ani na konserwację budynku, ani na wyposażenie naukowe10.
Niestety, po odzyskaniu niepodległości nie tylko budynek i warunki lokalowe szkoły wymagały inwestycji i modernizacji. Niemcy, przy okazji opuszczania zakładu, wywieźli większość cenniejszych pomocy naukowych. Najmniej
ucierpiał gabinet przyrodniczy11. Znacznie gorzej przedstawiała się sytuacja gabinetu fizycznego. Większa część przedmiotów była zepsuta, zdekompletowana
i niedostosowana do wymagań programu. Udało się jednak pracownie wyposażyć w nowy sprzęt dzięki pomocy ze środków materialnych z Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego12.
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Tamże, s. 13.
Tamże, s. 14.
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Również sala gimnastyczna została całkowicie pozbawiona wyposażenia13.
Dopiero w latach 1928–1929 urządzono na boisku kort tenisowy, przepisowe
boisko do piłki nożnej, bieżnię na 100 m, skocznię i rzutnię14.
Po przejęciu zakładu przez władze polskie utworzono gabinet geograficzno-historyczny15. Wobec zebranej znacznej liczby pomocy naukowych dyrekcja
postanowiła oddać na ich pomieszczenie jedną z klas. Niestety, brak typowej
pracowni dał się odczuć nie tylko nauczycielom, ale także uczniom. Często musieli wykonywać ćwiczenia w domu, według otrzymanych wskazówek w szkole16.
Ze względu na te trudne warunki lokalowe, dominującą metodą nauczania
był wykład. Niektórzy nauczyciele, np. przyrodnik prof. Aleksander Grzywak,
starali się omijać te trudności, urządzając np. wycieczki przedmiotowe17.
Trudna sytuacja gospodarcza kraju oraz wstrzymanie dotacji na uczelnie stało się przyczyną powołania, 19 grudnia 1923 r., komitetu rodzicielskiego. Prezesem mianowano Stefana Rowińskiego, skarbnikiem Góreckiego, sekretarką zaś
Bilińską. Celem komitetu było zbieranie środków materialnych na pomoc szkole18.
Komitet rodzicielski pełnił także doniosłą rolę łącznika między gimnazjalistami, ich rodzicami i szkołą. Dzięki finansowemu wsparciu komitetu rodzicielskiego w styczniu 1926 r. powstała czytelnia dla uczniów, która skupiała życie
społeczne i naukowe szkoły. Tradycją stały się coroczne bale urządzane dla
młodzieży19.
Ostrowski gimnazjalny komitet rodzicielski wziął udział w odbywającym się
w Warszawie, w dniach 9 i 10 kwietnia 1927 r., zjeździe rodzicielskim z całej
Polski. Na tym spotkaniu decydowano o zamierzonej reformie szkolnej20.
Z inicjatywy dyrektora gimnazjum komitet rodzicielski podjął akcję dożywiana młodzieży. Wydawał mleko i herbatę od 7 grudnia do 30 kwietnia. Około
40 do 50 porcji dziennie otrzymywali całkowicie bezpłatnie synowie bezrobotnych rodziców, dojeżdżający i mało zamożni uczniowie21.
W 1932 r., gdy dyrekcja i grono pedagogiczne podjęły próbę zorganizowania
kolonii wakacyjnych dla niezamożnej młodzieży, komitet rodzicielski przyszedł
z pomocą. Fundusze pozostałe z ubiegłego roku oraz pieniądze pozyskane na festynie 19 czerwca 1932 r. dały możliwość zorganizowania wyjazdu młodzieży.
13
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Pierwsze prace komitetu rodzicielskiego zmierzały jednak ku przebudowie
starego budynku i nadbudowie drugiego piętra. 17 czerwca 1925 r. zostało utworzone i sądownie zarejestrowane w tym celu Towarzystwo Nadbudowy Gimnazjum22. Prace budowlane oddano pod nadzór budowniczego Wojciecha Stachurskiego23. Kosztorys nadbudowy wyniósł 100 tys. zł., z czego 1⁄5 kosztów pokrył
skarb państwa. Resztę zapłacono ze środków indywidualnych i zbiorowych
składek. Swoją cegiełkę dorzuciła także młodzież gimnazjalna, przeznaczając
cały dochód z wystawienia sztuki teatralnej Medea24.
Dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu wszystkich w grudniu 1925 r. nastąpiło objęcie wykończonego pierwszego piętra, a 20 kwietnia 1926 r. dwóch klas
na drugim piętrze25.
W 1927 r. pokryto ściany auli polichromią wg projektu A. Serbeńskiego. Interesująco wypadły wizerunki wybitnych Polaków, jak: Bolesława Chrobrego,
Kościuszki czy Konarskiego26. Odnowiono także ołtarz znajdujący się w auli
gimnazjalnej. 24 stycznia 1928 r. odprawiono pierwszą mszę świętą. Przewodniczył jej ks. prefekt Lech Ziemski27.
W sprawozdaniu z końca roku szkolnego 1931/32 jest wzmianka o świetlicy
uczniowskiej i rozbudowanych toaletach szkolnych28.
W roku szkolnym 1931/32 do nauki języka francuskiego zakupiono najnowszy gramofon, 3 komplety płyt gramofonowych na trzy różne stopnie zaawansowania, 5 ściennych portretów autorów francuskich i komplet 60 obrazów
ściennych29.
Do 1932 r. do nauki śpiewu i muzyki szkoła posiadała m.in.: 1 pianino,
5 fortepianów, kontrabas, 7 książek do nauki przedmiotu; w 1932 r. powiększono pracownię o zapis nutowy utworów muzycznych za sumę 81 złotych30.
W dalszych latach, aż do wybuchu II wojny światowej, oprócz prac koniecznych, związanych z codziennym eksploatowaniem budynku, nie czyniono poważniejszych inwestycji ani remontów.
Reformy szkolne, przeprowadzone przez władze polskie po odzyskaniu niepodległości, wymagały także pełnej zmiany personalnej, usunięcia nauczycieli
niemieckich i obsadzenia na stanowiskach, wszystkich szkół średnich, dyrektorów i nauczycieli polskich. Aby uzyskać nominację na stałego nauczyciela
w gimnazjum, trzeba było wykazać się dyplomem ukończenia studiów wyższych, odbytą praktyką i zdać egzamin pedagogiczny. Wobec istniejących trud22
23
24
25
26
27
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ności kadrowych, dopuszczono do nauczania, zwłaszcza w klasach niższych,
nauczycieli o niepełnych kwalifikacjach. Istniała także możliwość uzyskania
uprawnień nauczycielskich po zdaniu egzaminu uproszczonego. Zaś nauczyciele
o pełnych kwalifikacjach po przepracowaniu kilku lat w państwowym szkolnictwie mogli ubiegać się o nadanie, przez kuratora, tytułu profesora31.
Początkową władzą zwierzchnią gimnazjum było Prowincjonalne Kolegium
Szkolne w Poznaniu, które zostało już spolonizowane, oraz Komisja dla Spraw
Wyznaniowych i Szkolnych, podległe Ministerstwu byłej Dzielnicy Pruskiej. Od
1921 r. gimnazjum podlegało Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego,
a tym samym pośrednio Ministerstwu Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie32.
Pierwszym, tymczasowym polskim dyrektorem Państwowego Gimnazjum
Męskiego w Ostrowie Wielkopolskim został prof. Ludwik Gałuszka. Urzędował
od 1 kwietnia do końca sierpnia 1919 r. Został powołany na to stanowisko, gdyż
był jednym z pierwszych, w pełni wykwalifikowanych profesorów polskich, który podjął pracę w ostrowskim gimnazjum33.
Po burzliwych zmianach na stanowisku dyrektorskim, od 1 września 1919 r.,
rozpoczęła się właściwa i systematyczna praca nad spolszczeniem gimnazjum,
pod okiem nowego dyrektora, prof. Jana Friedberga. Był to człowiek, który pracował z zapałem, poświęceniem i pasją. Utrzymywał w szkole wysoki poziom
naukowy, starając się przede wszystkim o jak najlepsze nauczanie języka i literatury polskiej oraz historii polskiej. Najobszerniejszym i najważniejszym dziełem, napisanym przez Jana Friedberga, było przygotowanie podręcznika historii
dla wyższych klas szkół średnich Zarys historii Polski. Był to pierwszy podręcznik do nauki historii Polski.
J. Friedberg prowadził gimnazjum w duchu patriotycznym i demokratycznym. Obok sprawowanej funkcji dyrektorskiej wykładał w wyższych klasach
dzieje Polski, organizował obchody patriotyczne, wspierał w swej działalności
harcerstwo. Doprowadził, w krótkim czasie, do całkowitej repolonizacji gimnazjum. Opuścił placówkę w styczniu 1925 r., obejmując stanowisko dyrektora
VI Gimnazjum w Krakowie34.
Następcą J. Friedberga na stanowisku dyrektora został 1 stycznia 1925 r.
Zygmunt Kochański, który pełnił tę funkcję do końca października 1925 r.35
Od 1 listopada 1925 r. do końca sierpnia 1931 r. funkcję dyrektora gimnazjum pełnił Zygmunt Irżabek. Jako profesor gimnazjalny wykładał głównie języki klasyczne, język niemiecki i polski. Zapisał się na kartach historii gimnazjum, jako doskonały administrator. Zakończył nadbudowę drugiego piętra, od31
32
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nowił aulę, wzbogacił ją portretami bohaterów narodowych. Rozśpiewał całe
gimnazjum, doprowadzając do powstania orkiestry gimnazjalnej, która uświetniała swoimi występami wszystkie akademie szkolne. Był także założycielem
męskiego chóru ,,Echo”. Po 6 latach zarządzania gimnazjum Zygmunt Irżabek
odszedł na równorzędne stanowisko. 23 października 1939 r. został wzięty jako
zakładnik i publicznie rozstrzelany na kościańskim rynku36.
Ostatnim dyrektorem zakładu, przed wybuchem wojny, został mianowany
1 września 1931 r. Adam Czechowski. Z jego inicjatywy powstała w gimnazjum
sanacyjna organizacja młodzieżowa ,,Straż Przednia”, której patronował. Jako
pedagog był ceniony przez młodzież, ze względu na fakt, iż umiał jej słuchać
i z nią współpracować. Znany także ze swoich kontrowersyjnych poglądów społecznych i politycznych. Często z tego powodu narażał się opinii miasta Ostrowa. Po wybuchu II wojny światowej A. Czechowski został aresztowany i wywieziony do Winiar pod Kaliszem. Tam w grudniu 1939 r. został rozstrzelany
wraz z innymi obywatelami miasta Ostrowa37.
Opisując sylwetki dyrektorów państwowego Gimnazjum Męskiego w Ostrowie Wielkopolskim, nie można pominąć sylwetek i dorobku nauczycieli pracujących tam w latach 1919–1939.
Pod względem pochodzenia dzielnicowego nauczycieli panowała duża różnorodność. Było kilkoro Wielkopolan, z których jednak czworo odeszło pod koniec roku szkolnego 1919/20. Dawną Kongresówkę reprezentował nauczyciel
Zbierski. Pozostali wykładowcy, czyli wyraźna większość, z dyrektorem na czele, przybyli z różnych miast byłej Galicji38. Od połowy lat dwudziestych zaczęli
napływać do gimnazjum pierwsi absolwenci Uniwersytetu Poznańskiego, pochodzący z byłego zaboru pruskiego (B. Chrzanowski), a także austriackiego
(J. Jachimek) czy rosyjskiego (W. Poznański). Przybywali także absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego (B. Bożek) oraz Uniwersytetu Lwowskiego (B. Moroń)39.
Pochodzenie społeczne grona pedagogicznego w okresie 1919–1939 było
zróżnicowane. Biorąc pod uwagę 50 przypadków, w których udało się ustalić
zawód ojca, można określić, że 53% nauczycieli pochodziło z rodzin inteligenckich, 29% z chłopskich, 11% z rodzin robotniczych i 8% z rzemieślniczych.
Z ocen wizytatorów wynika, że nauczyciele prezentowali wysoką wiedzę i talent
pedagogiczny. Żadne gimnazjum w innych miastach prowincjonalnych Wielkopolski nie miało lepszego grona pedagogicznego niż to ostrowskie40.
W zależności od liczby uczniów, w zakładzie zatrudniano, w latach 1919–
1939, od 16 do 24 nauczycieli. Nie wszyscy pracowali w pełnym wymiarze go36
37
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dzin, koniecznym dla danego przedmiotu. Aby osiągnąć realizację planu, w ramach godzin nadliczbowych zatrudniano nauczycieli z zakładu żeńskiego.
W pierwszym roku nauki grono pedagogiczne obejmowało nauczycieli polskich
i niemieckich. Najstarszym nauczycielem niemieckim był filolog Ludwik Balzer. Innymi wykładowcami, którzy w pierwszym roku prowadzili zajęcia, byli:
wrogo nastawiony Polakom hakatysta Jan Backhaus, filolog Franciszek Ronke,
pastor ewangelicki Schmitt, Walther, Schurmann. W pozostałych latach nauki
grono pedagogiczne było pod względem narodowościowym jednolite – polskie41.
Zmiany, jakie zaszły w gronie pedagogicznym, w okresie od 1 lipca 1931
roku do 30 czerwca 1932 r. Odeszli dyrektor Z. Irżabek, B. Gądek. F. Leja,
M. Pawłowski, A. Serbański, S. Zbierski. Do gimnazjum doszli: dyrektor A. Czechowski, J. Chrzanowska, A. Kłodziński, W. Malakowa, P. Miętkiewicz42.
Podział przedmiotów wykładowych w gimnazjum w I roku nauki po odzyskaniu niepodległości wyglądał następująco: języka i literatury polskiej uczyli:
T. Eustachiewicz, S. Kowalski, D. Zbierski. Filologami klasycznymi byli: L. Gałuszka i S. Wojtowicz. Historię i geografię wykładali: J. Friedberg i J. Straszewski, matematykę i fizykę: B. Gądek i Z. Kochański, przyrodę A. Grzywak. Nauka religii pozostawała w całości w rękach ks. Lecha Ziemskiego. Z języków
nowożytnych program obejmował: język francuski, angielski oraz niemiecki. Język francuski prowadziły Helena Wyrembelska oraz Barbara Starczewska, która
prowadziła także zajęcia z języka angielskiego. Języka niemieckiego oraz łaciny
uczyła Zofia Chrząszczewska. Naukę rysunków prowadził Albin Łukaszewski.
W klasach niemieckich nauczali, oprócz pozostałych jeszcze nauczycieli niemieckich, ks. J. Wiertelak i A. Hoffmann43.
Grono pedagogiczne odgrywało ogromną rolę zarówno dydaktyczną, jak
i wychowawczą. Miało ukształtować charakter przyszłego obywatela, dać mu
podstawy moralne, wyrobić nawyk systematycznej pracy, wszczepić ukochanie
państwowości polskiej w poświęceniu dla niej, gdy zajdzie potrzeba. Podstawą
wychowania była nauka, toteż tak należało dobrać metody i sposoby nauczania,
aby uczeń zdobywający wiedzę rozwijał nie tylko umysł, lecz także moralność,
charakter i wolę.
W nauczaniu religii zwrócono uwagę nie tylko na zapoznanie z zasadami
wiary katolickiej i nauki Kościoła, ale głównie na zasady moralne, jakie ta wiara
ze sobą niesie, na uświadamianie młodzieży obowiązków względem Boga, bliźnich, Kościoła i państwa.
Nauczyciel języka polskiego miał obowiązek nie tylko nauczać polskiej
mowy i ukazywać wysoką pozycję literatury rodzimej na tle innych narodów,
lecz także wydobyć z utworów polskich pisarzy te wartości, które kształtowały
model wzorowego Polaka i patrioty.
41
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W nauce języków starożytnych wielką wagę przykładano nie tylko do poszerzenia zasobu słów greckich czy łacińskich, ale do wzorowania się na wzniosłych ideach starożytnych mędrców-filozofów.
Jak można zauważyć, każdy przedmiot był traktowany bardzo poważnie,
a jego treści dokładnie omawiane. Każdy przedmiot nauczania miał do spełnienia określone funkcje wychowawcze44.
Grono pedagogiczne było zróżnicowane narodowościowo, tak do czerwca
1920 r. istniały w gimnazjum równoległe oddziały polskie i niemieckie. W marcu 1919 r. na 366 uczniów było około 170 Niemców, w styczniu 1920 r. na 470
uczniów było już tylko 53 Niemców, w rok później społeczność uczniowska
składała się już tylko z Polaków. Liczba uczniów w latach 1919–1939 wahała
się pomiędzy 400 a 500.
Z ogólnej liczby uczniów znaczny procent stanowili uczniowie zamiejscowi.
W 1920 r. stanowili oni 50% ogółu, w 1924 r. – 43%, w 1928 r. – 36%,
a w 1931 r. – 36%. Część zamiejscowej młodzieży mieszkała u krewnych lub na
stancji, nieliczni znajdowali mieszkanie w internacie. Najwięcej uczniów pochodziło z powiatu ostrowskiego, ale byli i z innych powiatów. Dojazdy, wysokie opłaty za stancję i koszty nauki powodowały, że na kształcenie mogli pozwolić sobie tylko nieliczni, pochodzący z rodzin zamożnych. Wprawdzie zwolniono z opłat dzieci stałych nauczycieli i urzędników państwowych, ale pod warunkiem dobrych postępów w nauce. Przewidywano również częściowe lub całkowite zwolnienia z opłat, w przypadkach wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia. Liczba zwolnionych z opłat nie mogła jednak przekraczać
10% ogółu uczniów. Taki stan warunkował skład socjalny uczniów. W 1922 r.
26% uczniów pochodziło z rodzin inteligenckich, 43% z kupiecko-rzemieślniczych, 14% z chłopskich, 10% z robotniczych, 7% z ziemiańskich. W 1928 r.
44,5% stanowili uczniowie rodzin inteligenckich, 28,7% z rodzin kupiecko-rzemieślniczych, 14,2% z chłopskich, 9,6% z robotniczych, 2,2% z ziemiańskich.
Dla porównania, w roku szkolnym 1938/39 około 48% stanowili uczniowie
z rodzin inteligenckich, 30% z kupiecko-rzemieślniczych, 5% z chłopskich, 16%
z robotniczych, 1% z innych. Uczniowie pochodzenia robotniczego to głównie
synowie kolejarzy i pocztowców. Podsumowując dane procentowe w poszczególnych latach, można wyciągnąć wnioski, że istniała tendencja do wzrostu liczby uczniów z rodzin inteligenckich (urzędnicy, nauczyciele, wojskowi, wolne
zawody) oraz do zmniejszania się liczby synów chłopskich45.
Wszystkich gimnazjalistów, niezależnie od pochodzenia, obowiązywał ten
sam program nauczania i rygor w wychowaniu. Obowiązkiem ucznia gimnazjum było noszenie czapki gimnazjalnej: rogatywki z biało-czerwonym otokiem.
W niedzielę obowiązywała zbiórka na dziedzińcu gimnazjum, skąd młodzież pa44
45
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rami maszerowała do kościoła na mszę. Obowiązkowa była też spowiedź, trzykrotnie w ciągu roku, i coroczne rekolekcje.
Czas wolny po odrobieniu lekcji wypełniano czytelnictwem i udziałem
w działalności organizacji uczniowskich. Najbardziej popularną formą rozrywki
były wycieczki. Zabronione było jednak chodzenie do kina, z wyjątkiem wyznaczonych seansów. Również spacer z osobą płci przeciwnej groził bardzo poważnymi konsekwencjami46.
Efekty działalności pedagogicznej w ostrowskim gimnazjum były wysokie.
Pod tym względem zakład cieszył się dobrą opinią. Z jednej strony było to wynikiem wysokich kwalifikacji kadry nauczycielskiej, z drugiej zaś selekcji
uczniów, którzy pobierali naukę. Przedstawione poniżej wyniki końcowej klasyfikacji są w przybliżeniu miarą wymagań i poziomu nauczania. W 1921 r. nie
promowano 23% uczniów, w 1926 r. – 15,6%, w 1927 r. – 20,3%, w 1928 r. –
18,8%, w 1929 r. – 17,2%, w 1932 r. – 20,5%, w 1939 r. – 20%. Największy
procent pozostawionych na drugi rok w tej samej klasie był wśród uczniów najniższych klas. Tutaj stosowano ostre kryteria klasyfikacji47.
Dowodem, że praca dydaktyczna i jej efekty były wymierne, są wspomnienia jednego z absolwentów Państwowego Gimnazjum Męskiego w Ostrowie,
Witolda Kochańskiego: ,,Zarówno wychowawcy, jak i zdecydowana większość
profesorów wymagali od nas solidnej pracy nad sobą, czemu zawdzięczam gruntowne przygotowanie do późniejszych studiów i za co ich najserdeczniej wspominam. Niechże Ich wspomnienie będzie wyrazem głębokiego uznania dla Ich
wiedzy i zdolności pedagogicznych i wychowawczych”48.
Grono nauczycielskie wychowywało także przez urządzanie różnego rodzaju
obchodów i uroczystości patriotycznych. Czczono uroczystości ogólnonarodowe, jak rocznice powstań czy Konstytucji 3 maja, a także dzielnicowe, jak rocznice powstania wielkopolskiego w Poznaniu i Ostrowie49.
Celebrowano tę tradycję nie ze względu na przychodzące nakazy wyższych
władz szkolnych, lecz z pobudek wewnętrznych – ideowych – uczniów i nauczycieli. Do uroczystości, które szczególnie odcisnęły swe piętno na kartach
historii gimnazjum, można zaliczyć m.in. przejazd naczelnika państwa Józefa
Piłsudskiego 24 października w 1928 r. czy przejazd prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego. Na podkreślenie zasługuje także uroczystość uczczenia koronacji Bolesława Chrobrego oraz obchody 200 rocznicy kanonizowania
św. Stanisława Kostki, które odbyły się 13 listopada 1926 r.50
Jednak najbardziej uroczysty moment odczuwali wszyscy, którzy w dniach
7–8 czerwca 1921 r. obchodzili uroczystości 75-lecia istnienia ostrowskiego
46
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gimnazjum. Uroczystość przypadała wprawdzie na rok 1920, jednak trwająca
wówczas wojna z bolszewikami uniemożliwiła takie obchody51.
Postawa młodzieży i grona pedagogicznego Państwowego Gimnazjum Męskiego w Ostrowie Wielkopolskim została zauważona i wynagrodzona przez
wyższe władze oświatowe, które 4 kwietnia 1936 r. nadały szkole imię I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. W czasie tych uroczystości tak przemówił kurator okręgu szkolnego poznańskiego do zebranych uczniów i nauczycieli:
,,Postać każdego opiekuna i patrona szkoły jak najściślej wiąże się z zakładem
i silnie zobowiązuje do wytężonej, rzetelnej pracy całego zespołu szkolnego, aby
stać się godnym wielkiego imienia, aby tylko imieniu temu nie przynieść ujmy.
Jeśli każdy opiekun zniewala do najlepszej pracy, cóż mówić o patronie jakiego
otrzymuje państwowe Gimnazjum Męskie w Ostrowie. Postać Marszałka Piłsudskiego wymaga od szkoły specjalnej pracy i szczególniejszego wyróżnienia
wśród szkół innych”52. W czasie uroczystości gimnazjum otrzymało także nowy
sztandar.
23 marca 1938 r. nastąpiła zmiana nazwy gimnazjum. Od 1 lipca 1938 r.
pełna nazwa zakładu brzmiała: I Państwowe Liceum i Gimnazjum imienia I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego53.
Pierwsza polska matura w państwowym Gimnazjum Męskim w Ostrowie
Wielkopolskim odbyła się w czerwcu 1921 r. – przystąpiło do niej jedenastu abiturientów. Według ówczesnych przepisów, część pisemna egzaminu dojrzałości,
obejmowała zadania z literatury polskiej, łaciny, greki i matematyki. Ci, którzy
nie uczyli się greki, zdawali egzamin z języka angielskiego. Dobrze napisane
zadania z danego przedmiotu umożliwiały zwolnienie z egzaminu ustnego. Komisja egzaminacyjna, pod przewodnictwem wizytatora Prauzińskiego, przepis
ten zastosowała wobec czterech uczniów. Pozostali uczniowie podeszli do egzaminu ustnego, którego stopień trudności był bardzo wysoki54.
Pierwszymi polskimi maturzystami rocznika szkolnego 1920/21 byli: Karol
Bobak, Ignacy Duczmal, Janina Chrzanowska, Włodzimierz Krzywoszyński, Jan
Kupczyk, Tadeusz Krąkowski, Michał Miłkowski, Wiktor Mrugasiewicz i Franciszek Wasiela55.
W podniosłym nastroju odbyło się także wręczenie świadectwa dojrzałości
Stanisławowi Rowińskiemu w 1932 r. Ten uroczysty akt był zewnętrznym zadośćuczynieniem za prześladowania przez szkołę pruską56.
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W okresie dwudziestolecia egzamin dojrzałości, zdawało przeciętnie około
25 uczniów rocznie. Wśród maturzystów z lat 1921–1930 było 30% pochodzenia inteligenckiego, 40% kupiecko-rzemieślniczego, 13% chłopskiego, 8% robotniczego. Ogółem w latach 1919–1939 polskie świadectwa dojrzałości otrzymało 543 uczniów57.
Wśród maturzystów ostrowskiego gimnazjum tylko nieliczni nie ukończyli
studiów wyższych. Edukację wielu z nich przerwał wybuch II wojny światowej.
Poza tradycyjnymi kierunkami studiów, jak: prawo, medycyna, teologia, maturzyści wybierali studia rolnicze, zwłaszcza leśne, oraz handlowe, a także politechniczne. W czasie wzmożonego ucisku germanizacyjnego najczęściej studiowano w głębi Niemiec, głównie w Monachium i Berlinie, gdzie najmniej
prześladowano Polaków. Z chwilą odzyskania niepodległości i otwarcia Uniwersytetu Poznańskiego ten ośrodek stał się miejscem studiów absolwentów ostrowskiego gimnazjum. Wielu wybierało także studia politechniczne w Gdańsku. To
właśnie w tych miastach działało Akademickie Koło Ostrowian, powstałe
11 marca 1927 r. Zadaniem koła było pielęgnowanie życia koleżeńskiego wśród
studentów pochodzących z Ostrowa, wzajemna pomoc i podtrzymywanie więzi
z rodzinnym miastem58.
Kółka zainteresowań i organizacje uczniowskie pełniły doniosłą rolę w nauczaniu i wychowaniu także wśród uczniów gimnazjum. Najpoważniejszą organizacją działającą na terenie zakładu było, wskrzeszone 9 maca 1920 r., Towarzystwo Tomasza Zana. Zadaniem członków koła po odzyskaniu niepodległości
była praca ideowa, naukowa i praktyczna. Pierwsza odbywała się na specjalnych
zebraniach, na których wygłaszano referaty, druga obejmowała działalność kół
naukowych zrzeszonych w TTZ, trzecia skupiała się na organizowaniu okolicznościowych akademii, przedstawień teatralnych itp.59
Z kół naukowych, skupionych w TTZ, najstarszym było koło literackie, które stworzył, w październiku 1919 r., T. Eustachiewicz. W 1923 r., z inicjatywy
S. Zbierskiego, powstało kółko historyczne im. Romualda Traugutta. Z innych
kół zrzeszonych przy TTZ istniały: kółko nauk przyrodniczych, nauk społecznych, powstałe w 1929 r., kółko filozoficzne oraz kółko polonistyczne założone
w 1932 r. Poszczególne organizacje skupione w TTZ miały swoje zadania i wytyczone programy, np. kółko historyczne przygotowywało obchody, akademie
i rocznice60.
Organem TTZ było czasopismo gimnazjalne ,,Promień”. Wyrażało ono zainteresowanie młodzieży i odzwierciedlało życie szkolne. Swoje powstanie zawdzięczało kółku historycznemu, które jako pierwsze podjęło próbę stworzenia
własnego organu. Zdecydowano, aby pisemko obejmowało działy: literacki, hi57
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storyczny, techniczny, sportowy, szaradowy oraz kronikę. Pierwszy numer
,,Promienia” ukazał się w listopadzie 1925 r., nakładem 500 egzemplarzy61.
Pierwszym redaktorem był Stefan Wichrzycki. Czasopismo było ewenementem,
gdyż jego oddziaływanie przekraczało zasięg Ostrowa. Docierało do innych środowisk w Wielkopolsce, a o jego współpracę zabiegały środowiska gimnazjalne
z Inowrocławia, Trzemeszna, Pleszewa i Wielunia62. Czasopismo wydawano do
1939 r.
Obok Towarzystwa Tomasza Zana znaczącą rolę w historii gimnazjum odegrała organizacja harcerska im. Henryka Dąbrowskiego. Jako tajny związek powstała 20 grudnia 1918 r., w setną rocznicę śmierci generała Henryka Dąbrowskiego. Pomysłodawcą utworzenia drużyny był Piotr Jeż, na opiekuna wybrano
ks. Lecha Ziemskiego. Do drużyny należało 90 druhów. Jako pierwsza tego typu
organizacja odrzuciła mundur angielski, wprowadzając jednolite umundurowanie. Była nim bawełniana koszula harcerska w kolorze popielatym oraz spodenki
koloru szaro-czarnego. Rogatywka w kolorze granatowym z otoczką, w barwach
narodowych, stanowiła uzupełnienie stroju ,,dąbrowszczaków”. Miejscem zbiórek harcerzy w okresie letnim był dziedziniec szkolny, natomiast późną jesienią
i zimą gromadzono się w Konwikcie Arcybiskupim. 16 marca 1919 r. 80 druhów złożyło pierwsze przyrzeczenie harcerskie. Po przyrzeczeniu drużynę podzielono na młodszych i starszych. Z grupy młodszych utworzyła się drużyna
im. T. Zana, której kierownikiem został Lech Witaszek, mianowany drużynowym. Głównym zadaniem tej grupy było szkolenie członków na trzeci stopień
,,młodzika”, obejmujący uczniów od 11 do 17 lat. Po uzyskaniu stopnia
,,młodzika” kandydat przechodził do drużyny ,,Dąbrowskiego”, gdzie szkolono
go na drugi stopień harcerski, czyli wywiadowcę. Pierwszy publiczny występ
drużyny Dąbrowskiego dla mieszkańców Ostrowa odbył się 14 grudnia 1919 r.
na Strzelnicy Miejskiej63.
W lipcu 1921 r. zorganizowano pierwszy obóz wędrowny drużyny
,,Dąbrowskiego”. Ten, i każdy następny, poprzedzał dwumiesięczny kurs przygotowawczy. Uwzględniał on: podstawy udzielania pierwszej pomocy w wypadkach, umiejętność przygotowania posiłków, posługiwanie się mapą, kompasem, znajomością przykazań turystycznych. Tylko zdany egzamin końcowy
kwalifikował uczestnika do wyjazdu. Pod przewodnictwem doświadczonych
drużynowych harcerze, co roku, zwiedzali inną część Polski64.
Nazwisko opiekuna harcerstwa, Lecha Ziemskiego, wiąże się również z inną
organizacją działającą na terenie gimnazjum. 7 marca 1921 r. powstała Sodalicja
Mariańska, stowarzyszenie religijno-społeczne. Uroczyste przyjęcia kandydatów
do organizacji odbywały się co roku 12 listopada. Sodalicja Mariańska skupiała
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około 25% wszystkich uczniów gimnazjum. 13 kwietnia 1921 r. ostrowska Sodalicja wstąpiła do Związku Sodalicji Szkół Średnich w Polsce65.
Innym kółkiem zainteresowań, powstałym na terenie gimnazjum, było utworzone w 1924 r. Gimnazjalne Koło Ligii Obrony Powietrznej Państwa. Opiekunem został S. Zbierski. Koło liczyło 210 członków, a jego zadaniem było propagowanie idei lotniczej i modelarstwa. Członkowie koła urządzili, 3 czerwca
1928 r., konkurs eliminacyjny modeli latających. Wybrano 8 członków, których
wysłano na konkurs do Poznania. Drugą i trzecią nagrodę w konkursie zdobyli
właśnie ostrowscy gimnazjaliści66. Również sekcja modelarska odnosiła sukcesy. W roku szkolnym 1931/32, na wojewódzkim konkursie modeli latających
w Gnieźnie zajęła 9 miejsce.
W 1929 r. powstało Koło Ligi Morskiej i Rzecznej, propagujące tematykę
morską. W ramach koła 26 października 1931 r. powstała sekcja kajakowa. Postawiła sobie za cel: krzewienie i rozwój sportu kajakowego, uświadamianie
członków o konieczności dostępu do morza i regulacji dróg wodnych w Polsce,
poznawanie kraju ojczystego przez organizowanie wycieczek krajoznawczych
kajakami67.
23 listopada 1931 r. powstało kółko fotograficzne. Opiekunem mianowano
Stanczykiewicza. Kółko zajmowało się głównie techniką wywoływania i utrwalania filmu oraz optyką aparatu68.
Utalentowana muzycznie młodzież skupiona była w powstałym w 1922 r.
gimnazjalnym zespole muzycznym. Pierwszym opiekunem był E. Pelikan. Zespół miał na celu zapoznanie uczniów z arcydziełami literatury muzycznej,
krzewienie zamiłowania do muzyki ojczystej, w szczególności do twórczości
Chopina, Paderewskiego i Moniuszki. Zespół muzyczny uświetniał uroczystości
szkolne i rocznicowe, wykonując uwertury, symfonie i opery69.
W 1925 r. pracę rozpoczął chór szkolny pod kierownictwem Franciszka
Kowalskiego. W 1932 r. chór liczył 59 chłopców, którzy mieli w repertuarze
14 pieśni, głównie o tematyce patriotycznej. Nauka śpiewu ograniczała się do
pieśni czterogłosowych, wykonywanych podczas uroczystości szkolnych, kościelnych czy narodowych70.
Na uwagę zasługuje także działalność teatru szkolnego, założonego w 1919 r.
Na deskach gimnazjalnego teatru przedstawienia wystawiały różne organizacje
młodzieżowe: Sodalicja Mariańska, Towarzystwo Tomasza Zana, kółko historyczne, drużyny harcerskie i niezrzeszone w stowarzyszenia zespoły uczniów
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gimnazjum. W repertuarze w latach 1919–1932 r. znalazły się: Dziady (fragmenty) A. Mickiewicza, Kordian (fragmenty) J. Słowackiego, Wesele S. Wyspiańskiego i wiele innych. Wszystkie sztuki grano dwu-, a często trzykrotnie, przy
bardzo tłumnym udziale widzów z Ostrowa, a nawet najdalszych okolic południowej Wielkopolski. Nie zachowały się, niestety, źródła archiwalne dotyczące
repertuaru i działalności teatru szkolnego w latach 1933–1939 r.
Szeroko zakrojoną działalność pozalekcyjną prowadziła także biblioteka
szkolna. Po odzyskaniu niepodległości została utworzona z dawnej biblioteki
Towarzystwa Tomasza Zana i z darów komitetu rodzicielskiego. W 1926 r. uruchomiono przy bibliotece czytelnię uczniowską. 8 października 1928 r. opiekunem biblioteki został dr Tadeusz Eustachiewicz, przejmując 2782 pozycje.
Dzięki ofiarności komitetu rodzicielskiego księgozbiór stale się powiększał71.
Biblioteka była czynna dwa razy w tygodniu. Frekwencja czytelników była
wyższa w miesiącach jesiennych i zimowych, niższa w okresie wiosenno-letnim.
Przeciętnie, w ciągu tygodnia, korzystało z niej 80 uczniów. Księgozbiór w 1939 r.
liczył ok. 10 000 tomów. Najwięcej znajdowało się tutaj książek dla młodzieży
i lektur szkolnych. Po T. Eustachiewiczu opiekunem biblioteki byli J. Jachimek
i S. Pędziński72.
Biblioteka nauczycielska została przez Niemców ogołocona z dużej liczby
książek polskich. Niestety, większość zniszczono. Przeważały pozycje z filologii
klasycznej, filozofii i historii niemieckiej. Były także XIX-wieczne wydawnictwa polskie, będące darem Polskiego Towarzystwa we Wrocławiu. Od 1 września 1919 r. prowadzenie biblioteki, po Niemcu Ronke, przejął T. Eustachiewicz. Oficjalnie w 1924 r. biblioteka posiadała 3703 tomy, zaś w 1939 r. księgozbiór liczył 15 000 tomów73.
W trosce o uczniów dyrektor Irżabek wysunął pomysł utworzenia świetlicy
szkolnej. 4 października 1929 r., w obecności wizytatora dr Eustachiewicza,
ksiądz Lech Ziemski dokonał poświęcenia świetlicy. Opiekę nad nią przejął Łukaszewski. Świetlica była otwarta od października do maja. W środy i soboty od
17.00 do 19.00 czynna w niej była czytelnia74.
Znajdująca się w świetlicy czytelnia skupiała w miesiącach jesiennych i zimowych około 50 czytelników dziennie. Kierownikiem czytelni był Józef Woźniak. Czytelnia posiadała 2 komplety do ping-ponga, 4 komplety szachów
i 2 warcabów. Niejednokrotnie rozrywki świetlicowe połączone były z zajęciami
w czytelni75.
Poza staranną działalnością dydaktyczno-wychowawczą, uczniowie gimnazjum objęci byli opieką medyczną, którą sprawowali kolejno: dr Kazimierz Mi71
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chalski, dr Stefan Szmaj i dr Tadeusz Frydrychowicz76. Do obowiązków lekarza
szkolnego należała dbałość o stan zdrowia uczniów, przekazywanie podstawowych wiadomości z zakresu higieny ciała, racjonalnego żywienia. Regularnie
odbywały się także badania okresowe i indywidualne porady medyczne.
W celu utrzymania odpowiedniej higieny psychicznej uczniów, w czasie
lekcji, w roku szkolnym 1931/1932, wprowadzono ćwiczenia śródlekcyjne. Odbywały się na dźwięk specjalnie do tego kupionego dzwonka. Program ćwiczeń
śródlekcyjnych opracowywali nauczyciele wychowania fizycznego, zaś wprowadzali w czyn specjalnie do tego przeszkoleni uczniowie w swoich klasach77.
Duchowym testamentem ostrowskiego gimnazjum są słowa jednego z założycieli, Wojciecha Lipskiego, który podczas uroczystości otwarcia zakładu powiedział: ,,Wychowanie jest podstawą narodów […]. Takim będzie naród, jakie
odbierze wychowanie […]”.
Znaczenie Gimnazjum Męskiego w okresie II Rzeczypospolitej było bardzo
ważne dla Ostrowa, jego okolicy, a nawet Wielkopolski. W ciągu opisanych
21 lat historii zakład był nie tylko poważnym ośrodkiem kształcenia młodzieży, ale
także ośrodkiem ruchu naukowego i kulturalnego. Od początków istnienia gimnazjum było kolebką polskiej myśli i ruchu niepodległościowego. Szkoła odznaczała
się bardzo dobrze wykwalifikowanym gronem pedagogicznym, które podtrzymywało wysoki poziom nauczania. Także uczniowie zrzeszeni w różnorodnych organizacjach uczniowskich: w kołach zainteresowań licznie działających, na terenie zakładu, kółkach przedmiotowych i organizacjach młodzieżowych, podnosili rangę zakładu. Organizacje te stanowiły jednocześnie szkołę samodzielności, pracy społecznej i kształcenia upodobań artystycznych. Gimnazjum było szkołą otwartą na społeczeństwo. Świadczy o tym fakt, że nauczyciele i uczniowie uczestniczyli w życiu
miasta jako organizatorzy imprez kulturalno-oświatowych.

Summary
The development of The Male High School in Ostrów Wielkopolski
in the years 1918–1939
The article presents the development of The Male High School in Ostrów Wielkopolski in the
years 1918–1939. In the history of the school the interwar period was particularly important. Liberated from the Prussian authority school commenced thorough reorganization. The changes were
introduced gradually. There was introduced English as a language of instruction. Teaching posts
were occupied exclusively by Poles. Simultaneusly, there were carried renovations of the building.
The article depicts the profiles of prominent headmasters, teachers and students. It describes
the activities of students’ organizations, library and reading lounge. In addition, the article points
to the merits of Parental Committee. The purpose of the article is to present the contribution of the
school to Ostrów and all Wielkopolska in the Second Republic of Poland.
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Wychowanie fizyczne i sport w szkolnictwie
w województwie częstochowskim w latach 1975–1998.
Zarys problematyki
Ustawa Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 28 maja 1975 r.
wprowadziła dwustopniowy podział administracyjny kraju1. Podział ten wprowadzono w życie 1 czerwca 1975 r. Obejmował on jednostki stopnia podstawowego (gminy, miasta, dzielnice, miasta – gminy) i jednostki stopnia wojewódzkiego (49 województw)2.
Województwo częstochowskie było jednym z nowo powstałych województw. Objęło swym zasięgiem miasto Częstochowę i ziemie ówczesnych powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego oraz
gminy z powiatu oleskiego, pajęczańskiego, radomszczańskiego, wieluńskiego,
włoszczowskiego i zawierciańskiego (w momencie powstania liczyło 10 miast,
7 zespolonych miast i gmin oraz 51 gmin)3.
Powierzchnia województwa częstochowskiego (według stanu na dzień 1 czerwca 1975 r.) wynosiła 6 189 km2, co stanowiło 2% powierzchni kraju. Natomiast od
1977 r. obszar terytorialny województwa zmniejszył się o 7 km2 (do 6182 km2)4.
Województwo częstochowskie graniczyło z następującymi województwami:
katowickim (od południa), opolskim (od zachodu), kaliskim (od północnego zachodu), piotrkowskim i sieradzkim (od północy) oraz kieleckim (od wschodu)5.
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1. Wychowanie fizyczne w szkolnictwie
Szkolne wychowanie fizyczne (wf.) stanowi fundament kultury fizycznej,
ponieważ na lekcjach wf. rozpoczyna się proces przygotowania młodego człowieka do późniejszego uczestnictwa w różnych formach aktywności fizycznej.
Dlatego też bardzo istotną rolę w omawianym okresie odgrywały uchwały
i ustawy o kulturze fizycznej, na mocy których wprowadzano bądź próbowano
wprowadzić postulowaną liczbę godzin z zakresu tego przedmiotu.
Zamierzenia i programy wf. w szkolnictwie w latach siedemdziesiątych XX w.
były bardzo ambitne. Optymistyczną perspektywę rozwoju wf. (również sportu)
kreśliła uchwała nr 85 Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1973 r. Zgodnie z treściami zawartymi w tej uchwale liczba zajęć z wf. miała być sukcesywnie
zwiększana i w 1985 r. osiągnąć wymiar 6 godzin obowiązkowych w tygodniu
na ucznia. Z kolei młodzież akademicka, według tej uchwały, miałaby w 1975 r.
2 godziny obowiązkowych zajęć z wf. w tygodniu, a w 1985 r. już 6 godzin
(2 godziny obowiązkowe i 4 godziny fakultatywne)6.
Jednak początek lat osiemdziesiątych XX w. w szkolnictwie to realizacja
2 godzin z wf. w klasie I, 3 godzin w klasach II–IV i od klasy V – 2 godzin. Perspektywa realizacji 6 godzin z wf. tygodniowo we wszystkich szkołach, według
uchwały Rady Ministrów z kwietnia 1973 r., okazała się niewykonalna. Od samego początku jej uchwalenia można było się spodziewać, że nie zostanie ona
zrealizowana nawet w okrojonym zakresie. Negatywny wpływ na jej realizację
miał brak szkolnej infrastruktury sportowej i wykwalifikowanej kadry (uczelnie
kształciły odpowiednią liczbę nauczycieli wf., ale niskie płace nie motywowały
do pracy w zawodzie nauczyciela)7.
Priorytetowe znaczenie dla rozwoju szkolnego wf. mogła mieć ustawa o kulturze fizycznej uchwalona przez Sejm 3 lipca 1984 r. Jednakże wyłączenie
z projektu zapisu o 5-godzinnym wymiarze wf. tygodniowo w przedszkolu
i w szkole znacznie ograniczyło rolę tej ustawy8. Dlatego też w 1988 r. zajęcia
z wf. realizowano w szkolnictwie w podobnym wymiarze godzinowym jak na
początku lat osiemdziesiątych XX w. W klasie II i III szkoły podstawowej były
3 godziny wf. w tygodniu, a w innych klasach, zarówno szkoły podstawowej,
jak i szkoły średniej – były to 2 godziny tygodniowo. Natomiast placówki, które
posiadały lepszą bazę sportową, mogły pozwolić sobie na realizację tygodniowo
większego wymiaru godzin z wf.9
6

7
8

9

L. Szymański, Kultura fizyczna i turystyka w polityce Polski Ludowej 1944–1989, Wrocław
2004, s. 153–154.
Tamże, s. 216–217.
L. Szymański, Sejm lat osiemdziesiątych wobec problemów kultury fizycznej w Polsce, [w:]
Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce, t. 5, red B. Woltmann, Gorzów Wlkp. 2002,
s. 316.
Tenże, Kultura fizyczna i turystyka w polityce Polski Ludowej…, s. 217.
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Istotne znaczenie dla wf. miała również ustawa o kulturze fizycznej z dnia
18 stycznia 1996 r. Odnosiła się do wprowadzenia i rozszerzenia w szkole godzin z wf. (z 2 do 5 godzin). Założenia przedstawiały się następująco: od
1 września 1996 r. do 31 sierpnia 1998 r. miały być realizowane co najmniej
3 godziny wf. tygodniowo, a od 1 września 1998 r. do 31 sierpnia 2000 r. – co
najmniej 4 godziny lekcyjne. W rezultacie wprowadzono w szkolnictwie tylko
3 godziny obowiązkowe z wf.10
Ważnym czynnikiem przy realizacji zadań programowych w dziedzinie
szkolnego wf. i sportu było zaplecze materialne, którym dysponowała szkoła.
Według danych z marca 1977 r. placówki szkolne z terenu województwa częstochowskiego posiadały 228 sal gimnastycznych. Był to stan niezadowalający, ponieważ w 120 szkołach nie było żadnej sali, a 76 sal zastępczych nie gwarantowało pełnej realizacji programu z zakresu wf.11 Tym bardziej że w 1978 r. liczba
sal gimnastycznych zmniejszyła się do 19412.
Lepsza sytuacja szkolnej infrastruktury sportowej przedstawiała się w zakresie otwartych obiektów sportowych. W 1977 r. szkoły województwa częstochowskiego posiadały: 220 boisk do piłki siatkowej, 106 do koszykówki, 230 do
piłki ręcznej oraz 5 do piłki nożnej. Spośród 561 boisk 178 miało nawierzchnie
asfaltowe. Ponadto szkoły województwa częstochowskiego dysponowały 106
bieżniami, 265 skoczniami i 45 rzutniami (łącznie 416 urządzeń lekkoatletycznych)13. Z kolei w 1978 r. placówki szkolne miały do dyspozycji: 2 kryte pływalnie, 236 boisk do piłki siatkowej, 226 do piłki ręcznej, 114 do koszykówki,
3 do piłki nożnej, 112 bieżni, 224 skocznie oraz 32 rzutnie14. W 1980 r. baza
sportowa szkół zwiększyła się o kolejne obiekty. Do użytku oddano: halę sportową
w IV LO im. H. Sienkiewicza w Częstochowie, salę gimnastyczną w Mstowie, krytą pływalnię w Pajęcznie, 8 boisk do gier sportowych, 40 „zielonych sal gimnastycznych” oraz 20 urządzeń i terenów lekkoatletycznych15.
10

11

12

13

14

15

E. Małolepszy, Kultura fizyczna w województwie częstochowskim w latach 1989–1998 (na
przykładzie wybranych gmin), „Studia Humanistyczne” 2002, nr 2, s. 44–45.
Archiwum Państwowe w Częstochowie (dalej: APCz), Urząd Wojewódzki w Częstochowie (dalej:
UWCz), Opracowanie dla Komitetu Wojewódzkiego PZPR na posiedzenie Sekretariatu, temat: Stan
i kierunki działania Kuratorium Oświaty i Wychowania w sprawie rozwoju sportu szkolnego na lata
1977–1980 w woj. częstochowskim. Częstochowa, marzec 1977 r., sygn. 18/1, b. pag.
APCz, UWCz, Opracowanie dla Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR na temat: Program rozwoju kultury fizycznej i turystyki na lata 1977–1980 oraz perspektywy do 1990 roku.
Częstochowa, wrzesień 1978, sygn. 18/9, b. pag.
APCz, UWCz, Opracowanie dla Komitetu Wojewódzkiego PZPR na posiedzenie Sekretariatu, temat: Stan i kierunki działania Kuratorium Oświaty i Wychowania w sprawie rozwoju sportu szkolnego na lata 1977–1980 w woj. częstochowskim. Częstochowa, marzec 1977 r., sygn. 18/1, b. pag.
APCz, UWCz, Opracowanie dla Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR na temat: Program rozwoju kultury fizycznej i turystyki na lata 1977–1980 oraz perspektywy do 1990 roku.
Częstochowa, wrzesień 1978, sygn. 18/9, b. pag.
APCz, Wojewódzka Rada Narodowa w Częstochowie (dalej: WRNCz), Sprawozdanie analityczno-opisowe z wykonania planu budżetu za 1980 rok – Częstochowa dn. 10 marca 1981 r.,
sygn. 8/258, b. pag.
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Na podstawie informacji zamieszczonych w opracowaniu dla Komisji Wychowania, Oświaty i Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej (WRN) w Częstochowie (z lutego 1982 r.) można przypuszczać, że stan szkolnej infrastruktury
sportowej dla potrzeb wf. był w 1982 r., w porównaniu do 1978 i 1980 r., dość
imponujący. Na szkolną bazę sportową składało się wówczas 289 sal gimnastycznych i zastępczych, 491 boisk do gier sportowych o nawierzchni naturalnej,
165 boisk o nawierzchni bitumicznej lub kortowej, 144 „zielone sale gimnastyczne”, 15 bieżni, 310 skoczni, 51 rzutni oraz 12 innych obiektów i urządzeń
sportowych – baseny, korty tenisowe, siłownie, strzelnice. Pomimo tego stanu
w 16 placówkach szkolnych brakowało boisk do gier sportowych. Natomiast
w 235 szkołach nie było boisk o nawierzchni utwardzonej lub kortowej16.
Stan bazy sportowej i wyposażenia w sprzęt (1982 r.) najlepiej przedstawiał
się w liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych i zbiorczych szkołach
gminnych (ZSG). Natomiast w pozostałych szkołach odczuwano dotkliwe braki
w zakresie sal gimnastycznych i sprzętu sportowego17.
W 1986 r. na 79 szkół z terenu Częstochowy przypadały 82 sale gimnastyczne (były to sale niewymiarowe). O wiele lepiej przedstawiała się sytuacja
w kwestii obiektów otwartych. Niemal każda częstochowska szkoła miała do
swojej dyspozycji boisko wielofunkcyjne, jak również urządzenia lekkoatletyczne. Ponadto, według danych z 1986 r., dwie szkoły ponadpodstawowe posiadały
krytą pływalnię – IV LO im. H. Sienkiewicza (pełnowymiarową) i II LO im.
R. Traugutta (niepełnowymiarową)18.
Stan infrastruktury sportowej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych województwa częstochowskiego znacznie się poprawił od 1990 r. Zmiana
widoczna była przede wszystkim w liczebności sal gimnastycznych. W 1990 r.
istniały 262 sale gimnastyczne, a w 1998 r. – 35219.
Pomimo braków w infrastrukturze sportowej oraz w wyposażeniu szkół
w sprzęt sportowy (przede wszystkim II połowa lat siedemdziesiątych i lata
osiemdziesiąte XX w.), przedstawiciele oświaty i Zarządu Wojewódzkiego
Szkolnego Związku Sportowego (ZW SZS) w Częstochowie starali się nie dopuścić do pogłębienia tego problemu. Czynili to poprzez pozyskiwanie środków
na budowę szkolnych obiektów sportowych. Poprawa pozycji szkolnego wf. zaznaczyła się w latach dziewięćdziesiątych XX w. Na ten stan wpłynęły przede
wszystkim decyzje, które podejmowano na szczeblu centralnym (np. tworzenie
16

17
18

19

APCz, UWCz, Opracowanie dla Komisji Wychowania, Oświaty i Kultury WRN w Częstochowie, temat: Stan oświaty i wychowania w woj. częstochowskim oraz kierunki rozwoju do 1985 r.
– Częstochowa, luty 1982 r., sygn. 8/257, b. pag.
Tamże.
J. Sętowski, Szkolny Związek Sportowy w Częstochowie w latach 1975–1989, [w:] Działalność
Szkolnego Związku Sportowego w Częstochowie w latach 1953–2003, red. E. Małolepszy,
J. Sętowski, Częstochowa 2006, s. 67.
E. Małolepszy, Kultura fizyczna w województwie częstochowskim w latach 1989–1998…, s. 44.
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od 1994 r. uczniowskich klubów sportowych – UKS – i poprzez to skuteczne łatanie dziury w zakresie bazowym i sprzętowym placówek szkolnych).

2. Sport szkolny
Za rozwój sportu szkolnego na terenie województwa częstochowskiego odpowiadał Szkolny Związek Sportowy (SZS), który według statutu, zatwierdzonego 4 maja 1981 r. w Warszawie, był „[…] powszechną, społeczną, samorządną organizacją sportowo-wychowawczą uczniów, nauczycieli, rodziców i działaczy sportu szkolnego”20.
Do celów SZS należało przede wszystkim: „współuczestniczenie w procesie
wychowania młodzieży szkolnej na zdrowych, wszechstronnie rozwiniętych
i prawych obywateli Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej; krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży szkolnej, rozwijanie zainteresowań sportowych, podnoszenie sprawności fizycznej oraz stwarzanie warunków do rozwoju mistrzostwa sportowego; organizowanie dla zadań sportowego wychowania młodzieży
szerokiego frontu społecznego działania ogółu dorosłych”21.
Terenowymi jednostkami organizacyjnymi działającymi w ramach SZS były: oddziały wojewódzkie, które powoływał Zarząd Główny SZS; oddziały miejskie, dzielnicowe i gminne powoływane przez zarządy wojewódzkie SZS; międzyszkolne kluby sportowe (MKS) ustanawiane przez zarządy wojewódzkie
SZS oraz powoływane przez zarządy miejskie, dzielnicowe i gminne – szkolne
kluby sportowe (SKS)22.
W dniu 3 lipca 1975 r. powołano w Częstochowie ZW SZS23. Jego prezesami w latach 1975–1998 byli: Kazimierz Turek (1975–1980) i Wojciech Tobolewski (od 1980 r.)24.
Do głównych zadań, którym w pierwszych dniach działalności poświęcił się
ZW SZS w Częstochowie, należało m.in. powołanie instancji terenowych (zarządów gminnych i miejskich), jak również ustalenie odpowiedniego systemu
rozgrywek (utworzono 9 rejonów rozgrywkowych dla szkół podstawowych
i 3 rejony dla szkół ponadpodstawowych)25.
Jednostki terenowe SZS na terenie województwa częstochowskiego mieściły
się w Kłobucku (jednostką kierował Eugeniusz Olszewski), w Szkole Podsta20

21
22
23
24
25

Składnica Akt Szkolnego Związku Sportowego w Częstochowie (dalej: SASZSwCz), Zbiór
dokumentów regulujących działalność Szkolnego Związku Sportowego, Warszawa 1981, k. 3.
J. Sętowski, Szkolny Związek Sportowy w Częstochowie…, s. 65.
Tamże, s. 66.
„Gazeta Częstochowska” 1975, nr 27, s. 7.
Relacja ustna Kazimierza Siciaka przeprowadzona 20 października 2010 r.
SASZSwCz, Sprawozdanie z działalności Zarządu Wojewódzkiego SZS w Częstochowie w roku 1978, k. 2.
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wowej (SP) w Koniecpolu (J. Jelonek), w Zespole Szkół (ZS) w Krzepicach
(W. Drynda), w SP nr 1 w Lublińcu (Henryk Gruca), w LO w Myszkowie (Jerzy
Wacławik), w SP w Pajęcznie (M. Koperski), w SP w Rędzinach (Marian Bystry) i w SP w Woźnikach (Jan Telenga)26.
W październiku 1979 r. między ministrem oświaty i wychowania a przewodniczącym Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu (GKKFiS) zostało zawarte porozumienie (dotyczyło ono systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży). Na podstawie wytycznych powyższego porozumienia
Ministerstwo Oświaty i Wychowania oraz GKKFiS wprowadziły dla szkół podstawowych system imprez igrzyskowych, a dla szkół ponadpodstawowych –
system imprez spartakiadowych27.
Zawody i imprezy sportowe, począwszy od roku szkolnego 1980/1981, prowadzono w następujący sposób:
— szczebel podstawowy: szkoły podstawowe – Szkolne Igrzyska Sportowe
(SIS); szkoły ponadpodstawowe – Szkolne Spartakiady Młodzieży,
— szczebel gminny: szkoły podstawowe – Igrzyska Młodzieży Szkolnej; miejski: szkoły ponadpodstawowe – Spartakiady Młodzieży,
— szczebel wojewódzki: szkoły podstawowe – Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej; szkoły ponadpodstawowe – Wojewódzkie Spartakiady
Młodzieży28.
Za organizację zawodów i imprez sportowych w szkołach podstawowych
i ponadpodstawowych, na poszczególnych szczeblach (etapach), odpowiadały:
— na etapie szkolnym – SKS,
— na szczeblu gminnym – SKS ZSG oraz Gminny Zarząd SZS,
— na szczeblu miejskim – SKS wyznaczonej szkoły oraz Zarząd Miejski SZS,
— na etapie rejonowym – Gminny Zarząd SZS, Zarząd Miejski SZS, wyznaczony SKS oraz wytypowany sekretarz rejonowy,
— na szczeblu wojewódzkim – na zlecenie ZW SZS wytypowany Zarząd Miejski SZS lub Gminny Zarząd SZS29.
Od początku lat dziewięćdziesiątych XX w. rywalizacja sportowa uczniów
szkół podstawowych odbywała się w ramach SIS, natomiast dla szkół ponadpodstawowych w ramach Gimnazjad Szkolnych30.
Istotnym przedsięwzięciem w zakresie działalności ZW SZS w Częstochowie było powoływanie Rejonowych Organizatorów Sportu (ROS). W latach
1991–1998 funkcje ROS pełnili: Kazimierz Siciak w Częstochowie (1991–
26
27
28

29
30

J. Sętowski, Szkolny Związek Sportowy w Częstochowie…, s. 81.
Tamże, s. 71.
SASZSwCz, Szkolny Związek Sportowy. Kalendarz imprez sportowych dla dzieci i młodzieży.
Częstochowa 1980/81, k. 25.
Tamże, k. 24.
E. Małolepszy, Sytuacja Szkolnego Związku Sportowego w Częstochowie w latach 1990–1998,
[w:] Działalność Szkolnego Związku Sportowego w Częstochowie w latach 1953–2003, s. 111.
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1998), Eugeniusz Olszewski w Kłobucku (1991–1998), J. Jelonek (1991–1995)
i Wacław Nieśpielak (1991–1998) w Koniecpolu (od 1997 r. Lelów), W. Drynda
w Krzepicach (1991–1995), Henryk Gruca w Lublińcu (1991–1998), Jerzy Wacławik w Myszkowie (1991–1998), Bogusław Żurawski w Pajęcznie (1991–
1998), Bogdan Ryglewski w Praszce (1996–1998), Marian Bystry w Rędzinach
(1991–1998) i Jan Telenga w Woźnikach (1991–1998)31.
Zarząd Wojewódzki SZS w Częstochowie od momentu powołania prężnie
działał na polu szkolnej kultury fizycznej. Dla przykładu, w 1978 r. przeprowadził rozgrywki sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej w 15 dyscyplinach sportowych (w tej rywalizacji udział wzięło 13 559 członków stowarzyszenia), przeszkolił 1536 młodzieżowych organizatorów sportu oraz zorganizował 13 obozów sportowo-szkoleniowych (z biathlonu, koszykówki, lekkoatletyki, narciarstwa klasycznego, piłki ręcznej i piłki siatkowej)32.
Swą obecność częstochowski ZW SZS zaznaczył również na gruncie ogólnopolskim. W 1978 r. zorganizował dwie imprezy centralne (sztafetowe biegi przełajowe w Blachowni i zawody w piłce ręcznej chłopców w Częstochowie)33. Inną
imprezą o zasięgu centralnym, zorganizowaną przez ZW SZS w Częstochowie
w 1984 r., była XI Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży w biegach przełajowych.
Wzięło w niej udział 1800 uczestników34. Jednakże najważniejszą spośród imprez
centralnych, której zorganizowania i przeprowadzenia podjął się ZW SZS, były
odbywające się w Częstochowie w dniach 28 czerwca – 5 lipca 1987 r. XII Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej. W 17 dyscyplinach sportowych, które
przeprowadzono na obiektach zlokalizowanych w Częstochowie, Kłobucku, Lublińcu i Poraju, udział wzięło 4500 młodzieży35. Z kolei w 1994 r. częstochowski
ZW SZS przeprowadził eliminacje do igrzysk w koszykówce dziewcząt36.
Organizację imprez i konkursów sportowych (np. „Zmieniamy boiska w lodowiska”, „Najlepsi w nauce i sporcie”) ZW SZS w Częstochowie przeprowadzał przy ścisłej współpracy z takimi organizacjami i instytucjami społecznymi,
jak m.in.: Komenda Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego, Rada Kultury
Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych, Zarząd Oddziału Towarzystwa
Naukowego Kultury Fizycznej, Wojewódzka Federacja Sportu i Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej37.
31
32
33
34
35
36
37

Tamże, s. 96–97.
SASZSwCz, Sprawozdanie z działalności Zarządu Wojewódzkiego SZS w Częstochowie w roku 1978, k. 2.
SASZSwCz, Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Szkolnego
Związku Sportowego w Częstochowie w roku 1984, k. 2–3.
Tamże, k. 2.
SASZSwCz, Sprawozdanie z działalności Zarządu Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Częstochowie za okres 15 XI 1984 r. – 12 XI 1988 r., k. 7.
SASZSwCz, Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Szkolnego
Związku Sportowego w Częstochowie za rok 1994, k. 3.
APCz, UWCz, Opracowanie dla Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Częstochowie, temat: Rozwój wychowania fizycznego i sportu szkolnego w woj.
częstochowskim. Częstochowa, kwiecień 1980 r., sygn. 18/7, b. pag.
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Zasadniczymi ogniwami sportu szkolnego w województwie częstochowskim
były: szkoły sportowe, SKS, MKS, Międzyszkolne Ośrodki Sportowe (MOS),
klasy sportowe i klasy z rozszerzonym programem wf. Ponadto od 1992 r. na terenie Częstochowy powoływano Dzielnicowe Ośrodki Sportu Szkolnego
(DOSS), które również stanowiły znaczący element w procesie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży. Podobnie jak tworzone od 1994 r. UKS.
Jedyną ponadpodstawową szkołą sportową na terenie województwa częstochowskiego było IV LO im. H. Sienkiewicza w Częstochowie, prowadzące
8 klas sportowych – po 2 klasy w każdym roczniku dziewcząt i chłopców. Szkolenie sportowe prowadzono w zakresie lekkoatletyki, piłki ręcznej i piłki siatkowej. Natomiast szkołami podstawowymi o profilu sportowym, działającymi
w województwie częstochowskim, były: SP nr 36 w Częstochowie (specjalizowała się w szkoleniu z zakresu pływania) i SP nr 1 w Lublińcu38.
Planowaniem, organizacją i realizacją nadobowiązkowych zajęć sportowych
(również zajęć z wf.) zajmowały się SKS. Do głównych zadań SKS należało,
m.in. „[…] podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży w szkole, upowszechnianie wzorców aktywnego spędzenia czasu wolnego oraz rozwijanie
sportowych zainteresowań wśród uczniów i stwarzanie szczególnie utalentowanym możliwości rozwoju umiejętności sportowych”39. Każdy SKS zobligowany
był do realizacji takich form pracy z młodzieżą, jak: „godzina sportu”, SIS, ćwiczenia śródlekcyjne i szkolenie młodzieżowych organizatorów sportu40.
W 1977 r. w szkołach województwa częstochowskiego funkcjonowało 267
SKS (skupiały 11 637 członków). Spośród nich, 209 SKS prowadziło szkolenie
specjalistyczne, 246 realizowało program SIS, a 204 SKS szkoliły młodzieżowych organizatorów sportu41.
Według danych z czerwca 1978 r. SKS było już mniej w porównaniu z rokiem poprzednim (252). Siedem lat później (rok szkolny 1985/1986) na terenie
województwa częstochowskiego działało 315 SKS, w roku szkolnym 1986/1987
– 269 SKS, a w roku następnym (1987/1988) – 29542. Z kolei w 1994 r. działalność prowadziło 265 SKS43.
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APCz, UWCz, Opracowanie dla Komitetu Wojewódzkiego PZPR na posiedzenie Sekretariatu,
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W częstochowskich szkołach na początku lat dziewięćdziesiątych XX w.
SKS zorganizowano w 50 szkołach podstawowych i 26 szkołach ponadpodstawowych (skupiały łącznie 3500 członków). Natomiast w okresie 1993–1994
SKS działały już tylko w 46 częstochowskich szkołach podstawowych i w 26
szkołach średnich44.
Na podstawie przedstawionych danych z lat 1977–1994 zauważyć można
w liczebności SKS duże zróżnicowanie, zarówno w odniesieniu do liczebności
SKS w szkołach z całego województwa częstochowskiego, jak i w szkołach częstochowskich.
W dniu 1 stycznia 1978 r. powołano MKS „Żak” Częstochowa. W 1980 r.
prowadził szkolenie sportowe w 5 sekcjach: koszykówce chłopców (w I połowie
1981 r. powstała w klubie sekcja koszykówki dziewcząt), piłce ręcznej dziewcząt i chłopców, szermierce i tenisie stołowym. W 1987 r. częstochowski „Żak”
wzbogacił się o nową sekcję – skoków do wody45.
W 1980 r. powołano kolejne międzyszkolne kluby sportowe: MKS Krzepice
(specjalizował się w biathlonie), MKS Lubliniec (szkolił w piłce ręcznej chłopców i lekkoatletyce) i MKS Olesno (lekkoatletyka)46. Począwszy od 1984 r. na
mapie sportu szkolnego pojawił się jeszcze MKS Myszków (piłka siatkowa
chłopców), MKS Kłobuck (koszykówka chłopców) i założony w 1988 r. MKS
„Dwójka” Blachownia (badminton)47.
Według informacji pozyskanej z „Gazety w Częstochowie”, w 1992 r. na terenie województwa częstochowskiego istniało już tylko 5 międzyszkolnych klubów sportowych: MKS „Żak” Częstochowa, MKS „Dwójka” Blachownia, MKS
Lubliniec, MKS Myszków i niewymieniany dotąd, a specjalizujący się w narciarstwie – MKS Woźniki48. Największe sukcesy spośród wymienionych odnosił
MKS „Żak” Częstochowa.
W 1977 r. jedynym ośrodkiem sportowym na terenie województwa częstochowskiego, działającym pod egidą SZS w Częstochowie, był MOS „Żak” Częstochowa. Prowadził szkolenie sportowe w 5 sekcjach: judo, kolarskiej, koszykówki dziewcząt i chłopców oraz w piłce siatkowej chłopców49. Z opracowania
dla Komisji Wychowania, Oświaty i Kultury WRN w Częstochowie z 1987 r.
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można pozyskać informacje, że MOS „Żak” w Częstochowie do 1987 r., oprócz
powyższych sekcji, wzbogacił się jeszcze o sekcję gimnastyki korekcyjnokompensacyjnej, piłki nożnej, pływania, taekwon-do i tenisa stołowego50. Innym
ośrodkiem sportowym, powstałym w maju 1980 r., był MOS Lubliniec51.
Na terenie województwa częstochowskiego w 1977 r. istniało 15 klas sportowych (piłka siatkowa – 6 klas, piłka ręczna – 4, koszykówka – 2, lekkoatletyka
– 1, piłka nożna – 1 i tenis stołowy – 1). Wszystkie te klasy zorganizowano przy
szkołach podstawowych52. Oprócz klas sportowych w 11 szkołach podstawowych z terenu województwa (stan z 1978 r.) prowadzono również klasy o rozszerzonym programie wf.53 W kolejnych latach stan ten polepszał się. By efektywniej realizować hasło „sport dla wszystkich i wszystkiego”, w 1981 r. w 25
szkołach podstawowych zorganizowano 3 klasy sportowe i 36 klas z rozszerzonym programem wf.54 Natomiast w latach 1986–1989 w szkołach na terenie województwa częstochowskiego (22 szkoły) prowadzono już 54 klasy z rozszerzonym programem wf. Klasy te powstały w związku z realizacją koncepcji miejsko-gminnej szkoły sportu55.
Ogniwem sportu szkolnego były również DOSS. W roku szkolnym
1992/1993 powołano na terenie Częstochowy 7 takich ośrodków. Obejmowały
one szkoły podstawowe z następujących dzielnic: Wyczerp i Zawodzia, Północy,
Tysiąclecia, Śródmieścia i Stradomia, Ostatniego Grosza, Błeszna i Rakowa
oraz Kawodrzy i Lisińca. W 1997 r. tych ośrodków istniało już 956.
Ostatnim znaczącym elementem wpływającym na rozwój sportu szkolnego
były powoływane od 1994 r. UKS. Na terenie województwa częstochowskiego
w 1994 r. powstało 5 UKS, ale już w kolejnym roku (1995) było ich 30. Z roku
50

51

52

53

54

55

56

SASZSwCz, Opracowanie dla Komisji Wychowania, Oświaty i Kultury WRN w Częstochowie, temat: Ocena realizacji programu opieki zdrowotnej, rozwoju kultury fizycznej i sportu
z uwzględnieniem działalności krajoznawczo-turystycznej w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych. Częstochowa, wrzesień 1987 r., k. 7.
APCz, WRNCz, Sprawozdanie analityczno-opisowe z wykonania planu budżetu za 1980 rok –
Częstochowa dn. 10 marca 1981 r., sygn. 8/258, b. pag.
APCz, UWCz, Opracowanie dla Komitetu Wojewódzkiego PZPR na posiedzenie Sekretariatu,
temat: Stan i kierunki działania Kuratorium Oświaty i Wychowania w sprawie rozwoju sportu
szkolnego na lata 1977–1980 w woj. częstochowskim. Częstochowa, marzec 1977 r., sygn.
18/1, b. pag.
APCz, UWCz, Opracowanie dla Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR na temat: Program rozwoju kultury fizycznej i turystyki na lata 1977–1980 oraz perspektywy do 1990 roku.
Częstochowa, wrzesień 1978, sygn. 18/9, b. pag.
APCz, WRNCz, Sprawozdanie analityczno-opisowe z wykonania planu budżetu za 1980 rok –
Częstochowa dn. 10 marca 1981 r., sygn. 8/258, b. pag.
SASZSwCz, Opracowanie dla Komisji Wychowania, Oświaty i Kultury WRN, temat: Informacja o przebiegu realizacji Uchwały WRN 47/VII/85 w sprawie rozwoju i doskonalenia systemu
oświaty i wychowania w woj. częstochowskim z uwzględnieniem programu rozwoju oświaty
na lata 1986–1990. Częstochowa, sierpień 1989 r., k. 10.
E. Małolepszy, Sytuacja Szkolnego Związku Sportowego w Częstochowie…, s. 96.

Wychowanie fizyczne i sport…

535

na rok, począwszy od 1994 r., liczba uczniowskich klubów w województwie
częstochowskim zwiększała się, osiągając w 1996 r. liczbę 30 UKS, w 1997 r. –
62, a w 1998 r. – 7357. Najprężniej działającymi sportowymi klubami uczniowskimi odnoszącymi sukcesy na szczeblu ogólnopolskim były częstochowskie
kluby szkolne: UKS „Gol”, UKS „48” i UKS „Hetman”.
Reasumując, należy stwierdzić, że lata 1975–1998 to okres owocnej pracy
częstochowskiego ZW SZS. Organizacja ta w ciągu 23 lat istnienia województwa częstochowskiego spełniała zarówno rolę animatora, propagatora, jak i organizatora współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, pomimo natrafiających się trudności związanych m.in. z okresem transformacji ustrojowej. Niebagatelne znaczenie w rozwoju sportu dzieci i młodzieży (również wf.) odegrały
także omówione powyżej ogniwa sportu szkolnego.

Summary
Physical education and sport in educational system in the province of
częstochowskie in years 1975–1998. Outline of the issues
This paper has been devoted to two issues: physical education in educational system and
school sport. The territorial area of the paper covers the territory of the province of częstochowskie
from years 1975–1998. In Part I of the paper resolutions and laws have been presented, which during the period covered referred to physical education in both primary and secondary education.
A lot of attention in this part has been paid to sports infrastructure of schools, which determined
the level of classes in physical education. In Part II, in turn, the activities of the School Sports Association – SZS have been discussed (with attention focused on the organizational structure and
the most important events organized by SZS) and school sport links (sports schools, School Sports
Clubs, Interschool Sports Clubs, Interschool Sports Centres, sports forms and forms with extended
curriculum in PE, District Centres of School Sport and Students’ Sports Clubs).
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IV
RECENZJE

PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Seria: Pedagogika

2012, t. XXI

Jarosław JAGIEŁA

[rec.] Franz Ruppert, Symbioza i autonomia.
Trauma symbiotyczna i miłość bez uwikłań, tłum.
Zenon Mazurczak, Wydawnictwo Czarna Owca,
Warszawa 2012, ss. 311
Recenzowana pozycja to książka, która z całą pewnością nie powinna ujść
uwadze osób zajmujących się różnymi formami pomocy psychologicznej, a zapewne także pedagogów i nauczycieli. Jej autor – Franz Ruppert, jest psychologiem i psychoterapeutą, profesorem Katholische Stiftungsfachhochschule w Monachium. Często gości również na prowadzonych w Polsce szkoleniach i warsztatach specjalistycznych. Prowadząc w obecnej chwili prywatną praktykę terapeutyczną, poszukuje źródeł uwikłań międzypokoleniowych – pomocnych w leczeniu głębokich zaburzeń psychicznych, i zajmuje się problematyką przeżywanej traumy „dziedziczonej” niejako od przodków. Nazywa swój paradygmat
„psychotraumatologią wielopokoleniową”. Jego podejście praktyczne i styl myślenia odpowiada chyba najbardziej kierunkowi, który nazwać możemy nurtem
fenomenologiczno-systemowemu. Książka stanowi z całą pewnością dobre
wprowadzeniem do tego rodzaju uprawianej psychoterapii. Trzeba zauważyć, że
wzmiankowane pozycja jest kolejnym tomem serii wydawniczej „Terapia Traumy” wydawnictwa Czarna Owca, która to seria ma ambicje prezentacji najbardziej znaczących pozycji literatury światowej z tego właśnie zakresu. Dość
wspomnieć, że dotychczas ukazały się już m.in. takie opracowania, jak znany
bestseller Anny Frederick, Petera A. Levine’a Obudźcie tygrysa, który próbuje
odpowiedzieć na fundamentalne, a jednocześnie niezwykle frapujące przecież
pytanie: dlaczego zwierzęta żyjące w naturalnym stanie przyrody, chociaż wciąż
doświadczają rozmaitych śmiertelnych zagrożeń i licznych niebezpieczeństw,
nie cierpią jednak na skutki traumy, tak jak ludzie?
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W jaki sposób autorzy odpowiadają na powyższe pytanie oraz jak wyjaśniają
przyczyny urazów psychicznych i sposobów ich leczenia – można przekonać się
dowodnie, sięgając po tę właśnie pozycję. Dodajmy jeszcze, że książka ukazała
się stosunkowo niedawno, bo zaledwie w maju 2012 roku. Inna wartościowa pozycja z tej serii to wydane nieco wcześniej Rozmowy o miłości na skraju przepaści Borisa Cyrulnika. Autor skupia się na fenomenie osób umiejących przekuć
niejako w szczęście fakt uprzedniego przeżycia dotkliwych cierpień emocjonalnych, czy też poważnego lub dramatycznego urazu fizycznego czy psychicznego
w niebudzącą wątpliwości wartość.
Omawiana przez nas książka jest zatem kolejną próbą zrozumienia głębokich ludzkich doświadczeń z innej jeszcze perspektywy niż wspomniane pozycje. W części wprowadzającej, stanowiącej mniej więcej dwie trzecie książki,
autor dokonuje opisu podstawowych pojęć wiążących się z omawianą tematyką.
Czyni to niezwykle precyzyjnie, odwołując się do szeregu przypadków ze swojej
praktyki terapeutycznej. To niewątpliwie duży walor tego opracowania. Każde
napisane zdanie ma swoją wartość, znaczenie i wymowę. Nie padają tu słowa
ogólnikowe ani niepotrzebne. Symbioza jest rozumiana bardzo szeroko, nie tylko jako stadium przejściowe w rozwoju „ja”, ale także jako „stałe wyzwanie dla
współistnienia ludzi z sobą i z innymi istotami żyjącymi na Ziemi”. Ma swój
aspekt zewnętrzny, czasem łatwo dostrzegalny, oraz formę wewnętrzną przejawiającą się określonymi przeżyciami. Na bazie tego rodzaju zależności powstaje
pragnienie samodzielności i wolności, które, jak wiadomo, nazywamy z reguły
autonomią. Zaprezentowano różne koncepcje psychologiczne symbiozy, od Ericha Fromma poczynając, poprzez Margaret Mahler, po Martina Dornesa. Szkoda, że w tym miejscu zabrakło jednej z najbardziej znaczących koncepcji więzi
Johna Bowlby’ego, o którym wspomina się zaledwie na dalszych kartach książki. Autor dokonuje rozróżnienia na konstruktywne i destrukcyjne formy symbiozy oraz na autentyczne i pozorne poczucie autonomii. Symbioza konstruktywna
– w rozumieniu Rupperta – charakteryzuje się tym, że przynosi korzyści wszystkim osobom w niej uczestniczącym. Służy rozwojowi biologicznemu, psychicznemu i duchowemu w takim stopniu, w jakim jest to konieczne na danym etapie
indywidualnego i wspólnotowego wzrostu. Łatwo zastąpić ją terminem „pozytywna więź”. Symbioza posiadająca negatywne znaczenie jest jej prostym zaprzeczeniem. Staje się uwikłaniem, gdzie ludzie pozostają od siebie zależni, nie
potrafiąc budować ze sobą satysfakcjonujących relacji, nie umieją też ostatecznie się rozstać. Za tego rodzaju więziami kryje się też często agresja i chęć manipulowania drugim człowiekiem, co często przybiera różne formy przemocy.
Wszystkie emocje są wówczas destrukcyjne, nawet uczucia miłości, przyjaźni
czy zwyczajnej ludzkiej wzajemności. Przyczyna negatywnego, symbiotycznego
uwikłania autor upatruje we wczesnej rozwojowej traumatyzacji. Trauma jest
traktowana w trojaki sposób. Jako niezwykle groźna i przytłaczająca sytuacja,
która znajduje swoje wewnętrzne przeżycie i pociąga za sobą krótko-, średnio-

[rec.] Franz Ruppert…
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i długoterminowe negatywne skutki. Trauma niesie też ze sobą charakterystyczne rozszczepienie na straumatyzowaną część osobowości oraz część, która traumie się przeciwstawia i służy przetrwaniu. Istnieje również taki segment osobowości, który nazwany zostaje zdrowym.
O ile jednak – podobne rozszczepieniu – dysocjacje mogą być chwilowe, np.
pod wpływem nagłego i silnego urazu, o tyle samo rozczepienie ma charakter
trwały, stanowi trwałe ognisko niepokoju w psychice, jednocześnie prowadząc
jakże często do wielu poważnych zaburzeń psychicznych. Są to zdarzenia zazwyczaj wypierane ze świadomości i tłumione przez części służące przetrwaniu.
Ujawniają się tylko w momentach silnego stresu lub w trudnych sytuacjach życiowych (retraumatyzacja), gdy kontrola elementów psychiki mających na celu
przetrwanie straci swoje znaczenie. Ważną cechą straumatyzowanych fragmentów osobowości jest fakt, że się niejako nie starzeją, pozostając na tym etapie
rozwoju, na którym powstały. Nie zmieniają się i nie rozwijają, gdyż nie są zasilane w nowe doświadczenia, są nie tak trudno przywoływane przy pomocy odszczepionych obrazów oraz przytłaczających świadomość uczuć. James Hillman
pisze: „Jeżeli nadal sprawia wam ból wydarzenie, które dotknęło was w wieku
12 lat, to sprawia wam ten ból nie ono już, lecz myśl o nim”. Stwarza to możliwość dystansu i trzeźwego spojrzenia na odległe zdarzenia. Może stać się zatem
– choć trudno w to najczęściej uwierzyć – naszą ukrytą siłą i niezaprzeczalną
wartością. Można by w tym miejscu zacytować znaną maksymę Roberta Bly:
„tam, gdzie jest twoja rana, tam też jest twoja potęga i moc”. Warunek jest jeden. Trzeba mieć świadomość istniejących urazów, odkryć je oraz umieć sobie
z nimi poradzić. Nieocenioną pomoc stanowi tu rzecz jasna psychoterapia, gdyż
Franz Ruppert jest przekonany, że sami, z pomocą tylko własnego wysiłku, nie
jesteśmy w stanie stawić im czoła. Dopóki bowiem trauma psychiczna nie zostanie zdiagnozowana i przyjęta, i uznana za traumę, a nie za coś innego, przez
doświadczającą jej osobę oraz terapeutę, dopóty praktycznie nie istnieje możliwość jej wyleczenia.
Ostatnia część książki poświęcona jest prezentacji własnej, autorskiej metody terapii, którą Franz Ruppert nazywa ułatwieniem traumy zorientowanej na
więź. Wiadomo, że metoda ustawień systemowych, jaką zaprezentował Bert
Hellinger, budzi w środowisku psychoterapeutów liczne kontrowersje. Przez
jednych uważana jest za rodzaj spirytyzmu (A. Posadzki, R. Tekieli i inni), z kolei pewni autorzy odmawiają jej wręcz miana terapii. Sam B. Hellinger uważa,
że nie jest to terapia, chciałoby się zatem zapytać: co to w takim razie jest? Co
stanowi o tej wyjątkowej i wciąż uprawianej przez terapeutów metodzie? Tak
więc zagorzali przeciwnicy metody ustawień rodzinnych tę część pracy mogą
sobie darować, lub też przeciwnie – sięgnąć po nią, aby upewnić się w swoich
negatywnych przeświadczeniach. Franz Ruppert o twórcy wspomnianego sytemu wspomina niewiele, bodaj tylko raz, i to w formie polemicznej, z którą niekoniecznie też trzeba się zgadzać. W bibliografii zamieszczono tylko jedną po-
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zycję Hellingera, choć przecież samych polskich przekładów jest kilkanaście tytułów. Czyżby freudowski mit o „pierwotnej hordzie”, gdzie ojciec-wódz rywalizuje z synami, którzy z mściwości, nienawiści oraz zazdrości w konsekwencji
zabijają go, miał spełnić się kolejny raz? Samo twierdzenie: „Podstawowa idea,
że wielu pacjentów musi uwolnić się od rodziców, idzie moim zdaniem we właściwym kierunku”, jest moim zdaniem kluczową sprawą dla zrozumienia wspomnianej kwestii. Nie będę tego wątku dalej rozwijał, pamiętając o prześmiewczej dewizie, iż „nie ma większej radości, gdy jeden terapeuta zinterpretuje drugiego”. Nie będę zatem analizował Rupperta. Autorowi warto jednak przypomnieć, że wzorzec ten nieświadomie powtarza się ciągle (vide: Freud i jego kontynuatorzy), a w konsekwencji nowy wódz też ostatecznie zostaje „zabity”.
Spróbujmy jednak podjąć dyskusję ze stanowiskiem autora na temat zaprezentowanej metody ustawień rodzinnych. Dla przykładu, nie wydaje mi się zbyt
fortunne włączanie terapeuty jako „reprezentanta sprawy w ustawienie”, gdyż
wychodzi on w ten sposób ze swojej przypisanej mu roli, tj. kogoś oddzielonego
i w miarę obiektywnie oceniającego system. Jego rola powinna bowiem pozostać niezmienna jako terapeuty: dopomóc ujawnić – służyć wyrażeniu – dać
możliwość uwolnieniu. Praca z tzw. „sprawą klienta” nie jest też niczym odkrywczym, bo tak właśnie, z tego co jest mi wiadome, stosują tę metodę niemal
wszyscy „ustawiacze”, reprezentujący nawet odmienne style swojej pracy.
Wprowadzają oni również, w miarę potrzeb, osobę samego klienta do ustawienia, co autor uważa za nowość. Od indywidualnej pracy „z poduszkami” bardziej można też sobie cenić metodę wykorzystującą rozmaite figurki reprezentantów. Nad odejściem od wprowadzenia określonych symboli np. „dobrej siły”,
która tutaj mogłaby odegrać niezastąpioną rolę, można też dyskutować. Myślę
jednak, że wielu czytelników odnajdzie w książce prawdę, którą autor sformułował jako swoją hipotezę roboczą. „Im dłużej pracuję jako psychoterapeuta
i badam tajemnice duszy ludzkiej, tym jaśniejsze staje się dla mnie, że konflikty
między symbiozą i autonomią są centralnym tematem dla wielu ludzi, którzy
szukają pomocy psychologicznej”. Czy jednak autor nie przesadza, gdy w obszarze więzi upatruje przyczyn wszelkich możliwych patologii: od zaburzeń
osobowości poczynając (nb. zaburzeniu typu borderline poświęca zbyt mało
miejsca, a wydaje się ono kluczowe w kontekście symbiozy), po psychozy, uzależnienia, zjawisko przemocy, niemal wszystkie choroby psychosomatyczne
oraz zjawiska społeczne, jak np. kompensacyjną funkcję pieniądza i przyczynę
kryzysów finansowych. Czy nie dał się skusić i ponieść perspektywie wyjaśnień
wszystkiego przy pomocy jednej kategorii? Chęci otwarcia tak różnorodnych
wielu „drzwi” przy pomocy jednego tylko uniwersalnego klucza? Niech ten fakt
oceni sam czytelnik.
Na koniec uwaga dotycząca samego przekładu. Autorem tłumaczenia jest
Zenon Mazurczak, który dokonał wielu już udanych przekładów z języka niemieckiego. I tym razem stanął na wysokości zadania. Warto, aby osoby podej-
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mujące się podobnych zadań translatorskich sięgnęły po wspomniane opracowanie, choćby tylko z tego powodu, aby zobaczyły perfekcjonizm w tej dziedzinie.
Nieporadność niektórych tłumaczeń książek psychologicznych jest bowiem faktem dość częstym i zauważanym przez wielu czytelników.
Pojawia się jeszcze jedno istotne pytanie. Czy omawiana książka może zainteresować pedagogów? Nie tylko pedagogów-terapeutów, ale również samych
nauczycieli. Wydaje się, że odpowiedź jest twierdząca i to pod wieloma względami. Ze zjawiskiem symbiozy, traumy i autonomii nauczyciele spotykają się
wielokrotnie w swojej praktyce. Czy jednak chcą i potrafią dostrzegać wspomniane zjawiska? Zauważać je w zachowaniach uczniów, widzieć w kontaktach
z rodzicami tych uczniów lub we własnym stylu postępowania? Samo pojęcie
autonomii, będące wszak jednym z istotnych celów wychowania, nie powinno
też pozostawić ich obojętnymi. Jeśli mają wątpliwości, warto zachęcić ich do
sięgnięcia po przedstawiony (s. 19) zestaw wskaźników postawy autonomicznej,
gdzie odnajdą z całą pewnością wiele wskazówek mogących być ciekawymi
wyznacznikami autonomicznego wychowania.
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[rec.] Mirosław Łapot, Z dziejów opieki
nad żydowskim dzieckiem sierocym we Lwowie
(1772–1939), Gliwice 2011, s. 248.
Recenzowana publikacja zasługuje na uwagę kilku kręgów Czytelników.
Pierwszym z nich są z pewnością pedagogowie opiekuńczy, zajmujący się
przede wszystkim opieką nad dzieckiem sierocym. Książka M. Łapota jest cennym źródłem informacji na temat realizacji zadań pomocowych w XIX i na początku XX w. na terenach byłej Galicji, uzupełniając dotychczasowy stan badań
zawarty w publikacjach przede wszystkim Michała Wasunga1, Juliusza Serkowskiego2, Norberta Michalewicza3, Czesława Kępskiego4, Małgorzaty Balukiewicz5, Anny Haratyk6. Ponieważ dotyczy ona ludności żydowskiej, dostarcza
także wielu inspiracji w zakresie edukacji i wychowania wielokulturowego
w wieloetnicznym mieście, jakim niewątpliwie był i jest nadal Lwów. Drugim
zatem kręgiem odbiorców mogą być naukowcy zajmujący się edukacją wielokulturową. Recenzowana pozycja nie powinna również ujść uwadze znawców
dziejów Żydów polskich, próbujących ujrzeć pełny obraz życia starozakonnych
1
2
3
4

5

6

M. Wasung, Opieka nad ubogimi. Rys opieki nad ubogimi otwartej (pozaprzytułkowej), Lwów 1908.
J. Serkowski, Dzieje TOM, Lwów 1931.
N. Michalewicz, Opieka społeczna we Lwowie, Lwów 1939.
Cz. Kępski, Opieka nad dzieckiem sierocym w Galicji w drugiej połowie XIX w., „Problemy
Opiekuńczo-Wychowawcze” 1988, nr 2.
M. Balukiewicz, Protektoraty lwowskie. Początki i rozwój praktyki opiekuńczo-wychowawczej
we Lwowie i na ziemi lwowskiej od końca XVIII stulecia do wybuchu II wojny światowej, Katowice 2000; tejże, Rozwój placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży we
Lwowie, [w:] Opieka nad dzieckiem w Galicji, red. A. Meissner, seria „Galicja i Jej Dziedzictwo” t. 16, Rzeszów 2002.
A. Haratyk, Rozwój opieki nad dziećmi i młodzieżą w Galicji doby autonomicznej, Wrocław
2002; tejże, Udział społeczeństwa galicyjskiego w opiece nad dziećmi ubogimi i osieroconymi
(1867–1914), Kraków 2007.
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na ziemiach polskich. Wymaga to gromadzenia i układania drobnych fragmentów ówczesnej rzeczywistości, rozsypanych, w wielu przypadkach nieodwracalnie zniszczonych, podczas Holocaustu. Książka M. Łapota z całą pewnością
„ocala od zapomnienia” wiele nietuzinkowych postaci, instytucji i przedsięwzięć
związanych z żydowską ludnością Lwowa przełomu wieków. Autor potrafił wyeksponować wszystkie związki i zależności między sytuacją społeczno-polityczno-obyczajową Żydów lwowskich w czasach Habsburgów, podczas I wojny
światowej i w Drugiej Rzeczypospolitej – a teorią i praktyką wychowania
i opieki nad dziećmi żydowskimi.
Podstawowym walorem pracy jest oparcie jej na bogatym materiale archiwalnym. M. Łapot dotarł do materiałów źródłowych rozproszonych w archiwach
polskich i ukraińskich, na ogół w ogóle nieznanych. Szczególnie cenne okazały
się materiały zgromadzone w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie (zespół: Żydowska Gmina Wyznaniowa we Lwowie).
Pozyskaną z nich wiedzę uzupełnił kwerendą pism wydawanych głównie na początku XX w. (m.in. „Przegląd Społeczny”, „Opieka nad Dzieckiem”, „Wychowawca”, „Dziecko” oraz „Dos Kind” [jidysz] i „Dos Szucloze Kind” [jidysz],
niemieckojęzyczne „Ost und West” oraz „Der Jude”). Skonfrontowanie tak starannie przygotowanego aparatu badawczego ze współczesną wiedzą z zakresu
opieki nad dzieckiem, a także z historią Żydów – zaowocowało opracowaniem
mającym wszelkie znamiona wzorowego studium historycznego z zakresu opieki nad dzieckiem sierocym.
Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym, wprowadzającym
w problematykę badawczą, ukazano sytuację Żydów lwowskich za rządów austriackich i w niepodległej Polsce. Autor z dużym znawstwem scharakteryzował
uwarunkowania prawne, demograficzne, gospodarcze i kulturowe. Bardzo interesujący jest rozdział drugi – zarysowano w nim żydowskie doświadczenia
w opiece i wychowaniu sierot na przestrzeni dziejów, w tym osiągnięcia w tej
dziedzinie Żydów galicyjskich. Pionierski charakter ma rozdział trzeci – obejmuje on opis i analizę funkcjonowania żydowskiego systemu opieki nad sierotami w czasie I wojny światowej i w okresie międzywojennym. Przedstawiono
w nim przyczyny zainicjowania akcji sierocej w Galicji i we Lwowie, jej rozwój
w niepodległej Polsce, wpływ polityki państwowej na żydowskie poczynania
w zakresie opieki społecznej, a także działalność instytucji opiekuńczych. Teoria
wychowania i opieki (terminologia, cele, formy, metody), jej realizacja i rozwijanie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz kadra pedagogiczna zostały scharakteryzowane w rozdziale czwartym.
M. Łapot nie tylko skrupulatnie odtworzył opiekuńczo-wychowawczą rzeczywistość w odniesieniu do sierot żydowskich we Lwowie, ale i zinterpretował
oraz obiektywnie ocenił dorobek teoretyczny pedagogów żydowskich. Ich wypowiedzi na kartach publikacji lub łamach czasopism oraz realizowany system
wychowania skonfrontował z kontekstem nowego wychowania. Ujawnił, w jaki
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sposób idee np. Gustawa Wynekena, Alfreda Adlera, Marii Montessori i Owidiusza Decroly’ego przenikały do społeczności żydowskiej i żydowskich sierocińców. Wskazał także, iż idea samorządności w owych placówkach została zaczerpnięta nie tylko od Korczaka (choć jego system wychowania był znany
wśród wychowawców lwowskich), lecz także od zachodnich pedagogów (za pośrednictwem prasy, poprzez udział w międzynarodowych konferencjach pedagogicznych, studia pedagogów galicyjskich na zachodzie Europy – m.in. w Wiedniu i Berlinie).
Temat opieki nad żydowskim dzieckiem sierocym w Polsce dotychczas był
kojarzony przede wszystkim z postacią dziś niemal mityczną – Janusza Korczaka. Recenzowana książka przekonuje, że wśród ludności żydowskiej również we
Lwowie w czasach wcześniejszych, przede wszystkim podczas I wojny światowej i tuż po niej, działało wielu nie mniej utalentowanych pedagogów, wychowawców i społeczników. Należeli do nich Róża Pomeranz-Melzer, Cecylia Klaften czy Debora Vogel, a także prawnicy Maks Schaff i Józef Kohn. Zasługą
M. Łapota jest przypomnienie niebagatelnego dorobku pedagogicznego i opiekuńczego owych działaczy, liczącego się w tysiącach ocalonych z pożogi wojennej lub od zgubnego wpływu ulicy, wykarmionych, wychowanych i wykształconych sierot, stających się pełnowartościowymi obywatelami.
Z wysokim poziomem merytorycznym pracy koresponduje jej przygotowanie formalne. Autor poprawnie posługuje się stylem naukowym, pisząc czystą
polszczyzną (nieliczne literówki należy zrzucić na karb niedokładnej korekty).
Sądy formułuje w sposób wyważony, wyprowadza je w zgodzie z literą źródeł
i wiedzą pozaźródłową.
Książka zyskała skromną, lecz estetyczną okładkę. Niepozorny format i niedużą objętość (248 stron) w dużej mierze rekompensuje jej zawartość.
Publikacja niniejsza przekonuje, iż dalsze eksploracje historycznooświatowe
w zarysowanym obszarze badawczym są możliwe, a nawet konieczne. Praca ta
powinna zainspirować do nowych badań i zaowocować kolejnymi opracowaniami nie tylko na temat oświaty i wychowania, lecz i obyczajowości, kultury
żydowskiej oraz stosunków etnicznych, narodowościowych i religijnych na obszarze Galicji7.

7

Zob. także: [M. Jaworski, rec.], Mirosław Łapot, Z dzejów opieki nad żydowskim dzieckiem sierocym we Lwowie (1772–1939), Gliwice 2011, s. 248, „Res Humana” 2011, nr 5, s. 52–53.
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[rec.] Wiktor Żłobicki, Edukacja holistyczna
w podejściu Gestalt. O wspieraniu rozwoju osoby,
Kraków 2009, wyd. 2 (wyd. 1 – 2008 r.), Oficyna
Wydawnicza „Impuls”, ss. 335
Autor w swej pracy zajął się wciąż słabo rozpoznawalnym w Polsce współczesnym nurtem pedagogicznym – pedagogiką Gestalt (niem. Gestalt – postać,
kształt, kształtowanie, nadawanie struktury). Bardziej znane są: psychologia i psychoterapia Gestalt, chociażby za sprawą czasopisma „Gestalt”, wydawanego w języku polskim od 1991 roku, które zamieszcza również teksty związane z „psychopedagogiką”. Pojawiły się w nim już w 1992 roku artykuły powiązane z tym tematem, autorstwa Joanny Grochulskiej oraz Bogusława Śliwerskiego. Ten ostatni poświęcił też pedagogice Gestalt dwadzieścia stron w swym znanym dziele: Współczesne teorie i nurty wychowania oraz pisał o niej w kilku innych publikacjach.
Również niektóre wcześniejsze prace Wiktora Żłobickiego, dra hab. pedagogiki z Uniwersytetu Wrocławskiego, dotyczyły bezpośrednio lub pośrednio tej
problematyki. Do bardziej znanych należą: Pedagogika Gestalt – jako sztuka
kontaktu nauczyciela z uczniem. Próba wglądu w alternatywę edukacyjną1, Pedagogika Gestalt jako nurt pedagogiki humanistycznej2 oraz: Gestalt. Filozoficzne i psychologiczne inspiracje dla pedagogiki3. W omawianej pracy: Eduka1

2

3

W. Żłobicki, Pedagogika Gestalt – jako sztuka kontaktu nauczyciela z uczniem. Próba wglądu
w alternatywę edukacyjną, [w:] Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku, red.
B. Śliwerski, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2001.
Tenże, Pedagogika Gestalt jako nurt pedagogiki humanistycznej, [w:] Nauki pedagogiczne we
współczesnej humanistyce, red. M. Prokosz, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1992.
Tenże, Gestalt. Filozoficzne i psychologiczne inspiracje dla pedagogiki, [w:] Pedagogika alternatywna. Postulaty, projekty, kontynuacje, t. 1, red. B. Śliwerski, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007.
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cja holistyczna w podejściu Gestalt. O wspieraniu rozwoju osoby, autor wymienia pełną listę swych artykułów i rozdziałów w publikacjach zwartych, poświęconych pedagogice Gestalt4.
Praca W. Żłobickiego stanowi pierwsze w Polsce, ujęte w postaci monotematycznego wydawnictwa zwartego, całościowe opracowanie tego znanego kierunku, popularnego w Europie Zachodniej, głównie w Niemczech oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Sam autor nie tylko teoretycznie zajmuje się
wskazaną problematyką, ale również ukończył dodatkowe studia w Instytucie
Terapii Gestalt w Krakowie oraz warsztaty prowadzone przez znanych psychoterapeutów Gestalt z USA, Francji i Niemiec. To przygotowanie teoretyczne
i praktyczne zostało wykorzystane przy pisaniu omawianej publikacji.
Książka składa się ze Wstępu, dwóch wyraźnie oddzielonych części, pierwszej – wprowadzającej dość szczegółowo w przedstawianą problematykę związaną z podejściem Gestalt w edukacji, zbudowanej z pięciu rozdziałów, oraz
drugiej – dotyczącej teoretyczno-metodologicznych podstaw badań własnych,
uzyskanych wyników, omówionych zwłaszcza w powiązaniu z rozwojem potencjału człowieka, skonstruowanej z czterech rozdziałów, ponadto z: Zakończenia,
Bibliografii, krótkich streszczeń w językach angielskim i niemieckim, trzech załączników, indeksu nazwisk i pojęć. Praca zwiera także trzynaście tabel, dziewiętnaście schematów, a w załącznikach można odnaleźć m.in. dwanaście
barwnych rysunków, co wzbogaca przekaz merytoryczny i podnosi atrakcyjność
wizualną. Recenzentem wydawniczym dzieła został dr hab. Andrzej Murzyn,
prof. Uniwersytetu Śląskiego, specjalizujący się m.in. w filozofii pedagogiki.
Sam temat pracy jest jak najbardziej uzasadniony, gdyż podstawy pedagogiki Gestalt wiążą się z holistycznym ujęciem człowieka, otaczającego go świata
oraz edukacji, a jej główna idea dotyczy przede wszystkim wspierania rozwoju
osoby. Autor zakłada jako cele swojej pracy: wzbogacenie ogólnej wiedzy pedagogicznej w naszym kraju, dostarczenie pedagogom wiedzy dotyczącej określonego nurtu edukacyjnego, czyli gestaltowskiego podejścia w edukacji, w celu
rozwijania ich kompetencji, zwrócenia im uwagi na znaczenie rozwoju osobistego i duchowego w zmaterializowanym i konsumpcyjnym świecie.
W rozdziałach części pierwszej pracy autor koncentruje się na problematyce:
człowieka i edukacji w perspektywie humanistycznej, podejściu Gestalt w edukacji, filozoficznych, psychologicznych i psychoterapeutycznych źródłach dla
tego podejścia oraz na zagadnieniu: pedagogika a psychoterapia i psychoedukacja. Opracowania tych rozdziałów mają charakter pogłębiony, autor odwołuje się
do wielu stanowisk i źródeł obco- i polskojęzycznych.
W rozdziale pierwszym bądź piątym można było również wspomnieć o założeniach pedagogiki holistycznej oraz o dorobku związanym z terapią pedago4

Tenże, Edukacja holistyczna w podejściu Gestalt. O wspieraniu rozwoju osoby, wyd. 2, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009, przypis na s. 11–12 oraz w Bibliografii, s. 302.
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giczną (głównie chodzi tu o relaksację) Andrzeja Szyszko-Bohusza, pedagoga
i filozofa, który w omawianych tematach sporo zaoferował polskiej pedagogice.
Już w końcu lat osiemdziesiątych starał się wykreować pedagogikę holistyczną
jako nowy kierunek pedagogiczny w Polsce, zwracając uwagę na nauczyciela
i ucznia w kontekście wsparcia ich rozwoju i doskonalenia osobowości, zagadnienia podstawowego w czasach kryzysu cywilizacji naukowo-technicznej i zagrożenia dla wartości humanistycznych. Odwoływał się przy tym m.in. do dorobku pedagogicznego Jana Henryka Pestalozziego, psychologii i psychoterapii
Abrahama Maslowa, Carla R. Rogersa i Fritza Perlsa, których wysiłki leżą
u podstaw pedagogiki Gestalt5. Również relaksacja w szkole jest zalecana przez
Hilariona G. Petzolda, przedstawiciela niemieckiej pedagogiki Gestalt, co pozostaje w pełnej zgodzie z wysiłkami wspomnianego polskiego uczonego.
W. Żłobicki przedstawiając źródła podejścia Gestalt w schemacie nr 1 (s. 43),
przy Filozofii zen wymienił w nawiasie nazwisko Lao-Tsy, a chociaż systemy filozoficzno-religijne taoizmu i buddyzmu zen są w dużej mierze zgodne, właściwszym wydaje się tutaj wymienienie jakiegoś mistrza zen, np. Dōgena, nazywanego często japońskim egzystencjalistą.
Powyższe spostrzeżenia nie umniejszają osiągnięć autora, część pierwsza
książki wyraźnie wskazuje na potrzebę wzmocnienia humanistycznej strony
procesu wychowawczo-kształcącego, harmonijnego rozwijania wszystkich stron
osobowości ucznia i współczesnego człowieka, nie tylko intelektu, ale też sfer:
emocjonalno-uczuciowej, społecznej, cielesnej i duchowej. Edukacja holistyczna
w ujęciu Gestalt jawi się jako alternatywa dobrze odpowiadająca na zapotrzebowanie współczesnej edukacji (już przecież w dużej mierze globalnej), zagrożonej dehumanizacją, autorytaryzmem, konsumpcjonizmem, i wskazującej jakże
często na potrzebę rozwoju w zakresie tzw. sfery profesjonalnej człowieka, pomijając jego rozwój osobisty.
Rozdziały części drugiej dotyczą teoretycznych i metodologicznych podstaw
badań autora, mandali jako kreatywnej formy pracy, a także jako narzędzia badawczego, metodologii badań własnych oraz prezentacji ich wyników. Autor
w badaniach tych przeciwstawił się podejściu redukcjonistycznemu i badaniom
kwantytatywnym na korzyść nurtu interpretatywnego i badań rozumiejących.
Przedstawił to dokładniej w ujęciu różnych koncepcji i szkół psychologicznych.
Żłobicki zaproponował za Olafem-Axelem Burowem mandalę jako narzędzie do
badań empirycznych i porównał efekty zajęć o charakterze psychoedukacyjnym,
prowadzonych podczas szkoleń w Instytucie Terapii Gestalt, z rezultatami uzyskanymi przez młodzież uniwersytecką w grupie kontrolnej. Przede wszystkim
dążył do rozstrzygnięcia problemu związku między uczestnictwem badanych
5

Por.: A. Szyszko-Bohusz, Pedagogika holistyczna, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 1989 oraz tegoż, Pedagogika holistyczna, [w:] Encyklopedia pedagogiczna
XXI wieku, t. 4: P, red. T. Pilch, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2005, s. 152–156.
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osób w procesie kształcenia a ich rozwojem osobistym6. Jakkolwiek nie uogólnił
zbytnio wyciągniętych przez siebie wniosków, to zauważył, że „w porównaniu
z grupą kontrolną – uczestnictwo w procesie edukacyjnym w podejściu Gestalt
może sprzyjać zmianie obrazu siebie we wszystkich pięciu wymiarach: racjonalnym, emocjonalnym, cielesnym, społecznym i duchowym. Z drugiej jednak
strony […] system edukacji akademickiej oddziaływał szczególnie na sferę poznawczą badanych osób i umacniał wymiar racjonalny obrazu własnej osoby”7.
Dążąc do podsumowania, należy stwierdzić, że praca W. Żłobickiego jest
nowatorska na gruncie polskiej pedagogiki, stanowi pogłębione studium humanistyczne, dotyczące edukacyjnego wymiaru metody i szkoły Gestalt, w sposób
wielostronny zajmuje się badaną problematyką i podkreśla potrzebę wspierania
rozwoju wszystkich wymienionych wyżej wymiarów ludzkiej osoby. Pedagogika Gestalt w prezentacji autora zdaje się odpowiadać na większość problemów,
z którymi borykają się współczesne nauki o wychowaniu. Ponadto dzieło to stanowi dla pedagogów, w tym pedagogów-praktyków oraz osób w roli nauczycieli, możliwą do przyjęcia alternatywę prowadzenia pracy samowychowawczej
i z własnymi wychowankami, przeciwstawną do mocno ostatnio propagowanej
opcji kształcenia profesjonalnego. Książka została już doceniona w literaturze
pedagogicznej8 i umiejscawia Wiktora Żłobickiego (gdy uwzględnimy ją wraz
z całym jego dotychczasowym dorobkiem naukowym) jako jednego ze znaczących przedstawicieli polskiej pedagogiki humanistycznej.

6
7
8

W. Żłobicki, Edukacja holistyczna…, s. 253.
Tamże, s. 276.
B. Śliwerski, Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia, klasyfikacje, badania, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011, s. 279–282.
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Sprawozdanie z VIII Międzynarodowej Konferencji
Naukowej „Edukacja w dobie postmodernizmu”,
Częstochowa 23–24.09.2012
W dniach 23–24 września 2012 roku Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie gościła uczestników Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Edukacja w dobie postmodernizmu”. Było to ósme, w przeciągu kilku ostatnich lat,
spotkanie pedagogów, socjologów, filozofów, a także lingwistów poświęcone
wychowaniu młodego pokolenia. Cykl konferencji zainicjował przed laty i podjął trud organizowania Zakład Historii i Teorii Wychowania Instytutu Pedagogiki. Od dwóch lat współorganizatorem jest Pracownia Badań nad Komunikacją
Pragmatyczną Instytutu Filologii Polskiej. Konferencje odbywają się przy
współudziale Komisji Filozofii i Socjologii PAN Oddział w Katowicach.
Każdej z konferencji przyświeca temat przewodni wyrażony w jej tytule.
Tym razem, naukowcy z ośrodków zagranicznych (Rosji, Białorusi, Ukrainy
i Słowacji) oraz krajowych (Uniwersytetu Jagiellońskiego, Gdańskiego, Poznańskiego, Szczecińskiego, Wrocławskiego, Śląskiego, Kieleckiego, Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie, Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości,
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi) starali się poszukiwać rozwiązań umożliwiających skuteczną edukację młodzieży w czasach ponowoczesnych, w których dominuje relatywizm. Prelegenci porównywali obecną i dawną
sytuację edukacyjną, stawiali diagnozy, podawali propozycje działań na przyszłość. Nad poszukiwaniem skutecznych rozwiązań debatowało ponad czterdziestu prelegentów, zaproszonych gości i innych uczestników konferencji.
Pierwszy dzień poświęcono na Warsztaty Jasnogórskie. Przybyli goście mieli okazję obcować z materialnym i duchowym dorobkiem klasztoru jasnogórskiego. W czasie zwiedzania sanktuarium i Biblioteki Jasnogórskiej poznawali
dzieła sztuki związane z kultem maryjnym, rękopiśmienne zabytki łacińskie i łacińsko-polskie. Warsztaty przybliżyły Jasną Górę nie tylko jako ośrodek kultu
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i obronną fortecę, ale też jako ośrodek kultury piśmiennej i miejsce krzewienia
idei patriotyzmu.
Drugi dzień konferencji otworzył JM rektor AJD w Częstochowie prof. dr
hab. Zygmunt Bąk oraz JM rektor Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości prof. dr Tadeusz Grabowiecki. Po wystąpieniach honorowych gości rozpoczęły się obrady plenarne. Marta Meducka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach) w referacie Lwów – miasto wielu kultur w świetle pamiętników
przybliżyła pamiętnikarstwo mieszkańców wielokulturowego (polsko-ukraińsko-żydowskiego) Lwowa. Julian Dybiec (Uniwersytet Jagielloński) wystąpienie
Zagadnienie wartości w postmodernistycznej teorii i praktyce pedagogicznej poświęcił potrzebie powrotu do wartości uniwersalnych wypracowanych w toku
rozwoju cywilizacji. Wskazał na negatywne skutki rozmycia wartości w czasach
ponowoczesnych. Ks. Dominik Kubicki (Uniwersytet Adama Mickiewicza
w Poznaniu) w referacie Utopia projektu edukacji multikulturowej a możliwości
edukacji tradycyjnej, otwartej na odmienności kulturowo-religijne wskazał wady
projektu edukacji multikulturowej i wartości pozytywne edukacji tradycyjnej.
Bernd-Joachima Ertelt (Akademia im. Jana Długosza w Czestochowie, dalej
AJD) w referacie Koncepcja zawodowa vs employability – postrzeganie życia
zawodowego w Europie. Ład międzycywilizacyjny. Wybrane aspekty wyzwań
edukacyjnych zmierzył się z trudnym w czasach globalnego kryzysu problemem
edukowania młodzieży dla potrzeb gospodarki. Wyzwaniom edukacyjnym
w ponowoczesności poświęcone było również wystąpienie Zdzisława Zagórskiego (Uniwersytet Wrocławski) Ład międzycywilizacyjny. Wybrane aspekty
wyzwań edukacyjnych. Adam Rosół (AJD) w referacie Czy edukacja może być
postnowoczesna? wskazał na niebezpieczeństwa tkwiące w ideologicznym postrzeganiu kategorii „postmodernizm”. Obrady plenarne zakończył referat Grzegorza Majkowskiego (AJD) Rola języka w edukacji społeczeństw ponowoczesnych, który zwrócił uwagę na funkcje języka w ponowoczesnej komunikacji.
Podkreślił, że język w czasach dominacji relatywizmu służy często nie do opisu
rzeczywistości, lecz do jej konstruowania i zniekształcania. W systemie demokratycznym jest narzędziem walki o wpływy w społeczeństwie.
Po obradach plenarnych rozpoczęły się prace w trzech sekcjach.
Sekcja I – pedagogiczno-psychologiczna – podjęła zagadnienia dotyczące
roli uczniów i nauczycieli w systemie edukacyjnym, działań stymulujących do
rozwoju jednostki, wykorzystania technik medialnych. Na problematykę tę spojrzano z perspektywy pedagogicznej i psychologicznej. Współczesnym potrzebom uczniów poświęcono następujące wystąpienia: Ilona Żeber-Dzikowska
(Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) Potrzeby wychowawcze, socjalne, edukacyjne w rozwijaniu świadomości w zakresie kształtowania postaw
prospołecznych uczniów, Elżbieta Napora (AJD): Agresja i dewaloryzacja siebie
a atrakcyjność adolescenta wśród rówieśników. Przybliżono także rozmaite projekty mające na celu usprawnienie działań edukacyjnych, aktywizujące uczniów
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i nauczycieli: Elżbieta Kornacka-Skwara (AJD), Zastosowanie mechanizmu biologicznego sprzężenia zwrotnego w procesie kształtowania umiejętności, Monika
Adamska-Staroń (AJD): Idea lokalnej emancypacji źródłem inspiracji dla edukacyjnych projektów w ponowoczesnym świecie, Edyta Widawska (AJD): Animacja społeczna jako narzędzie zmiany. Próba analizy na przykładzie zrealizowanych projektów animacyjnych i teorii strukturalno-funkcjonalnej, Maria
Janukowicz (AJD) Transmisja wiedzy przedmiotowej edukacyjną szansą czy
brzemieniem? W dwóch referatach – Pawła Zielińskiego (AJD) Rola nauczyciela a założenia edukacji postmodernizmu i Agnieszki Kozerskiej (AJD) O stylach
aktywności edukacyjnej przyszłych nauczycieli – zwrócono uwagę na wyzwania,
jakie stoją przed nauczycielem w ponowoczesnej edukacji. Zajęto się też wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technicznych w edukacji: Agata WoźniakKrakowian (AJD) Sytuacje stresowe i ich konsekwencje zdrowotne, i walką ze
stresem: Beata Zajęcka (AJD) Komputer – przyjaciel czy wróg młodzieży?
Dyskutanci zwrócili uwagę na konieczność stałego eksponowania podmiotowości ucznia.
Sekcja II – komunikacji pragmatycznej – obszarem zainteresowań i dyskusji
uczyniła rolę szeroko rozumianej komunikacji w systemie edukacyjnym. Anna
Krupska-Perek (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, dalej AHE)
w referacie Edukacja kulturowa a kultura osobnicza zwróciła uwagę na miejsce
i rolę kultury osobniczej w edukacji kulturowej. Szczególnym wyznacznikiem
kultury osobniczej uczyniła zachowania komunikacyjne w ponowoczesności.
Paweł Płusa (AJD) w wystąpieniu Walory germanistycznego konwersatorium
socjolingwistycznego a koncepcja edukacji międzykulturowej zwrócił uwagę na
międzykulturowy aspekt nauki języków obcych. Zagadnienie to omówił na
przykładzie germanistycznego konwersatorium socjolingwistycznego. Eugeniusz Szymik (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Gliwicach) w referacie
Wpływ historii na kształtowanie się tożsamości narodowej wybranych bohaterów literackich problematykę tożsamościową powiązał z edukacją w dobie
postmodernizmu. Odwołał się do przykładów z literatury polskiej. Na przykładach z literatury swoją wypowiedź oparła także Justyna Makowska (AHE).
W referacie Czas i przestrzeń w podhalańskiej literaturze gwarowej. Analiza językowo-kulturowa spojrzała na tytułowe pojęcia przez pryzmat języka i kultury
Podhala. Całość powiązała z aspektem edukacyjnym. Anna Pyda-Grajpel (AJD)
w referacie Muzyka własna – muzyka obca. Niektóre aspekty percepcji różnych
stylów muzycznych przez młodzież licealną w dobie globalizacji – analiza jakościowa zwróciła uwagę na preferowane przez współczesną młodzież style muzyczne. Aneta Majkowska (AJD) w referacie Gatunki wypowiedzi w przestrzeni
edukacyjnej podkreśliła, że umiejętność posługiwania się przez młodzież rozmaitymi gatunkami mowy ułatwia w dobie postmodernizmu skuteczną komunikację. Zebranym nie była też obca problematyka komunikacji niewerbalnej w kontekście edukacji. Michał Garncarek (Placówka Kształcenia Ustawicznego Migaj
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Naturalnie w Łodzi) w referacie Polski język migowy i jego znaczenie w edukacji głuchych przybliżył zebranym zasady Polskiego Języka Migowego (dalej
PJM) i omówił jego rolę w edukacji osób niesłyszących. Prelegent zwrócił uwagę na fakt, że świadomość społeczeństwa na temat polskiego języka migowego
i w ogóle środowiska niesłyszących jako wspólnoty kulturowo-językowej jest
niewielka. Wskazał w tym przypadku na małą liczbę kursów PJM i brak odpowiednich materiałów dydaktycznych oraz opracowań naukowych. Nie ograniczył się przy tym tylko do zagadnień teoretycznych, ale zaprezentował też większość znaków, którymi operuje PJM. Katarzyna Dawidowicz (AHE w Łodzi)
w wystąpieniu Edukacja językowa dziecka w dobie postmodernizmu zajęła się
zagadnieniem budowania przez uczniów komunikatów spójnych zarówno pod
względem formy, jak i treści. Za jedną z przyczyn niskiego poziomu uczniowskich prac pisemnych i mówionych uznała dominację w ponowoczesności komunikacji obrazkowo-słownej. Zwróciła uwagę na to, że umiejętność budowania
dobrze zorganizowanego komunikatu – na poziomie formalnym i semantycznym
– ułatwia uczniom osiąganie wysokich wyników w nauce i ma wpływ na ich
przyszłą karierę zawodową. Problematyce spójności tekstu poświęcił swoje wystąpienie także Bartosz Woźniak. W referacie Komunikacja w ponowoczesności
(na przykładzie publicystyki prasowej) omówił mechanizmy wiązania jednostek
zdaniowych w felietonach prasowych. Zwrócił przy tym uwagę na edukacyjny
walor tego typu komunikatów. Edukacyjnej i wychowawczej wartości przekazu
poświęcony był referat Edyty Skoczylas-Krotli (AJD) Książki kucharskie w ponowoczesnej przestrzeni edukacyjnej. Bazę materiałową stanowiły książeczki
z przepisami kulinarnymi przeznaczone dla dzieci i nastolatków. Prelegentka
podkreśliła, że wspólne przygotowywania posiłku przez rodziców i dzieci –
z wykorzystaniem atrakcyjnego i dostosowanego do wieku przekazu – integruje
rodzinę. Psychologicznymi uwarunkowaniami pracy nauczyciela zajęła się Anna
Pierzchała (AJD). W wystąpieniu JA w relacji do TY – osobowościowe uwarunkowania pracy nauczyciela. Raport z badań omówiła wpływ osobowości nauczyciela na jego relacje z uczniami. Adrianna Sarnat-Ciastko (AJD) w referacie
Perspektywy wychowania młodego pokolenia w XXI wieku w działalności wrocławskiego Towarzystwa Edukacji Otwartej omówiła osiągnięcia Towarzystwa
Edukacji Otwartej w wychowywaniu współczesnej młodzieży.
W konkluzji uczestnicy podkreślili rolę zabiegów językowych w edukacji
społeczeństw ponowoczesnych.
Sekcja III – historyczno-oświatowa – zgromadziła historyków oświaty i andragogów. Krzysztof Jakubiak (Uniwersytet Gdański) w referacie Trwałe wartości i tradycje życia i wychowania w rodzinie polskiej XIX i początkach XX wieku
przybliżył model wychowania w rodzinie w XIX wieku z odniesieniem do początku XX wieku. Stanisław Meducki (Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach) w wystąpieniu Niemieckie okupacyjne szkolnictwo zawodowe w Generalnym Gubernatorstwie (1939–1945) omówił system niemieckiego okupa-
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cyjnego szkolnictwa zawodowego na ziemiach polskich. Do historii żydowskich
organizacji oświatowych odwołał się Kazimierz Rędziński w referacie Żydowskie towarzystwa kulturalno-oświatowe w Galicji na przełomie XIX/XX wieku.
Svitlana Lupiy (Akademia Sztuk Pięknych we Lwowie) w wystąpieniu Obraz
dzieci w malarstwie polskim w drugiej połowie XIX – początku XX wieku ukazała motyw dorastania i wychowania dziecka w malarstwie polskim (m.in. na
przykładzie obrazów Jana Matejki, Stanisława Wyspiańskiego). Elżbieta Magiera (Uniwersytet Szczeciński) w referacie Ideały wychowawcze polskiej spółdzielczości międzywojennej (1918–1939) i ich aktualność we współczesnym społeczeństwie obywatelskim podkreśliła znaczenie ideału kooperacji dla kształtowania postaw obywatelskich w szkole współczesnej. Halina Gromowa (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. I. Franko) przedstawiła organizację szkolnictwa
lwowskiego w czasie inwazji rosyjskiej w 1915 roku. Roman Świątek (Agricola
Krępsko) przybliżył działalność wiejskiego ośrodka edukacji ekologicznej
w kontekście edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Dwa referaty poświęcono
historii szkolnictwa w Częstochowie: Izabela Wrona w wystąpieniu Częstochowskie szkolnictwo zawodowe w okresie dwudziestolecia międzywojennego
omówiła międzywojenny etap rozwoju szkolnictwa zawodowego. Katarzyna Zalas w referacie Szkoła powszechna nr 13 w Częstochowie w latach 1918–1939 na
przykładzie częstochowskiej placówki oświatowej przedstawiła proces rozwoju
szkolnictwa powszechnego w okresie międzywojennym.
W dyskusji podkreślono, że budowanie skutecznego systemu edukacyjnego
powinno uwzględniać wiedzę historyczną o dawnych systemach.
Konferencja Edukacja w dobie postmodernizmu zgromadziła kilka pokoleń
badaczy reprezentujących różne dyscypliny naukowe, którzy na edukację w czasach współczesnych spojrzeli z wielu perspektyw. Uczestnicy częstochowskiego
spotkania naukowego uznali za konieczne zmierzenie się z wyzwaniami współczesności i poszukiwanie nowatorskich rozwiązań w zakresie potrzeb edukacyjnych młodzieży.
Do rąk Czytelników zostanie niebawem oddany tom pokonferencyjny. Należy mieć nadzieję, że spotka się z ciepłym odbiorem i zainteresowaniem tych
wszystkich, którym jest bliska edukacja w postmodernistycznej przestrzeni komunikacyjnej.
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Autorów nadsyłających teksty z zamiarem ich opublikowania w roczniku prosimy o dostosowanie
się do poniższych zasad.
Artykuły – edytor MS Word, czcionka Times New Roman, wielkość 12, odstęp między wierszami
1,5, lewy margines 3,5 cm – należy dostarczyć w formie wydrukowanej wraz z płytą lub przesłać
pocztą elektroniczną.
Przypisy – w roczniku przyjęto zasadę sporządzania przypisów dolnych. Odsyłacz do przypisu
w tekście głównym umieszczamy w górnym indeksie przed kropką kończącą zdanie (...2.). Stosujemy zapis przecinkowy, czyli poszczególne elementy adresu bibliograficznego oddzielamy przecinkami. Rozróżniamy zapisy:
a. pracy zwartej; np.: A. Artaud, Teatr i jego sobowtór, tłum. J. Błoński, Warszawa 1978, s. 78.
b. artykułu w czasopiśmie; np.: K. Jedynak, Kilka uwag o wychowaniu poza szkołą, „Problemy
Opiekuńczo-Wychowawcze” 1995, nr 4, s. 22.
c. artykułu w pracy zbiorowej; np.: J. Rozwadowski, W kręgu tradycji kaszubskiej, [w:] Z zagadnień folkloru ziemi pomorskiej. Materiały z sesji, Gdańsk 22–24 maja 1997, t. 1, red.
C. Kobrzycki, T. Paculewicz, Gdańsk – Słupsk 1999, s. 29.
d. źródła archiwalnego; np.: Archiwum Państwowe w Częstochowie, zespół: Oświata i opieka
społeczna w Częstochowie (1918–1939), sygn. 255, k. 12.
e. zapis źródeł internetowych, np. W. Modzelewski, Z prawem na opak, www.onet.pl, stan z:
22.10.2008, s. 2.
W tekście przypisów stosujemy skróty polskie: tamże, dz. cyt., incipit tytułu w przypadku przywołania więcej niż jednej pracy danego autora.
Do artykułu należy dołączyć krótkie streszczenie w języku angielskim (do 15 wierszy łącznie
z przetłumaczonym tytułem).
Artykuł przesłany do redakcji „Pedagogiki” jest traktowany jako dzieło oryginalne. Jeżeli tekst został opublikowany wcześniej, Autor jest zobowiązany do podania wyczerpującej informacji na temat pierwodruku.
Prosimy o podanie czytelnych informacji na temat stopnia i tytułu naukowego, miejsca pracy,
numeru telefonu, a także adresu prywatnego i poczty elektronicznej.
Redakcja „Pedagogiki” zastrzega sobie prawo do ingerencji w nadesłane teksty (ewentualne zmiany będą konsultowane z Autorem). Redakcja nie zwraca tekstów nadesłanych, lecz nieopublikowanych na łamach rocznika.
Opis procedury recenzyjnej oraz inne przydatne informacje, w tym dane kontaktowe, Autorzy odnajdą na stronie: www.wp.ajd.czest.pl/pedagogika.

