WSPÓŁCZESNE TRENDY
W BADANIACH NAUKOWYCH

Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki
we Wrocławiu

2

Wydział Zarządzania

WSPÓŁCZESNE TRENDY
W BADANIACH NAUKOWYCH

Praca zbiorowa pod redakcją:
Ks. prof. dr hab. Jana Zimnego

Stalowa Wola 2020

3

© Copyright by Jan Zimny
Wszelkie prawa zastrzeżone

Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub
fragmentów niniejszej publikacji bez zgody wydawcy zabronione

Recenzenci
Prof. dr hab. Akimjak Amantius
Prof. dr hab. Janina Kaniuczak
Dr doc. hab. Patrik Maturkanič

Projekt okładki: ks. Jan Zimny

ISBN 978-83-957929-2-2

Printed in Poland
Drukarnia: Eikon Plus, 31-302 Kraków, ul. Wybickiego 46,
Tel. 12/636-27-13; fax: 832-77-87; eikonplus@eikon.net.pl;
www.eikon.net.pl

4

Wstęp
Dynamiczny rozwój technologiczny jaki obserwujemy
na początku XXI wieku znacząco wpłynął na wszystkie dziedziny życia. Skutkuje to znaczącym wzrostem możliwości jak i
pojawieniem się wysublimowanych potrzeb rozwijającego się
społeczeństwa. Zjawisko to niejednokrotnie staje się wyzwaniem badawczym, zmuszającym do połączenia wiedzy eksperckiej z wielu obszarów nauki. Coraz wyraźniejsza staje się
potrzeba intensywnego poszukiwania nowych możliwości
badawczych w warunkach postępujących zmian typowo technologicznych.
W świecie nauki pojawiają się coraz to nowe trendy badawcze, często są to wyspecjalizowane środowiska, które z
odwagą podejmują współczesne wyzwania. Organizowane
dyskusje, debaty, polemiki, w tym także seminaria naukowe
czy konferencje potwierdzają potrzebę i słuszność takich działań. Jesteśmy często świadkami pojawiania się na rynku wydawniczym nowych monografii, tekstów, które ukazują wielośc badań i to często badań opartych na zupełnie nowych trendach w poszczególnych dziedzinach zycia.
Należy też zwrócić uwagę na śmiałą innowacyjność i
możliwość wykorzystania badań naukowych w praktyce, czy
też przeniesienia osiągnięć własnych do sfery biznesu. Nastęuje w ten sposób integrowanie różnych środowisk naukowych,
zachęcając przy tym ludzi młodych do podjęcia współpracy z
różnymi jednostkami naukowymi.
Gdy spojrzymy na zawartość portali interntowych szybko
się przekonamy, że nowe trendy w badaniach obejmuję wprost
w detalach poszczególne elementy czy to środowiska, czy biznesu, czy innych dziedzin życia.
Przytoczone wybrane przykłady badań z nowych obszarów badawczych zaprezentowanych w niniejszej publikacji
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zapewne nie wyczerpują tego tematu, jednakże w pewnym
stopniu pokazują, jak mocno tematyka wielu badań leży w
kręgu zainteresowań naukowców. Ogrom zakresu podejmowanych tematów badawczych dowodzi, iż jest to temat interesujący naukowo i praktycznie.
Nie oznacza to jednak, że nie istanieją w tym względzie
określone bariery. One dotyczą nie tylko spraw finansowych,
ale personalnych, mentalnościowych, organizacyjnych, biznesowych itp. Wciąż spotyka się kręgi osób dla których nowe
wyzwania nie są drogą do rozwoju lecz zgrożeniem dla ich
status quo. Wydaje się jednak, że nowe pokolenie, które jest
otwarte a przy tym pracowite, będzie obligować środowiska i
ich przedstawiciel do zmiany mentalności.
Niniejsza publikacja jest małym akcentem w dążności do
potrzeby takich działań, które by otworzyły szeroko dzrwi na
nowych ludzi plemię. Młodzi naukowcy często blokowani
przez szerego „starszaków” nie mają szans spokojnego rozwoju naukowego. Poszukują środowisk, osób rozumiejących ich
potrzeby, tęsknoty za możliwością rozwoju na polskiej niwie.
Ufać też należy, że publikacja stanie się pomocą dla
przedstawicieli różnych profesji, a jednocześnie stanowi ona
dowód, że można inaczej, czyli można stwarzać pewne warunki do rozwoju młodej generacji. Jest jedynie mały przyczynek w
tym względzie, niemniej dający nadzieję na pewną perspektywę.
Ponadto należy podkreślić, że Polska znajduje się obecnie
w specyficznej sytuacji. Z jednej strony, istniejące przewagi
konkurencyjne na rynkach zachodnich skłaniają raczej do intensyfikacji tego czym dysponyjemy, a nie do poszukiwania
nowych innowacyjności. Z drugiej strony, świadomość szybkiego wygasania tych przewag każe już dziś podjąć działania
na rzecz wzrostu innowacyjności i poprawy współpracy pomiędzy biznesem i nauką, nauką a jednostkami zagranicznymi
o podobnym profilu.
Ks. Jan Zimny
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Rozdział I

Religia, Kościół, filozofia
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ks. Paweł Robert Surowiec1

Wyzwania współczesnej antropologii chrześcijańskiej
wobec idei trans humanistycznych
Wprowadzenie
Człowiek na różnych etapach swojego życia konfrontuje
się ze słabościami fizycznymi lub duchowymi, które mają
wpływ na codzienne funkcjonowanie jednostki: od samookaleczeń, depresji, stanów lękowych, przez zwykłe codzienne
niepowodzenia lub niegroźne schorzenia aż po nowotwory i
nieuleczalne choroby. Jednocześnie w dojrzałym ludzkim
funkcjonowaniu charakterystyczne jest unikanie takich sytuacji, poszukiwanie środków zaradczych, leczenie czy wręcz
zapobieganie. Na tym gruncie, przy udziale rozwijającej się
technologii, medycyny i dziedzin pokrewnych, kształtują się
idee związane z transhumanizmem (H+) rozumianym nie tylko jako biotechnologiczne udoskonalanie człowieka jako jednostki i samego człowieczeństwa w ogóle, ale również jako
działania ukierunkowane na redefinicję człowieczeństwa –
natury ludzkiej, duszy, umysłu.
Wobec powyższych w swoistej konfrontacji staje współczesna antropologia chrześcijańska, poszukując odpowiedzi
na pytania: o granicę aplikacji biomedycznych, które z człowieka czynią bardziej cyborga-maszynę niż świadomą i refleksyjną jednostkę ludzką; o znaczenie dążeń ludzkości do
doskonałości; o współczesne rozumienie nieśmiertelności; o
teleonomię rozwoju człowieczeństwa; czy w końcu o samą
naturę ludzkiego istnienia. Z tego powodu niniejszy tekst ma
być przyczynkiem do dyskusji o możliwości dialogu antropologii chrześcijańskiej z ideami transhumanizmu.
1
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1. Idee transhumanistyczne
Transhumanizm jako termin zaczął funkcjonować w
powszechnej świadomości od 1957 roku, kiedy to angielski
biolog i filozof użył go w eseju o takim samym tytule. Jak definiuje Sean A. Hays, transhumanizm to niejednorodny „ruch
filozoficzny i społeczny poświęcony promowaniu badań i
rozwojowi stabilnej technologii ulepszania człowieka”2.
Przedstawiciele transhumanizmusą żywo zainteresowani poszukiwaniem naukowych i technicznych rozwiązań, które
poprawiłyby nie tylko fizyczną i psychiczną kondycję człowieka, ale i doprowadziły do jego szeroko pojętej nieśmiertelności. Jest to związane z poszukiwaniami biorącymi swój początek w epoce oświecenia. Reforma społeczeństwa, a nawet
chęć ulepszenia samej ludzkiej natury za sprawą ludzkiego
rozumu i jego dokonań to idee reprezentowane przez takich
filozofów jak chociażby Francis Bacon, Isaac Newton, Thomas
Hobbes, John Locke, Immanuel Kant, Nicolas de Condorcet,
Julien O. la Mettre, Benjamin Franklin, Friedrich Nietzsche, a
współcześnie rozszerzanych i propagowanych przez Juliana
Huxley’a, Nicka Bostroma – oksfordzkiego wykładowcę filozofii i czołowego transhumanistę przełomu XX i XXI wieku
oraz aktywnego w mediach społecznościowych Andersa
Sandberga czy towarzyszących jego poszukiwaniom Arjena
Kamphuisai Natashę Vita-More. To właśnie akademicki dorobek A. Sandberga i jego towarzyszy doprowadził do finansowania przez Unię Europejską (w ramach projektu ENHANCE)
badań dotyczących etyki udoskonalania ludzi3.
Sami transhumaniści zrzeszeni w World Transhumanism Association (WTA)i jego krajowych agendach wskazują

S. A. Hays., Transhumanism, [w:] Encyclopedia Britannica,
https://www.britannica.com/topic/transhumanism [dostęp: 24.10.2019].
3 Zob. M. Garasic., Human Enhancement in the EU, Australian and
New Zealand Journal of European Studies, 4 (2012), s. 31–41.
2
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na dwa główne opisy rozpowszechnianych przez siebie idei
określając transhumanizm jako:
• ruch intelektualno-kulturowy, pozytywnie odnoszący
się do możliwości, jak i potrzeby fundamentalnej zmiany
ludzkiej kondycji, szczególnie poprzez wykorzystanie technologii do wyeliminowania procesu starzenia się i do ogromnego
udoskonalenia intelektualnych, fizycznych i psychicznych
możliwości człowieka;
• badanie konsekwencji, skutków i potencjalnych zagrożeń wynikających z użycia nauki, techniki, i innych środków twórczych, mających na celu przezwyciężenie podstawowych ludzkich ograniczeń4.
Według N. Bostroma transhumanizm podziela oświeceniowe przekonanie humanizmu o ciągłym doskonaleniu się
człowieka i wykorzystaniu technologii do stopnia umożliwiającego nawet przemianę natury człowieka. Celem transhumanizmu byłoby zatem wyprodukowanie/narodziny (post) człowieka, który nie musiałby się nudzić, irytować, męczyć, a jedynie
żyć jak najdłużej, pozostając cały czas w stanie szczęścia5. Ponadto, K. Adamski twierdzi, że „od historycznego humanizmu kierunek ten różni się przyzwoleniem i oczekiwaniem na radykalne
zmiany w naturze człowieka i możliwościach ludzkiego życia,
oferowanych przez nowoczesne technologie”6.
Skupianie się wyłącznie na biotechnologicznym aspekcie
idei transhumanistycznych jest zbyt daleko idącym uproszczeniem, jednak mocno zakorzenionym zarówno w kulturze
N. Bostrom., The Transhumanist FAQ. A general introduction version 2.1., Oxford 2003, s. 4.
5
„Transhumanizm ku cywilizacji ‘potrójnego S’: Superinteligencji, Super-żywotności, Super-szczęśliwości” głosi napis na
głównej stronie WTA. Zob. www.transhumanist.com [dostęp:
13.12.2019].
6 K. Adamski., Transhumanizm − między utopią, biotechnologią a
gnozą, Roczniki teologii moralnej, 4 (2012), s. 108.
4
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popularnej jak dyskursie naukowym7. Wynika to z faktu, że
transhumanizm nie jest jednorodnym, zunifikowanym nurtem
filozoficznym, ale raczej konglomeratem spojrzeń i rozważań,
które oscylują wokół głównych, wyżej wymienionych założeń
transhumanizmu.
I tak oto transhumanizm skrajny (który śmiało można by
określić cybertranshumanizmem) reprezentuje zainteresowanie wyłącznie technologicznymi aplikacjami biomedycznymi
mającymi udoskonalić kondycję człowieka, rozumianymi nie
tylko jako korygowanie defektów (np. bioniczna ręka), ale
przede wszystkim jako pozytywna wartość dodana do już
posiadanych umiejętności (np. widzenie w podczerwieni niczym z filmu „Predator”, aby sprawnie poruszać się w ciemności lub dostrzegać zmiany temperatur obiektów w swoim
otoczeniu).
Po drugiej stronie wahadła idei transhumanizmu, jego
propagatorzy umieszczają chociażby Teilharda de Chardin,
katolickiego kapłana, członka Towarzystwa Jezusowego, filozofa, paleontologa i teologa8. On to przez swoją koncepcję
człowieka omegalnego (ukazaną w dalszej części poniższych
rozważań) zdał się wiele wnieść do współczesnego rozumie-

Por. R. Barbrook., Przyszłości wyobrażone. Od myślącej maszyny do
globalnej wioski, przeł. J. Dzierzgowski., Wyd. Muza, Warszawa 2009;
Ilnicki R., Bóg cyborgów. Technika i transcendencja, Komitet Naukowy
Serii Wydawniczej Monografie Wydziału Nauk Społecznych UAM,
Poznań 2011; Cieślak A., Golem czy postczłowiek?: transhumanizm z
perspektywy nie-ludzkiej, Acta Humana, 4 (2013), s. 95–108; J. Guzowski., Transhumanizm – eskapizm czy wizjonerstwo?, Szkice Humanistyczne, t. 14, 1 (2014), s. 89–105; E. Walewska., Techno-organiczna
hybryda człowiekiem przyszłości?: od idei transhumanizmu do antropologii
cyborgów, Transformacje, 1 (2012), s. 474–499.
8 Zob. E. Steinhart., Teilhard de Chardin and Transhumanism, Journal of Evolution and Technology, t. 20, 1 (2008), s. 1–22.
7
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nia rozwoju człowieka – jednostki, społeczeństwa i ludzkości9.
Jego teleologiczne spojrzenie na procesy biologiczne zaowocowało oryginalnym złączeniem „naukowej idei ewolucji z
wywodzącą się od greckich Ojców Kościoła koncepcją świata
jako dokonywanej przez Chrystusa historii zbawienia”10.
Wobec powyższych skrajności, transhumanizm w ogólności to, jak zauważa w swojej przekrojowej pracy K. Szymański,
koncepcja opierająca się„na dostrzeganiu ewolucyjnego rozwoju
człowieka, interpretując go jako »twór«, który stale ulega doskonaleniu, a także dostosowuje otoczenie w celu realizacji potrzeb.
Przewiduje on stopniową ewolucję człowieka w stronę transczłowieka, a następnie postczłowieka, gdzie każda z kolejnych
form przekracza zdolności poprzedniej na wszelkich dostępnych
im płaszczyznach egzystencji. Transhumanizm afirmuje również
przyspieszenie w kulturze, co stanowi dla niego podstawę do
krytyki dotychczasowej ewolucji biologicznej człowieka, która
według H+ jest czymś, co powinno zostać ulepszone wyłącznie z
tego względu, że posiadamy (lub będziemy posiadać) [możliwości], by tego dokonać. Inną negatywną cechą ewolucji jest to, że
nie jesteśmy w stanie kontrolować zmian, które dzięki niej zachodzą”11. Skutkiem tego, wedle słów Szymańskiego, „człowiek
Por. Cz. S. Bartnik., Teilhardowska wizja dziejów, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1975, s. 19, 22.
10 Cz. S. Bartnik, Teilhardowska wizja…, dz. cyt., s. 17.
11 K. Szymański., Transhumanizm w kontekście stanowisk historiozoficznych, s. 31, [w:] D. Gałuszka., G. Ptaszek., D. Żuchowska-Skiba
(red.), Technokultura: transhumanizm i sztuka cyfrowa, Libron, Kraków
2016, s. 25–45; por. N. Bostrom., The Transhumanist FAQ. A general
introduction version 2.1.,Oxford 2003, s. 5; Tenże, Transhumanist Values, s. 5, [w:] F. Adams., Ethical Issues for the Twenty-first Century,
Philosophy Documentation Center, 2005, s. 3–14; Tenże, Why I Want
to Be a Posthuman When I Grow Up, s. 15, [w:] B. Gordijn., R.
Chadwick. (red.), Medical Enhancement and Posthumanity, Springer,
2008, s. 107–137.
9
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wraz ze swoim »naturalnym» rozwojem uzyskał pewne cechy,
które postrzegane są przez transhumanizm jako wady, np. niewystarczająca długość życia, ograniczenia zmysłowe czy intelektualne. Transhumaniści sądzą, że gdyby ludzie uzyskali możliwość samodzielnego kierowania dalszym biegiem swojego rozwoju ewolucyjnego, to byliby oni zdolni zniwelować swoje »wady«, a także rozwijać się w sposób celowy w stronę hipotetycznie
»lepszych jednostek oraz doskonalszego społeczeństwa«”12.
Tak przedstawiony transhumanizm jest swoistą konsekwencją społeczeństwa ponowoczesnego, gdzie, jak opisuje to
Z. Bauman, istotne i ponadczasowe normy etycznego oraz
wartości regulujące zasadami życia w społeczeństwie są podważane, negowane, zanikają lub są zastępowane innymi13. Nie
neguje to idei rozwoju – również społecznego – ale wskazuje
na jego kierunek, sposób realizacji wyznawanych idei czy podzielanych wartości nie tylko przez naukowców, reprezentujących dany nurt myślowy, ale także całych społeczności, w
których konkretne idee są rozpowszechniane, propagowane i
aplikowane. Za przykład mogą posłużyć techniki manipulacji
społecznej, będące takimi oddziaływaniami na człowieka,
dzięki którym staje się on zdolny i skłonny jako jednostka i
jako członek zbiorowości społecznej do realizowania określonych celów – w tym przypadku transhumanistycznych, utylitarystycznych i przesyconych konsekwencjalizmem – na co
wskazuje praktyka kampanii społecznych opisanych przez P.
Pawełczyka14.
Wobec stanowisk transhumanistycznych opozycyjną
opcją jest biokonserwatyzm, określany w swoim nurcie pośrednim jako dopuszczający ingerencje ulepszające ludzką
Tamże.
Z. Bauman., Ponowoczesność, [w:] B. Szlachta (red.), Słownik społeczny, Wyd. WAM, Kraków 2004, s. 903–904.
14 Zob. P. Pawełczyk., Kampanie społeczne jako forma socjotechniki,
Wolters Kluwer SA, 2015, s. 15.
12
13
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naturę, jednak bez jej radykalnych przekształceń15. M. Soniewicka w swoim tekście wskazuje na niejednorodność tej grupy
badaczy, kiedy pisze, że „biokonserwatyści, do których zalicza
się m.in. Leona Kassa, C. S. Lewisa, Jürgena Habermasa, Francisa Fukuyamę czy Michaela Sandela, stanowią zróżnicowaną
grupę, którą w nieco mylący sposób ochrzczono wspólnym
mianem. Łączy ich to, że uznają ideę ulepszania gatunku
ludzkiego, zwłaszcza za pomocą ingerencji wywołujących
dziedziczne zmiany genetyczne, za moralnie wątpliwą lub
wręcz niedopuszczalną. Nie kwestionują jedynie metod ulepszania, w tym ryzyka związanego z nieznanymi konsekwencjami ich zastosowania. Odnoszą się sceptycznie do samej idei
transhumanizmu, krytykując przede wszystkim cele, które
mają owe metody usprawiedliwić, oraz założenia, na których
rozumowanie jego obrońców się opiera. Biokonserwatyści nie
są, jak sugerowałaby nazwa, zwolennikami zachowania za
wszelką cenę status quo. Z pewnością nie należy postrzegać ich
też jako wrogów postępu biotechnologicznego”16. To, co charakteryzuje biokonserwatystów to odejście od utylitaryzmu
preferencji jakim jest konsekwencjalizm. Krytycy skrajnych
idei transhumanistycznych (cybertranshumanistycznych) dostrzegają, że nie tylko skutki stanowią o ostatecznej wartości
danej rzeczy, ale też motywacje, intencje czy chociażby sama
wewnętrzna wartość ocenianej rzeczy, na co wskazuje T. Jaszczewski – idąc za A. Strollem i R. H. Popkinem17.
G. Hołub., P. Duchliński., Wprowadzenie. Pomiędzy transhumanizmem a biokonserwatyzmem, s. 14–15, [w:] G. Hołub, P. Duchliński
(red.), Ulepszanie człowieka. Perspektywa filozoficzna, Wyd. Naukowe
Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2018, s. 9–19.
16 M. Soniewicka., Transhumaniści kontra biokonserwatyści, Znak,
749 (2017), s. 14.
17 Por. T. Jaszczewski., Analiza pojęcia człowiek w koncepcji językowej
S. Kripke i H. Putnama w świetle współczesnej embriologii i etyki P. Singera, s. 51, [w:] B. A. Nowak, K. Maciąg (red.), Filozoficzne rozważania o
15
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2. Antropologia chrześcijańska
Rozpatrując antropologię chrześcijańską w kontekście
dyskusji z ideami transhumanistycznymi, warto zauważyć
związek między czasem i przestrzenią oraz dostrzec wyniki
poszukiwań początku istnienia świata, na które to wskazują
współczesne nauki przyrodnicze. Poszukiwania pracząstki
elementarnej, która rozpoczęła bieg zdarzeń w horyzoncie
dziejów Wszechświata (określanej mianem bozonu Higgsa)
splatają się ze sformułowaną przez B. Cartera zasadą antropiczną, którą w kontekście ewolucji kosmologicznej przybliża
czytelnikowi M. Heller18. Wspomniana zasada z kolei nakłada
na dolną i górną granicę wieku Wszechświata ograniczenia
związane z fenomenem zaistnienia inteligentnego obserwatora
(słaba zasada antropiczna) oraz ogranicza same własności
Wszechświata (mocna zasada antropiczna), właśnie z powyższego powodu19. Te fakty – na wskroś empiryczne, naukowe,
fizykalne – wskazują na teleonomię (celowość) otaczającego
nas świata, którego początek wciąż określamy mglistym terminem „osobliwości początkowej”20 modelu standardowego.
Dzieje się tak, mimo wszechobecnego w trwającej epoce antropocenuscjentyzmu, rozciągającego się na wszelkie ludzkie
działania. Doświadczenia stricte egzystencjalne rozpatrywane
łącznie z wynikami odpowiedzialnych poszukiwań filozofii
nauki są tymi, które wytyczają przesuwające się granice ludzkiego poznania, podobnie jak w fizyce czyni to zasada nieoznaczoności Heisenberga.

naturze człowieka, Wyd. Naukowe TYGIEL, Lublin 2017, s. 46–58; R.
H. Popkin, A. Stroll, Filozofia, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1994, s. 57.
18 Zob. M. Heller., Nowa fizyka i nowa teologia, Copernicus Center
Press, Kraków 2015, s. 137.
19 Zob. J. D. Barrow., F. J. Tipler., The Anthropic Cosmological Principle, Clarendon Press, Oxford 1986.
20 M. Heller, dz. cyt., s. 142.
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Wobec powyższych ograniczeń metodologicznych i semantycznych, koniecznym jest integralne podejście do fenomenu człowieka (także: indywidualnej jednostki), korzystając
z dorobku nauk przyrodniczych, filozofii jak i teologii. S. Kowalczyk wskazuje, że ta ostatnia podkreśla przewyższanie,
transcendencję świata przez Boga, jak i immanencję Absolutu
poprzez Jego zaangażowanie w działanie dla świata, czyniąc z
niego fundamentalną zasadę celowościową21.
J. Pańkowski stwierdza, że „punktem wyjścia antropologii chrześcijańskiej jest obecność obrazu i podobieństwa Bożego w człowieku (Rdz 1,26). Ta proktologiczna prerogatywa
idzie w parze z wolnością, która to wolność zwiastuje odpowiedzialność za czyny i dokonane wybory. Wszystko to było
darem ale i wyzwaniem, przywilejem, lecz jednocześnie zostało obarczone konsekwentnością. Antropologia chrześcijańska
uległa diametralnej przemianie po upadku człowieka. Największej deformacji i okaleczenia doznała ludzka natura, doświadczyła rozszczepienia bytowego na duszę i ciało, wskutek
śmierci, i zniszczenia. Najbardziej bolesną była utrata naturalnego wyboru dobra, które od teraz wymaga wyjątkowego
wysiłku i samozaparcia. Wybór zła stał się bardziej naturalny,
aczkolwiek niepożądany”22. W moim przekonaniu, nie ma
jednak mocnych argumentów, aby kulturę naukowotechniczną przeciwstawiać zamysłowi stworzenia. Dzieje
ludzkości pokazują, że zdobycze techniki i aplikacje technologiczne do codziennego życia mogą być wykorzystane – jak
każde narzędzie – do celu dobrego lub złego. Wskazuje to, że
w konkretnej ludzkiej jednostce to, co doczesne, materialne
splata się z tym, co przynależne jedynie człowiekowi – roPor. S. Kowalczyk., Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego,
Wyd. Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1995, s. 61;
Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallotinum, Poznań 2002, 300–301.
22 J. Pańkowski., „Współczesna” antropologia chrześcijańska, s. 14,
[w:] Politeja, 19 (2012), s. 13–22.
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zumność, wolna wola, zdolność do autorefleksji, a zatem i do
rozwoju. Wynika to z faktu cielesno-duchowego sposobu bytowania człowieka, który we współczesnej kulturze wciąż
rozpatrywany jest redukcjonistycznie, wąsko, w odniesieniu
do umysłowości, biologii bądź poziomu użyteczności społecznej, ekonomicznej itp.
Chrześcijaństwo, w przeciwieństwie do skrajnych idei
transhumanistycznych, szanując wolność człowieka rozpatruje
go jako: zdolnego do samodzielnego rozpoznania prawdy;
tego, który przez autonomiczne akty ludzkiej, osobowej działalności decyduje o własnej wolności i przedmiocie swojej miłości. M. Szymonik dodaje, iż „chrześcijaństwo jest promocją
naturalnych i niezbywalnych praw osoby, jak również rodziny, narodu czy innych wspólnot. Chrześcijańska zaś wizja
porządku społecznego nie jest wizją teokratyczną. (…) W doktrynie chrześcijańskiej odnajdujemy też prawdę o afirmacji
porządku doczesnego z poszanowaniem jego słusznej autonomii. Afirmowana przez chrześcijan wolność dla nich samych i dla wszystkich ludzi znajduje tylko jedno ograniczenie,
a mianowicie w wypadku, gdy wolność staje się wynaturzeniem, naruszeniem naturalnych uprawnień osoby”23.
3. Nowy Adam
Biorąc pod uwagę zarysowany kontekst idei transhumanistycznych, w antropologii chrześcijańskiej wybija się idea
Nowego Człowieka (Nowego Adama), oparta o fakt zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, na co zwracają uwagę teolodzy chrześcijańscy (np. Bartnik, Derdziuk, Szymik itp.)24. Wedle tej koncepcji, Chrystus jest nie tylko Założycielem eklezjalnej wspólnoty chrześcijan, ale i doskonałym moralnie człoM. Szymonik., Antropologia chrześcijańska w służbie ludzkiej godności, Veritati et Caritati, 201 (2010), s.317–318.
24 Zob. J. Szymik., Amor ergo sum. Miłość w centrum antropologii
chrześcijańskiej. Wprowadzenie teologa, Ethos, 2–3 (2008), s. 71–77.
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wiekiem stanowiącym wzór do naśladowania, przykładem
postępowania, wzorcem cnót i etycznych odniesień skontrastowanym ze skłonnością do złego i ułomnością postępowania
biblijnego Adama z Księgi Rodzaju. Jednocześnie, co podkreśla Derdziuk, antropologia chrześcijańska kontynuuje przełożenie akcentów z trzeciej osoby (ocenianie z zewnątrz) na
pierwszą, stawiając dobro człowieka w centrum samorozumienia i decyzyjności. Dobrem osoby będą zatem istotne decyzje warunkujące kierunek jej rozwoju, ze szczególnym
uwzględnieniem życiowych motywów postępowania25. Jako
dobro ostateczne i cel egzystencji ludzkiej, antropologia chrześcijańska wskazuje zjednoczenie z Nowym Adamem przez
upodobnienie do jego doskonałego człowieczeństwa26. Bartnik
twierdzi wręcz, że „nie ma osoby bez kształtowania się w kierunku doskonałości (hebr. mikelol, gr. teleiosis, łac. perfectio)”27.
W podobny sposób wypowiada się P. T. de Chardin, który
„wprowadził dynamiczne, aktualistyczne i immanentne światu
rozumienie stworzenia”28. Ten francuski filozof zauważa, że „w
otaczającym nas świecie – poza ludźmi, którzy na nim żyją i
rozmnażają się – musimy dostrzec człowieka, który się kształtuje. Innymi słowy, człowiek nie osiągnął jeszcze zoologicznej dojrzałości. Pod względem psychologicznym także nie doszedł do
kresu swych możliwości”29. Teilhard kontynuuje: „co więcej,
kształtuje się już jakaś postać nadczłowieczeństwa” – rozumianego jako stadium przejściowe człowieka między etapem obecZob. A. Derdziuk., Chrystocentryzm personalistyczny, Roczniki
teologii moralnej, 1 (2009), s. 41–42.
26 Bliski temu rozumowaniu jest motyw theosis(przebóstwienie)
obecny w prawosławiu.
27 Cz. S. Bartnik., Traktat III: O człowieku, s. 386, [w:] Tenże, Dogmatyka
katolicka. Tom I. Traktaty I-VI, Wyd. KUL, Lublin 2012, s. 255–457.
28 Tamże, s. 260.
29 P. T. de Chardin., Wybór pism, przeł. Sukiennicka W., M. Tazbir., Instytut Wydawniczy PAX, 1965, s. 270.
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nym a finalnym (omegalnym) – „która pod bezpośrednim czy
pośrednim wpływem socjalizacji musi się w końcu pojawić.
Przed nami – nie tylko bezmiar przyszłego czasu, ale i Przyszłość, która już się kształtuje. Oto wizja tak olśniewająca, że
człowiek na pewno już jej nigdy nie zapomni…”30. Właśnie przez
te i podobne wypowiedzi, T. de Chardin stał się nielicznym z
chrześcijańskich autorów, którego rozważania mają znaczący
wpływ na współczesny transhumanizm31.
Jak zauważa Bartnik, ewolucja u Teilharda obejmuje całą
rzeczywistość, ale nie jest identyczna z postępem. Teilhardowska wizja dziejów przedstawiana jest integralnie w obrazie
„spirali o sukcesywnych kręgach ruchu”32 zmierzających ku
ostatecznemu punktowi Omega (Ω), w którym człowiek osiąga stan najwyższego zjednoczenia i najdoskonalszej unifikacji.
Ten finalny etap jest jednocześnie wynikiem rozwoju i historii.
W odniesieniu do chrześcijaństwa oznacza to nie tylko postępowanie konkretnego człowieka idące za wzorem Nowego
Adama, ale doskonalenie całego człowieczeństwa – w sferze
autorefleksji, myślenia, wolności, wzniesienia się ponad podziały kulturowe, rasowe, narodowościowe itp.33
Rozważania T. de Chardin dotyczące sposobu praktycznej realizacji powyższych myśli w życiu społecznym, zostały
ujęte przez niego samego w ramach etyki dynamicznej, zakładającej podmiotowe (osobowe) traktowanie ludzi. Analizując
etykę dynamiczną T. de Chardin, G. Pacewicz zauważa, że
według francuskiego filozofa „życie jest podtrzymywane w
Tamże.
Por. E. Steinhart., Teilhard de Chardin and Transhumanism, dz.
cyt.; I. Delio., Transhumanism or Ultrahumanism? Teilhard de Chardin
on Technology, Religion and Evolution, Theology and Science, 2 (2012),
s. 153–166; J. Schlegel., Le transhumanisme et Teilhard de Chardin,Esprit,
3 (2017), s. 68–75.
32 Tenże, Teilhardowska wizja…, dz. cyt., s. 19.
33 Zob. Tamże, s. 19, 21, 29.
30
31
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rozwoju przez wartości etyczne – byt i wartość przenikają się.
Energią moralności jest miłość”34. Pacewicz przy tym wskazuje, iż etyczne konsekwencje teilhardowskiej wizji świata „charakteryzuje niespotykana otwartość i wiara w możliwości
»stwórcze« człowieka”35.
4. Konflikt na linii chrześcijaństwo – transhumanizm a
przestrzeń do dialogu
Transhumanistyczny ruch myślowy opisuje i rozważa
człowieka w inny sposób niż antropologia chrześcijańska.
Choć nie wyklucza wspólnej przestrzeni do dialogu z transhumanizmem, to wskazuje na liczne rozbieżności w postrzeganiu człowieka i jego roli w świecie. W moim przekonaniu
wynika to z różnych punktów wyjścia: transhumanizm skupia
się na efekcie aplikowanych ulepszeń ludzkiego sposobu
funkcjonowania w świecie, umniejszając przy tym rolę metody
dotarcia do celu. Antropologia chrześcijańska pokazuje natomiast integralną wizję człowieka i człowieczeństwa, uwzględniając nie tylko cele, zamierzenia i plany rozwoju ludzkości,
ale również istnienie obiektywnych norm postępowania.
Podmiotowe traktowanie człowieka (zarówno ludzkości i jednostki) zderza się więc z transhumanistycznym postrzeganiem
człowieka jako przedmiotu kolejnych badań empirycznych i
udoskonaleń – nie tylko biotechnologicznych.
Co więcej, w mojej opinii, częste próby negowania istnienia
natury ludzkiej lub zastępowanie jej pojęciem „kondycji ludzkiej”, wzmacniają przekonanie o przedmiotowym traktowaniu
człowieka – podobnie do zoologicznego okazu gatunku, który on
reprezentuje. Takie spojrzenie na istnienie osobowego bytu ludzkiego skutkuje, wspomnianą już wcześniej, cyborgizacją osoby
ludzkiej w ramach idei transhumanistycznych.
G. Pacewicz., Wszystkiego próbować. Etyka dynamiczna Pierre’a Teilharda de Chardin, Humanistyka i Przyrodoznawstwo, 6 (2000), s. 59.
35 Tamże.
34
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Osoba Jezusa Chrystusa – jako omegalny cel ludzkich
dążeń do doskonałości – ma szczególne znaczenie zarówno w
etyce dynamicznej P. T. de Chardin, jak w teilhardowskiej wizji ewolucji Wszechświata. Idea Nowego Adama – choćnie
zyskuje jeszcze odbicia w nurtach transhumanistycznych,
gdzie panteistyczne postrzeganie świata prowadzi, w moim
przekonaniu, wprost ku idei samozbawienia – nie wyklucza
dialogu chrześcijańsko-transhumanistycznego.
Wbrew pozorom, chrześcijańska wizja doskonałości
człowieka podziela z przedstawicielami nurtów transhumanistycznych pewną przestrzeń wspólną. Tak chrześcijaństwo, jak
transhumanizm poszukuje aktualnej ścieżki badań przystającej do realiów współczesności. Dialog antropologii chrześcijańskiej i transhumanizmu na gruncie wizji doskonałości
człowieka jest, moim zdaniem, otwarty na wspólne wnioski. O
ile transhumanizm dopiero tworzy całościowy system postrzegania człowieka, o tyle antropologia chrześcijańska może
dokonać reinterpretacji swoich dociekań właśnie dzięki głęboko biblijnej, i jakże aktualnej za sprawą de Chardin, idei Nowego Człowieka – Omegalnego Adama.
Jako, że człowiek w swym obecnym kształcie jest zaledwie stadium przejściowym ku czemuś więcej(na gruncie antropologii chrześcijańskiej ku zjednoczeniu z Omegalnym
Adamem; na gruncie transhumanizmu ku postczłowiekowi)
przestrzeń do filozoficznych poszukiwań stanowi owo stadium trans, któremu – o czym jestem głęboko przekonany –
warto nadać znaczenie, chociażby ze względu na szerokie
spektrum działań człowieka, który jest – idąc za P. T. de Chardin – istotą refleksyjną36.
Owa refleksyjność, której nie negują transhumaniści,
przynagla do spojrzenia na poszerzone człowieczeństwo (H+)
Por. D. Rogacz, Osoba i wolność w myśli Pierre’a Teilharda de
Chardina, Filozofia chrześcijańska, 10 (2013), s. 152–153.
36
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jako szansę na bycie bardziej człowieczym, moralnym, wewnętrznie integralnym – bardziej ludzkim. Rozwój rozumu,
technologii, idei – rozpatrywany łącznie z pogłębieniem moralności – staje się zobowiązujący tak na gruncie antropologii
chrześcijańskiej, jak transhumanizmu, stając się swoistym wyzwaniem dla tej pierwszej. Nie można bowiem, jak wskazuje
Z. Krasnodębski w Upadku idei postępu, iść przez życie w oderwaniu od wartości, refleksji, moralności, gdyż „po przejściu
całej drogi okazuje się, że pozostajemy z pustymi rękoma”37.
Dlatego, w mojej opinii, ze względu na ograniczenia niniejszego opracowania, osobnego opracowania domaga się etyka
implementacji transhumanistycznych, która wskazałaby granice udoskonalania biotechnologicznego. Podejmowana w
dyskursie transhumanistycznym chęć „transferu umysłu”38,
powinna tym bardziej pobudzić współczesnych myślicieli
chrześcijańskich do zaakcentowania ograniczonych możliwości aplikacji transhumanistycznych, z których kwestia zachowania jaźni konkretnej osoby i zakaz ingerencji w strukturę
osobowości (dobrowolność i świadomość swoich aktów; uczucia; poczucie samodzielnego ja) wydaje się być naglącym problemem wartym zastanowienia i naukowych poszukiwań.
Podsumowanie
Gdyby nakreślić wyzwania antropologii chrześcijańskiej
wobec idei transhumanistycznych, w moim przekonaniu
osiami dyskursu należałoby uczynić:
• Wzrost standardów etycznych (moralnych) wobec
rozpowszechnienia się liczby różnorodnych możliwości doskonalących biotechnologicznie ludzką naturę;
Z. Krasnodębski., Upadek idei postępu, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1991, s. 259.
38 P. Bortkiewicz., Religia i Bóg w świecie transhumanizmu, Ethos, 3
(2015), s. 116.
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• integralne podniesienie ludzkiej natury na wyższy
poziom rozwoju nie tylko przez fizyczne aplikacje biotechnologiczne, ale też przez całościowy, wielokierunkowy rozwój
człowieczeństwa (społeczny, kulturowy, osobisty, psychiczny,
duchowy itd.).
Tak ukierunkowaną dyskusję naukową, w moim przekonaniu, można sformułować jako postulat chrześcijańskiego
transhumanizmu. Otwiera to drogę do stworzenia nowego
modelu opisu rzeczywistości na gruncie filozoficznoteologicznym, który z jednej strony wypełniłby pustkę duchową idei transhumanistycznych treścią chrześcijańskiej doskonałości; z drugiej – wskazałby odniesienie do osoby Jezusa
Chrystusa jako moralnego przykładu do naśladowania oraz
Pełni i niedościgłego wzoru człowieczeństwa. W ten sposób
teilhardowska wizja Nowego Człowieka (Nowego Adama)
jako omegalnego celu dążeń ludzkości do doskonałości może
mieć ogromne znaczenie, zważywszy na szacunek transhumanistów do dorobku P. T. de Chardin. Uważam, że dialog
antropologii chrześcijańskiej i idei transhumanistycznych nie
tylko jest możliwy, ale wobec wszystkich powyższych rozważań staje się współczesną koniecznością (re)interpretacji idei
transhumanistycznych na gruncie chrześcijaństwa.
Streszczenie:
Człowiek na różnych etapach swojego życia konfrontuje
się ze słabościami fizycznymi lub duchowymi, które mają
wpływ na codzienne funkcjonowanie jednostki: od samookaleczeń, depresji, stanów lękowych, przez zwykłe codzienne
niepowodzenia lub niegroźne choroby aż po nowotwory i
nieuleczalne choroby. Jednocześnie w dojrzałym ludzkim
funkcjonowaniu charakterystyczne jest unikanie takich sytuacji, poszukiwanie środków zaradczych, leczenie czy wręcz
zapobieganie. Na tym gruncie, przy udziale rozwijającej się
technologii, medycyny i dziedzin pokrewnych, kształtują się
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idee związane z transhumanizmem rozumianym nie tylko
jako biotechnologiczne udoskonalanie człowieka jako jednostki i samego człowieczeństwa w ogóle, ale również jako działania ukierunkowane na redefinicję człowieczeństwa – natury
ludzkiej, duszy, umysłu. Za przykład mogą posłużyć badawcze odniesienia do idei postczłowieka, funkcjonujące już organizacje podobne do „Humanity+” oraz pojawiające się sformułowania definiujące podmiot stanowienia prawa jako osobowość, świadomość i zdolność do moralnie istotnych zainteresowań w zamian za słowa jednostka, człowiek, zbiorowość.
Współczesne próby sformułowania nowych definicji człowieczeństwa, natury ludzkiej lub jej negacji, zmuszają do poszukiwań filozoficznych i teologicznych w odniesieniu do pojawiających się opisów antropologicznego pojmowania ludzkiego bytu. Dotykając sedna ludzkiej egzystencji nie sposób nie poszukać
chrześcijańskiej (re)interpetacji powyższych idei.
Słowa kluczowe: transhumanizm, antropologia chrześcijańska, chrześcijański transhumanizm, integralny rozwój
człowieka, Pierre Teilhard de Chardin, Nowy Adam, Omegalny Chrystus.
Summary:
Challenges of contemporary Christian anthropology in confrontation with transhumanist ideas
The mankind at various stages of his life confronts
physical or spiritual weaknesses that affect the daily functioning of the individual: from self-harm, depression, anxiety,
through ordinary daily failures or minor illnesses to cancer
and terminal diseases. At the same time, in mature human
functioning, it is characteristic to avoid that situations, seek
remedies, heal or even prevent them. On this ground, with the
participation of evolving technology, medicine and related
disciplines, transhumanist ideas are understood not only as
biotechnological improvement of man as an individual and
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humanity itself, but also as actions aimed at redefining humanity – human nature, soul, mind. Examples include research references to the idea of post-human, already existing
organizations similar to “Humanity+” and evolving of defining and specifying the wording proposed by the transhumaniststhat should be used to write about personality, awareness
and the ability to morally relevant interests in exchange for the
traditional words such as individual, human, collective.
Contemporary culture formulates new definitions of humanity, human nature or its negation, and force to seek philosophical and theological research in confrontation with emerging
descriptions of the anthropological understanding of human
being. Touching the heart of human existence, it is necessary to
seek Christian (re)interpretation of the above ideas.
Słowa kluczowe: transhumanism, Christian anthropology, Christian transhumanism, integral human development,
Pierre Teilhard de Chardin, Ultimate Adam, The Omega Point.
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Artur Lis

Dekretały papieskie jako źródła kultury prawnej w Polsce
XII/XIII wieku
Wstęp
Przyjęcie chrztu przez Mieszka I w 966 roku było punktem
zwrotnym w dziejach Polski. Państwo pierwszych Piastów zakorzenione zostało w kulturze międzynarodowej społeczności
państw europejskich. Sytuacja ta sprzyjała wpływowi niektórych
praw obcych na ustrój prawny Polski. W dotychczasowej praktyce państw słowiańskich system prawny opierał się na plemiennym prawie zwyczajowym (tj. powszechnie uznana, uświęcona
tradycją forma zachowania się, przyjęta w danej zbiorowości
społecznej). Od XII i XIII wieku rozszerzała się znajomość prawa
rzymskiego i kanonicznego w Polsce. W okresie tym rozwija się
myśl prawnicza, oparta zarówno na jednym jak i drugim prawie.
Wiedzę o tych systemach czerpano z różnych źródeł. Procesowi
temu służył import do Polski rękopisów prawniczych romanistycznych i kanonistycznych1.
Po uformowaniu się państwa i przyjęciu chrześcijaństwa
nastąpiło stopniowe przejmowanie różnych elementów kultury.
Dokument należy do najważniejszych i najliczniejszych źródeł
poznania prawa w omawianym okresie. Na plan pierwszy wysuwa się jego strona pragmatyczna, a sam dokument spisywany
jest wedle znanych i utrwalających się na Zachodzie wzorców i
form kancelaryjnych. Właśnie w wieku XII rozpoczyna się ich
powolne wprowadzenie do powszechnej praktyki, co zapewne
powoduje nie tylko ewolucję ich formy i struktury, ale pociąga za
1 A. Lis, Recepcja prawa w monarchii piastowskiej do 1202 roku. Zagadnienia wybrane, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” Nr 16 (3/2011),
s. 50-63.

sobą kształtowanie się początków instytucji zwanej kancelarią, a
w stuleciu XIII jej szybszy rozwój. Kancelaria kościelna w zakresie funkcji i organizacji nie różniła się zasadniczo od kancelarii
świeckich, podlegały one tym samym procesom przemian, wzajemnie na siebie oddziałując, w przeszłości w kancelariach
świeckich wiele urzędów powierzano duchownym. Kancelarie
określa się nie tylko jako instytucje, ale także, jako zespół ludzki.
Pogłębiające się rozbicie dzielnicowe, a wraz z nim wzrost liczby
dworów książęcych, bez wątpienia spowodowało, iż znacznie
wzrosła liczba możliwych wystawców dokumentów. Zapewne
w XIII stuleciu ukształtowała się pewna liczba kancelarii książąt
dzielnicowych2.
Przez długi czas stosowano na ziemiach polskich prawo
zwyczajowe, cieszące się ogromnym przywiązaniem ludności,
było ono silnie ugruntowane w świadomości społecznej. Jego
znajomość przechodziła drogą tradycji ustnej z pokolenia na
pokolenie, a jego poznanie następowało dzięki bezpośredniemu uczestnictwu w orzekaniu przez starszych członków rodu
podczas sądu na wiecu czy zgromadzeniu wspólnoty. Przyjmując chrześcijaństwo z Zachodu, w Polsce nastąpił częściowy
proces recepcji systemów prawnych, później określane wspólną nazwą „praw uczonych”, czyli prawa rzymskiego i kanonicznego. Wśród episkopatu jak i w klasztorach ogromną rolę
intelektualną odegrał kler pochodzenia romańskiego3.
W następstwie reformy gregoriańskiej prymat jurysdykcyjny papieży w Kościele zyskał powszechne uznanie. Do Stolicy Apostolskiej zwracano się z zapytaniami w kwestiach
prawnych oraz indywidualnymi skargami. Dekretały przedstawiały stanowisko papieży w odniesieniu do poruszonych
Tenże, Dokument w aspekcie historyczno-prawnym (wybór zagadnień),
[w:] Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości, red. D. Gil, I. Butryn,
A. Jakieła, K. M. Woźniak, Wyd. KUL, Lublin 2012, s. 425-438.
3 Tenże, Najstarsze kroniki polskie jako źródła historycznoprawne,
„Przegląd Prawno-Ekonomiczny” Nr 35 (2/2016), s. 138-161.
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spraw. Miały one charakter kazuistyczny, ponieważ rozstrzygały konkretne kwestie4.
Dekretały papieskie w sprawach polskich były już
przedmiotem zainteresowani nauki, by wymienić tylko podstawowe prace pióra Adama Vetulaniego5 i Wacława Uruszczaka6. Niniejszy szkic stanowi część szerszego programu badawczego obejmującego studia nad dekretałami papieskimi.
I. Regest:
Lateran, ok. 1181-1185 r.
Papież Lucjusz III odpowiada na zapytanie w kwestii
oczyszczenia się duchownego z zarzutu dokonania zabójstwa
na drodze zwyczajowego świeckiego ordalium zimnej wody7.
Tekst źródłowy8
Ex tuarum intelleximus continentia literarum, quod,
quum H. presbyterum latorem praesentium, quia infamabatur
de homicidio, communicato fratrum consilio in episcopatu
tuo, a sacerdotali officio suspendisses, bonae memoriae
praedecessoris tui literas tulit in medium, quibus apparuit,
eum iudicio aquae frigidae suam innocentiam purgavisse, et
episcopum suis eum literis absolvisse, scholaris etiam, qui
Por. A. Dębiński, Kościół i prawo rzymskie, Lublin 2007; J. Baszkiewicz, Prawo rzymskie i prawo kanoniczne w kulturze politycznej Polski
XIII i XIV stulecia, [w:] tegoż, Państwo. Rewolucja. Kultura polityczna,
Poznań 2009, s. 259-288.
5 A. Vetulani, W poszukiwaniu nowych źródeł, [w:] tegoż, Z badań
nad kulturą prawniczą w Polsce piastowskiej, Wrocław 1976, s. 74-94.
6 W. Uruszczak, Dekretały papieskie w sprawach polskich z XII/XIII
w., [w:] tegoż, Opera historico-juridica selecta. Prawo kanoniczne – nauka
prawa – prawo wyznaniowe, Kraków 2017, s. 415-427.
7 Bullarium Poloniae, t. I, wyd. I. Sułowska-Kuraś, S. Kuraś, Romae
1982, nr 26, s. 10.
8 Corpus iuris canonici. Editio Lipsiensis secunda. Pars secunda, wyd.
E. Friedberg, Graz 1955, col. 871.
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homicidium instigante diabolo perpetraverat, immunem se
ipsum a crimine, tactis sacrosanctis euangeliis, affirmavit.
Quia vero peregrina iudicia sunt inhibita, purgationem, quam
praestitit, sufficere non putantes, fraternitati tuae per
apostolica scripta mandamus, quatenus, si accusatores idonei
non apparuerint, qui eum de homicidio convincere possint, ut
cum septima aut quinta manu sui ordinis, sicut expedire
cognoveris, per purgationem canonicam innocentiam suam
ostendat, sibi iniungas; quam quum praestiterit, suspensionem
sine mora et difficultate relaxes, et eum testimonii boni virum
annuncians, ab infamia homicidii nullius contradictione vel
appellatione obstante auctoritate nostra fretus absolvas. Is
autem, qui infamatur, sese immunem a crimine homicidii
praestito iuramento firmabit, et purgatores, quod eum credant
verum iurasse, iurare debebunt.
Uwagi: Według papieża Lucjusza III (1181-1185) oczyszczenie duchownego z zarzutu dokonania zabójstwa na drodze
zwyczajowego świeckiego ordalium zimnej wody (aquae frigidae)
jest nieważne. Duchowny może oczyścić się poprzez złożenie
przysięgi wraz z innymi współprzysiężnikami9.
II. Regest: Lateran, 21 styczeń -12 marzec 1193 r.
Papież Celestyn III odpowiada biskupowi krakowskiemu Pełce na zapytanie w sprawie diakona Wita, który oskarżony został o bigamię10.
Tekst źródłowy11:
Ex litteris tuae fraternitatis accepimus, quod cum presentium lator V diaconus a prodecessore tuo in ecclesiis Constantiniensibus fuerit benefitium consecutus, nunc in presentia tua
Por. Najdawniejszy Zwód Prawa Polskiego, wyd. J. Matuszewski, J.
Matuszewski, Łódź 1995, s. 88-98.
10 Bullarium Poloniae, t. I, nr 30, s. 11-12.
11 Quinque compilationes antiquae. Collectio Lipsiensis, wyd. E. Friedberg, Leipzig 1882, s. 69-70.
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ei bigamiae crimen obicitur, ut sic ipso benefitio spolietur; qui
diaconus cum puellam quamdam non a parentibus, neque a
cognatis traditam, sed uoluntate propria domum eius intrantem, licet reclamaret et contradiceret, expellere a se non potuit
propter nobilitatem et potentiam cognatorum, sed oportuit
eum per sex annos ei cohabitare inuitum, qua mortua uirgincm quandam a parentibus et cognatis more terrae quesitam
duxit in uxorem. Unde dicebat se bigamum non fuisse, quia
prima uxor non fuit, et benefitio non esse priuandum, quia
antecessor tuus episcopus Gaetus ei benefitium contulit, donec
uixit per XXX. annorum spatium quiete et pacifice tenuit et
tempore tuo idem triennio in pace possedit. Unde fraternitati
tuae mandamus, quatinus si ita uerum est, sicut litterarum
tuarum tenor apostolatum nostrum edocuit, benefitium supradictum dimittas eum pacifice possidere.
Uwagi: Dekretał dotyczy sprawy diakona Wita, który
przed aktualnym małżeństwem pozostawał przez 6 lat w innym związku z dziewczyną, której nie mógł oddalić z obawy
przed możnymi krewnymi. Diakon argumentował, iż przyszła
do niego z własnej woli, a nie została mu oddana przez rodziców ani krewnych12. Wit powoływał się tu na prawo zwyczajowe, zgodnie z którym panna powinna mu być wydana przez
rodziców lub krewnych13. Dekretał papieża Celestyna III stanowi ważne źródło dla poznania praktyk dawnego prawa
małżeńskiego, pośrednio potwierdzając, że istniał zwyczaj
zawierania małżeństwa przez wspólne zamieszkanie. Z badań
Adama Vetulaniego wynika, że jeszcze na przełomie XII i XIII
wieku uznawane było za ważne małżeństwo powstałe drogą
A. Vetulani, Nowe źródło do historii staropolskiego prawa małżeńskiego, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 4(1952), s. 150-159.
13 W. Uruszczak, Obyczaje ślubne we wczesnośredniowiecznej Polsce, [w:]
Państwo, prawo, społeczeństwo w dziejach Europy środkowej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Ciągwie w siedemdziesięciolecie
urodzin, red. A. Lityński i in., Katowice-Kraków 2009, s. 741-747.
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faktycznego współżycia małżonków przez dobrowolne przeniesienie się kobiety do domu mężczyzny14. Małżeństwo przez
zamieszkanie było rozpowszechnione wśród ludności wiejskiej przez cały okres średniowiecza15.
III. Regest:
Lateran, 14-23 kwiecień 1193 r.
Papież Celestyn III odpowiada biskupowi krakowskiemu Pełce na zapytanie w kwestii winy kapłana za zabójstw,
który w pojedynku sądowym na miecze wyręczył się wynajętym rycerzem.
Tekst źródłowy16:
Ad interrogationem eiusdem, nonne Alericum presbyterum, latorem praesentium, circa habendum beneficium dispensare poterit, qui presbyter laicum quendam super furto in saeculari palatio convenisset, quia testes sui defecerunt, pugilem secundum pravam consuetudinem terrae conduxit, qui reum
usque adeo ictibus gladii vulneravit, quod coactus est nocte
proxima exspirare, respondetur: Pugiles homicidae veri existunt,
nec praedictus sacerdos licet non ipse, sed laicus pro ipso ante
duellum iuraverit, in sacris debet ordinibus ministrare, sicut
etiam tradunt sacrorum canonum instituta. Homicidium enim
facto, quam praecepto, sive consilio ac defensione, non est dubium perpetrari. Nihilominus tamen facultas dispendandi cum
illo presbytero circa habendum beneficium conceditur.
Uwagi: Zgodzić się należy ze stwierdzeniem Wacława
Uruszczaka, że dekretał ten potwierdza zasadę, iż za zabójstwo
odpowiada nie tylko sprawca, ale również ten kto je zlecił17.

A. Vetulani, Nowe źródło…, s. 150-159.
Zob. A. Lis, Family law of the Piast Poland, Lublin 2017
16 Tekst za: Bullarium Poloniae, t. I, nr 36, s. 13.
17 W. Uruszczak, Dekretały papieskie w sprawach polskich z
XII/XIII…, s. 420.
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IV. Regest:
Lateran, ok. 12 marca – 13 kwietnia 1197 r.
Papież Celestyn III odpowiada biskupowi na zapytanie
w sprawie księdza, który zawarł związek małżeński.
Tekst źródłowy18:
Ea est apostolicae sedis preminentia, ut ad ipsam ab
ecclesiarum prelatis et etiam aliis ministris ecclesiarum in
dubiis recurratur et id super his inuiolabiliter obseruetur, quod
eius fuerit arbitrio diffinitum. Ex tua siquidem nobis est parte
propositum, quod cum B. clericus puellam quandam per
uerba de presenti legitime desponsasset, ante quam eam
cognouisset carnaliter, contra statutum Romanae ecclesiae
legatorum de non recipiendis uxoratis in ecclesiae tuae
canonicis promulgatum, a bonae memoriae predecessore tuo,
ignorante illum coniugali uinculo copulatum in ecclesiae tuae
canonicum est promotus, qui prehendam ipsius ecclesiae
detinere contendens, mulierem ipsam traducere pretermittit,
qua de causa puella illa cum instantia magna requirit, ut uel ei
uir suus reddatur uel ei nubendi alii sine alicuius
contradictione licentia tribuatur. Super quo fraternitati tuae
duximus respondendum, ut si res ita se habet, memoratum
clericum, qui fraudulenter ecclesiae tuae benefitium
prebendae adeptus est, eodem benefitio priues, et ad uxorem
suam, a qua taliter separari non potuit, redire compellas.
Super alio etiam articulo responderi tibi a sedis apostolicae
oraculo postulasti, quod uidelicet, cum ab ecclesiae Romanae
legatis fuerit institutum, ut uxorati non deberent dc cetero ad
sacros
ordines
promoueri,
quidam
clerici
post
promulgationem constitutionis illius, recipere ordines sacros
presumpserunt et uxores suas detinere contendunt, de quibus
tuae fraternitati consulimus et mandamus, ut eis executionem
ordinum interdicas et benefitia etiam ecclesiastica subtrahere
18
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Quinque compilationes antiquae…, s. 80.

non omittas. Debent enim pro meritis penam reportare, qui
scienter contra statuta legatorum apostolicae sedis ausu
temerario uenire presumunt.
Uwagi: Dekretał dotyczy kwestii celibatu księży. Papież
Celestyn III zakazał księdzu B. pełnienia posługi duchownej,
odebrał mu beneficjum oraz obłożył go karą kościelną19.
V. Regest:
Lateran, ok. 1197-1193 r.
Papież Celestyn III odpowiada biskupowi na zapytanie
w sprawie kleryka, który po tym jak został wyświęcony na
subdiakona zawarł małżeństwo.
Tekst źródłowy20:
Fraternitatis tuae litteris receptis, ex earum tenore
percepimus, quod cum clericus W. nomine, postquam fuit ad
ordinem subdiaconatus assumptus, quandam mulierem duxisset
in uxorem, quia eam uero ad crebram redargutionem et
admonitionem ecclesiae a suo consortio dimittere contempnebat,
bonae memoriae I. et G. prodecessores tui excommunicationis
uinculo eum innodarunt, tua etiam in hoc fraternitas eos imitata,
postquam cognouit excessum huiusmodi et contumaciam simili
eum sententiae quam cito subiecit, sed idem in sua pertinacia
induratus, neglecta excommunicationis sententia, mulierem
ipsam relinquere non curauit qui etiam litteras quasdam; quasi
ex parte nostra transmissas ostendit, quarum auctoritate pro
temporis longitudine, qua eam tenuisse dinoscitur, nititur se in
incepta iniquitate tueri. Quia igitur illius excessum longitudo
temporis non excusat nec numerositas filiorum, quos ex ipsa
suscepisse proponitur, fraternitati tuae consulimus et
mandamus, quatinus ad instar predecessorum tuorum non
obstantibus litteris illis eum uinculo excommunicationis sine
W. Uruszczak, Dekretały papieskie w sprawach polskich z
XII/XIII…, s. 420.
20 Quinque compilationes antiquae…, s. 92.
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appellationis obstaculo astringas et ab omni ecclesiastico
benefitio suspendas et tamdiu tanquam excommunicatum facias
ab omnibus euitari, donec mulierem ipsam a consortio suo
dimittat.
Uwagi: Dekretał dotyczy kwestii celibatu księży. Papież
Celestyn III nakazał nałożenie klątwy na kleryka, który po
wyświęceniu na subdiakona zawarł małżeństwo. Kara klątwy
oraz utrata beneficjów kościelnych miały trwać do czasu oddalenia tej kobiety.
VI. Regest:
Lateran, 16 maja 1199 r.
Papież Innocenty III odpowiada biskupowi wrocławskiemu Jarosławowi na zapytanie w sprawie, czy ten, który
więzi kleryka podpada pod klątwę; czy ten, kto obcuje z wyklętymi, może otrzymać rozgrzeszenie od zwykłego kapłana;
czy duchowni żyjący z dwiema konkubinami podpadają pod
pojęcie bigamistów21.
Tekst źródłowy22:
Innocentius episcopus servus servorum dei venerabili
fratri Vratizlaviensi episcopo salutem et apostolicam benedictionem. Nuper a nobis tua fraternitas requisivit, quid sit de
illis laicis sentiendum, qui clericos violenter sine laesione
tamen in custodia detinent publica, vel privata, vel etiam
detrudunt in vincula, utrum in canonem sententiae latae
incidant, ut ipso facto sint vinculo excommunicationis
innodati, sicut illi, qui manus in clericos iniiciunt temere
violentas. Et utrum, qui nominatim excommunicatis scienter
communicant, absolvi ab excommunicatione possint per confessionem a simplici sacerdote, vel episcopi seu archipresbiteri
sit ab eis absolutio expetenda. Et si post actam poenitentiam
Bullarium Poloniae, t. I, nr 42, s. 15.
Kodeks dyplomatyczny Śląska, t. I, wyd. K. Maleczyński, Wrocław
1956, nr 80, s. 194-196.
21
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cum illis valeas dispensare, qui etsi bigami de iure non sunt,
de facto saltem bigami nominantur eo, quod in sacris ordinibus constituti more nuptiali secundas in contubernium sibi
mulierculas adiunxerunt. Nos igitur inquisitioni tuae taliter
duximus ex ordine respondendum, quod in primo consultationis articulo non credimus laicos poenam excommunicationis evadere, quamvis eorum factum corporalis laesio non fuerit subsecuta, citra quam violentia saepius circa clericos nequiter perpetratur. In secunda vero quaestione credimus distinguendam, an is qui nominatim excommunicato scienter communicat, in crimine communicet criminoso, ei consilium impendendo, auxilium vel favorem, aut alias in oratione, vel sculo, vel orando secum, aut etiam comedendo. In primo quidem
articulo, cum talis et communicet crimini et participet criminoso, ac per hoc ratione damnati criminis videatur in eum delinquere, qui damnavit, ab eo vel eius superiore merito delicti
tunc erit absolutio requirenda, cum iuxta canonicas sanctiones,
facientes et consentientes par poena constringat. In secundo
vero casu a suo episcopo vel proprio sacerdote poterit absolutionis beneficium obtinere. Quamvis enim et tunc non iudicis
sed iuris sententia excommunicato communicans sit ligatus,
quia tamen conditor canonum solutionem eius sibi specialiter
non retinuit, eo ipso concessisse videtur facultatem aliis relaxandi. Is autem, qui iuxta primum modum excommunicato
communicat, cum iuramento debet absolvi. Qui vero iuxta
secundum modum illi participat, reconciliari poterit sine iuratoria cautione. Verum si difficile sit ex aliqua iusta causa quod
ad ipsum excommunicatorem absolvendus accedat, concedimus indulgendo, ut praestita iuxta formam ecclesiae cautione,
quod excommunicatoris mandato parebit, a suo absolvatur
episcopo, vel proprio sacerdote. Tertius et ultimus inquisitionis articulus videbatur abere non modicum quaestionis: quoniam cum in matrimoniis contrahendis, non iuris affectus, sed
animi estinatio attendatur, unde illum comitatur infamia, qui
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duas simul habet uxores, quod partim ad factum convenit retorquendi, sicut et quod in canone legitur de presbytero, qui
non legalibus nuptiis detinetur, eadem censura tales inter bigamos videntur reputandi. Licet obviet ex adverso, quod opinioni sit veritas praeferenda et quod iuxta praemissa, qui nullam uxorem habuit, foret bigamus reputandus. Quod contingeret, si quis de facto contraheret cum diversis, quibus de iure
non posset matrimonialiter copulari, nos autem in Hac quaestione taliter respondemus, quod cum huiusmodi clericis,
qui quantum in ipsis fuit secundas sibi mulieres matrimonialiter coniunxerunt, tanquam cum bigamis non licet dispensari,
licet in veritate bigami non existant, non propter sacramenti
defectum, sed propter affectum intentionis cum opere subsecuto. Datum Laterani XVII kalendas iunij.
Uwagi: W dekretale papież Innocenty III odniósł się do
trzech zagadnień. Po pierwsze uznał, że za uwięzienie duchownego osoba świecka podlega ekskomunice. Po drugie, w
przypadku obcowania z osobą, która była uczestnikiem bezprawia wyrządzonego przez osobę ekskomunikowaną może
zostać zwolniona z klątwy przez duchownego pokrzywdzonego lub jego przełożonego. Z kolei w przypadku świadomego przebywania z osobą wyklętą zwolnienia z klątwy może
udzielić biskup lub własny kapłan. Po trzecie, papież zakazał
udzielania dyspensy od kary duchownym żyjącym w związkach małżeńskich z dwiema kobietami23.
VII. Regest:
Lateran, ok. maj-czerwiec 1200 r.
Papież Innocenty III odpowiada na zapytania biskupa
krakowskiego Pełki, czy duchownemu nieobecnemu z powoZob. W. Baran-Kozłowski, Arcybiskup gnieźnieński Henryk Kietlicz (1199–1219). Działalność kościelna i polityczna, Poznań 2005; K.
Skwierczyński, Recepcja idei gregoriańskich w Polsce do początku XIII
wieku, Wrocław 2005, s. 290-294.
23
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du studiów może być nadane beneficjum kościelne oraz czy
ważne jest małżeństwo zawarte w innej diecezji przez porwaną dziewczynę z jej porywaczem24.
Tekst źródłowy25:
Idem Episcopo Zamoren [Cracoviensis?]. Ex parte tua
nostris est auribus intimatum, quod cum quidam puer quendam canem percuteret, alter puer, cuius erat canis, illum in
facie manu percussit, qui percusserat canem eius, sed cum ille
fustem arriperet, ut repercuteret illum, a quo fuerat ipse percussus et ambo fustem tenerent hinc inde, pater illius, qui canem percusserat, superuenit, ut filium castigaret. Pueri uero in
fugam conuersi fustem, quem tenebant adinuicem, dimiserunt, et cum per aliquantulum spatium essent ab eodem iam
loco remoti, iam dictus pater unius in fustem illum taliter incidit, quod per unum oculum casu inopinato fustis intrauit, ex
quo cerebro statim emisso, de medio est sublatus. Postmodum
autem puer, qui canem percusserat, habitum religionis assumpsit et cum ad ordines recipiendos accederet, per eius et
aliorum multorum confessionem questio incidit huius facti,
que tibi tantum dubitationis induxit, quod nos consulere uoluisti, utrum hoc facto non impediente ad sacros ordines ualeat
promoneri. Nos igitur fraternitati tuae taliter super hoc respondemus, quod ex premissis puerum illum non credimus ita
esse culpabilem, ut eius ordinatio de iure ualeat impediri.
Uwagi: Papież Innocenty III odpowiedział biskupowi, iż
duchownemu nieobecnemu z powodu studiów może być nadane beneficjum kościelne. W drugiej kwestii papież pozytywnie odniósł się do zapytania, iż porwana dziewczyna może
zawrzeć małżeństwo z porywaczem pod warunkiem, że bę-

Bullarium Poloniae, t. I, nr 43, s. 15.
Quinque compilationes antiquae. Collectio Lipsiensis, wyd. E. Friedberg, Leipzig 1882, s. 131.
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dzie posiadać wolność decyzji26.
VIII. Regest:
Lateran, 8 stycznia 1207 r.
Papież Innocenty III odpowiada na zapytania w kwestii
sukcesji synów duchownych na prebendach, księży żonatych
oraz przedstawień teatralnych w kościołach27.
Tekst źródłowy28:
Quum decorem domus Dei et locum tabernaculi gloriae
suae diligere vos oporteat, accurata vobis est sollicitudine
praecavendum, ne in commissis vobis ecclesiis illa temere
praesumantur, quae vel in eis lampadem religionis
exstinguere, vel munditiam videantur ministrorum Domini
maculare. Ad nostram siquidem noveritis audientiam
pervenisse, quod quidam in vestris dioecesibus constituti
publice cum mulieribus contrahentes, ecclesiasticas non
verentur suscipere dignitates, et nonnullarum ecclesiarum
canonici, quorum lumbos iuxta verbum euangelicae veritatis
deceret esse praecinctos, ac in eorum manibus lucernas bonae
operationis ardere, usque adeo luxuriae sordibus putruerunt,
quod nec etiam ignominiam suam velint turpitudinemque
velare, quin immo filios ex infami generatione susceptos ad
ministerium altaris, quo se reddunt indignos, indignius secum
trahunt, ac si non satis in opprobrium ordinis clericalis eorum
incontinentia foret cognita, nisi natorum in publicum
deductorum loquentium - que testimonium contra ipsos, esset
ostensione sedula comprobata. Quumque in ecclesiis, in
quibus huiusmodi clerici locum habent, multa enormiter
attententur, dum in eisdem fermentata patrum et filiorum,
A. Vetulani, Dekretały papieskie jako źródło do poznania dziejów
dawnego prawa polskiego, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 8(1956),
z. 1, s. 273-285.
27 Bullarium Poloniae, t. I, nr 74, s. 21.
28 Corpus iuris canonici…, col. 140.
26
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nepotum etiam et affinium parentela inordinate ministrat,
quia videlicet, amore praedominante carnali, reverentia
spiritualis tepuit inter ipsos, unde nequaquam unus quodlibet
facere propter alium praetermittit per insolentiam eorundem,
interdum ludi etc. Filiis quoque canonicorum praebendas in
eisdem ecclesiis conferri non sinatis, quarum sunt canonici
patres eorum, quum indecorum sit, ut in altaris officio
illegitimus filius impudico patri ministret, in quo unigenitus
Dei filius aeterno patri pro salute humani generis victimatur.
Uwagi: Papież Innocenty III zakazał dopuszczania do
godności kościelnych żonatych mężczyzn. Sprzeciwił się również udziałowi duchownych w spektaklach, wystawianych w
kościołach, które mogły budzić zgorszenie29.
IX. Regest:
Lateran, 8 stycznia 1214 r.
Papież Innocenty III udziela pouczenia biskupowi wrocławskiemu w sprawie podziału jednej prebendy na dwie,
gdyż wskutek tego niejaki Hipolit, który otrzymał na tę prebendę prowizję papieską, wniósł skargę do kurii30.
Tekst źródłowy:
Innocentius episcopus servus servorum dei venerabili
fratri Vratislauiensi episcopo salutem et apostolicam
benedictionem. Vacante quadam in ecclesia tua prebenda duas
ex ea constituens, ad illas de assensu capituli tui duos
canonicos assumpsisti, quorum altero apud sedem
apostolicam viam universe carnis ingresso prehendam, quam
defunctus habuerat, quidam clericus Ypolitus nomine fuit
auctoritate sedis apostolice assequutus. Verum cum idem
Ypolitus te super integratione prebende per quasdam nostras
litteras inquietet et alius idem ius adversus te se habere
J. Fijałek, Życie i obyczaje kleru w Polsce średniowiecznej, Kraków
2002, s. 59-65.
30 Bullarium Poloniae, t. I, nr 105, s. 27.
29
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proponat, quid facere debeas postulasti per sedem
apostolicam edoceri. Super quo fraternitati tue sic duximus
respondendum, quod cum Turouensis statuta concilii
sectionem inhibeant prebendarum teneris utrique de Iniis, que
vacare contigerit integrare prehendam, si forte rationabili
causa de vacante prebenda predicta due fuerint constitute ac
tot sint utriusque proventus, quod per utramque sit utrique
provisum in beneficio competenti. Tu denique frater episcope
super te etc. Datum Laterani VI idus ianuarii, pontificatus
nostri anno decimosexto31.
Uwagi: Papież Innocenty III odniósł się do ważności podziału wakującej prebendy. Kazus kleryka Hipolita pokazuje,
że podział taki jest możliwy wówczas, gdy powstałe z podziału prebendy będą przynosiły wystarczający dochód32.
X. Regest:
Lateran, 8 stycznia 1214 r.
Papież Innocenty III odpowiada na zapytanie biskupa
wrocławskiego czy stały wikariusz, który posiada dostateczne
zaopatrzenie z własnego majątku i dochodów wikarii, ma
prawo do osobnego beneficjum33.
Tekst źródłowy:
Innocentius episcopus servus servorum dei venerabili
fratri episcopo Wratislauiensi salutem et apostolicam benedictionem. Postulasti per sedem apostolicam edoceri, utrum alicuius ecclesie perpetuo vicario de proventibus vicarie bonisque paternis habenti, unde valeat commode sustentari, tenearis per illam communem formam „Quum secundum apostoKodeks dyplomatyczny Śląska, t. II, nr 167, s. 127-128.
W. Uruszczak, Udział Kościoła wrocławskiego w rozwoju prawa kanonicznego w średniowieczu, [w:] tegoż, Opera historico-juridica selecta.
Prawo kanoniczne – nauka prawa – prawo wyznaniowe, Kraków 2017, s.
233- 251.
33 Bullarium Poloniae, t. I, nr 104, s. 27.
31
32
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lum” in ecclesiastico beneficio providere. Ad quod sic duximus respondendum, quod cum per formam predictam necessitatibus pauperum clericorum, qui nullum sunt ecclesiasticum beneficium assecuti, sicut ibidem exprimi consuevit, sedes apostolica duxerit succurendum, perpetuus vicarius, nisi
de vicaria fecerit mentionem, commodum reportare non debet
de huiusmodi litteris, utpote veritate tacita impetratis. Non
enim carere beneficio ecclesiastico dici debet, cui competenter
de per petue vicarie proventibus est provisum. Et pro habente
beneficii sufficientis subsidium ex certa scientia super
obtinendo alio beneficio de levi non scribimus, quin faciamus
de primo in nostris litteris mentionem. Tu denique frater
episcope super te ipso etc. Datum Laterani, VI idus ianuarii,
pontificatus nostri anno sexto decimo34.
Uwagi: Papież Innocenty III w dekretale odpowiedział
negatywnie na pytanie biskupa wrocławskiego Wawrzyńca.
Stwierdził on, iż wikariusz posiadający wystarczające zaopatrzenie w dochodach wikariatu nie może otrzymać beneficjum35.
Podsumowanie
Dekretały papieskie stanowiły odpowiedź na pytania
prawne i skargi kierowane do Stolicy Apostolskiej. Papież
rozstrzygał indywidualne przypadki przedstawione w pismach od hierarchów kościelnych, które nierzadko stanowiły
później podstawę powszechnych uregulowań prawa kanonicznego.
W pracy ujęto dekretały papieskie pochodzące z przełomu
XII i XIII wieku za pontyfikatu papieży: Lucjusza III (1181-1185),
Celestyna III (1191-1198) i Innocentego III (1198-1216). RozstrzyKodeks dyplomatyczny Śląska, t. II, wyd. K. Maleczyński, A.
Skowrońska, Wrocław 1959, nr 166, s. 126-127.
35 W. Uruszczak, Udział Kościoła wrocławskiego…, Kraków 2017, s.
238-239; tenże, Dekretały papieskie w sprawach polskich…, s. 425-426.
34
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gnięcia papieży dotyczyły spraw: oczyszczenia się duchownego
z zarzutu dokonania zabójstwa; bigamii sukcesywnej; winy kapłana za zabójstwo, który wyręczył się wynajętym rycerzem;
kwestii celibatu księży; nietykalności osobistej duchowieństwa;
obcowania z osobami wyklętymi; nadawania i podziałów beneficjów; zawarcia małżeństwa przez porwaną dziewczynę z porywaczem; sukcesji synów duchownych na prebendach; przedstawień teatralnych w kościołach.
Dekretały stanowiły wyższość norm prawa kanonicznego nad lokalnym prawem zwyczajowym. Były one jednym ze
sposobów realizacji reformy gregoriańskiej na ziemiach polskich doby piastowskiej. Analiza historycznoprawna dekretałów wskazuje, że częstym problemem była kwestia upowszechnienia celibatu duchownych.
Słowa klucze: dekretał, prawo kanoniczne, średniowiecze, papież, celibat, Polska piastowska
Summary:
Papal decrees were a response to legal questions and
complaints addressed to the Holy See. The pope resolved individual cases presented in letters from church hierarchs,
which often later formed the basis of universal regulations of
canon law. The work includes papal decrees from the turn of
the 12th and 13th centuries during the pontificate of the popes:
Lucius III (1181-1185), Celestine III (1191- 1198) and Innocent
III (1198-1216). The decisions of the popes concerned the following matters: purging the clergyman of the murder charge;
successive bigamy; the priest's guilt for the murder who did
the hired knight; the question of priestly celibacy; personal
inviolability of the clergy; communing with the cursed; granting and dividing benefits; a kidnapped girl marrying with her
kidnapper; the succession of clergy sons on the prebends; theater performances in churches; the decrees prevailed over the
norms of canon law over local customary law. They were one
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of the ways of implementing the Gregorian reform in the Polish lands of the Piast era. The historical and legal analysis of
the decrees indicates that a frequent problem was the issue of
popularizing clerical celibacy.
Key words: decree, canon law, medieval, pope, celibacy,
Piast Poland
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Roksana Czuba

Pandemia czyli Kościół w dobie Internetu
Wstęp
Obecnie Internet jest jednym z ważniejszych środków
społecznego przekazu. Społeczeństwo nie wyobraża sobie
życia bez Internetu. W Sieci mamy już możliwość oglądania
zarówno telewizji internetowej jak i możemy słuchać radia.
Coraz więcej społeczeństwa posługuje się tym jednym mediumzarówno w pracy, w szkole, do zabawy, do nauki, do
nawiązywania nowych kontaktów. W związku z dynamiczną
ekspansją sieci internetowych na rynku europejskim nie sposób nie uwzględnić takiej możliwości do zastosowania jej także w działalności Kościoła katolickiego. Kościół zauważył potrzebę włączenia się do tego, co może nieść za sobą pozytywne
skutki w przekazie informacji katolickich. Dzięki temu zaczęły
powstawać katolickie serwisy internetowe, przekazujące aktualne informacje o Kościele Powszechnym, wywiady z ciekawymi ludźmi, artykuły dotykające przeróżnej tematyki, polemiki, fragmenty Pisma świętego, modlitwy, kalendaria i wiele
różnych. Internet umożliwił Kościołowi na nowy sposób
ewangelizację współczesnego społeczeństwa1. „Internet w
bardzo krótkim czasie stał się nowym środkiem komunikacji
międzyludzkiej. Ruchy i stowarzyszenia katolickie w Polsce
coraz bardziej aktywnie uczestniczą w tworzeniu internetowej
wymiany myśli, doświadczeń, poszukiwaniu dróg współpracy. (Możemy być pewni, że Internet) nie zastąpi osobistego
spotkania z człowiekiem i Bogiem, ale może pomóc w tym
1 D. Kuczwał, Internet w duszpasterstwie Kościoła katolickiego, Perspectiva Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne, Rok IX 2010, Nr
1(16), s. 70.

spotkaniu, przygotować je lub pogłębić jeśli już zaistniało”2.
Prezentowane w niniejszym artykule rozważania ukazują Internet jako środek umożliwiający zachowanie procesu ewangelizacji w dobie panującej pandemii.
1. Kościół katolicki wobec Internetu
Kościół od początku dziejów z dystansem podchodzi do
wszelkich nowości jeżeli chodzi o środki masowego przekazu.
Za symboliczną datę pierwszego wykorzystania Internetu w
Polsce uważa się 17 sierpnia 1991 roku3. Współcześnie trudno
wyobrazić sobie działania ewangelizacyjne bez udziału w komunikacji medialnej, co dostrzegł Sobór Watykański II, że są
to „narzędzia ofiarowane człowiekowi przez Boga dla głoszenia słowa Bożego”4. Również Jan Paweł II dostrzegał potencjał
w wykorzystaniu Internetu, wyraził to swoim Orędziem na
XXIV Światowym Dniu Środków Społecznego Przekazu „Misja Kościoła w erze komputerów” wygłoszone w Watykanie 24 stycznia 1990 roku. Całość tematyki została poświęcona
misyjnej działalności Kościoła w dobie ekspansji komputerowych. Papież wygłosił, że Internet należy wykorzystać w taki
sposób, aby nie były one sprzeczne z doktryną chrześcijańską.
Ma być wykorzystany dla dobra drugiego człowieka w celu
realizacji zbawczego planu Bożego wobec świata. Papież podkreśla również, że „wraz z pojawieniem się komputerowych
technik telekomunikacji oraz tak zwanych skomputeryzowanych systemów uczestnictwa Kościół otrzymał nowe środki

2 D. Górska, Przegląd katolickich serwisów internetowych, FIDESBiuletyn Bibliotek Kościelnych, Wrocław 1998, Nr 2, s. 43.
3 Jan Paweł II, Rozgłaszajcie to na dachach: Ewangelia w epoce globalnej komunikacji, Watykan 2001, s. 4.
4 W. Śmigiel, Czytelnictwo katolickich stron w Internecie, „Roczniki
Teologiczne”, Nr 51 (2004) z. 6, s.234.
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realizacji swojej misji”5. Internet jest narzędziem do komunikacji międzyludzkiej. Papież dostrzegł również, że poprzez
nowości wierni mają dostęp do „tradycji i nauczania Kościoła,
do słów Pisma świętego, nauczania wielkich mistrzów duchowości, do historii i tradycji kościołów lokalnych, zakonów i
instytutów świeckich, do idei i doświadczeń prekursorów oraz
innowatorów, twórców instytucji dających nieustanne świadectwo obecności między nami miłującego Ojca, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare”6.
W 1966 roku Komisja Środków Społecznego Przekazu
ustanowiła Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu. Po
raz pierwszy dzień ten był obchodzony rok później w 1967, po
wydarzeniu tym zdecydowano, że papież będzie co rok przygotowywał specjalne orędzie związane z tematyką środków
społecznego przekazu7.
Papież Jan Paweł II w swoim nauczaniu podkreślał
szczególną rolę mediów. Uważał mass media za środek, który
pomoże w jednoczeniu ludzi z Bogiem. Nowe media bowiem
są nieodzownym elementem współczesnej ewangelizacji.
Wszystkie te kwestie były poruszane przez papieża w orędziach na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu. Papież starał się przekazać, że Internet nie jest złem sam w sobie,
to w rękach człowieka bywa zły8.

Jan Paweł II,Misja Kościoła w erze komputerów. Orędzie na XXIV Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 1990 r. „Ethos” 18:2005 nr 1-2.
[w:]
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemow
ienia/oredzie_ssp_1990.html (22.07. 2020).
6 Tamże.
7 D. Zdunkiewicz-Jedynak, Surfując po Internecie w poszukiwaniu
Boga: gatunki komunikacji religijnej na polskich katolickich stronach internetowych, Tarnów 2006, s. 92-93.
8 D. Kuczwał, Internet w duszpasterstwie Kościoła… s. 74.
5
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W roku 2001 II Polski Synod Plenarny opracował dokument odnoszący się do tematyki Sieci „Ewangelizacja kultury i
środków społecznego przekazu”, w którym to czytamy „Internet stanowi ogromną pomoc w docieraniu do różnego rodzaju informacji. Dlatego, chociaż słusznie Kościół krytykuje
«zaśmiecanie» Internetu, winno się także dostrzegać wielkie
możliwości tego medium i wykorzystywać je w celu szerzenia
Dobrej Nowiny. Należy zatem dbać m.in. o zakłada-nie i odnawianie katolickich stronic WWW”9.
Bezpośrednio tematyka Internetu została poruszona
przez papieża w 2002 r. na XXXVI Światowe Dni Środków
Społecznego Przekazu. Jan Paweł II nazwał Internet „nowym
forum” odnosząc się do Starożytnego Rzymu, gdzie „forum”
oznaczało miejsce otwarte, na którym ogół obywateli podejmowało decyzje dotyczące polityki, interesów państwa, religii.
Miejsce to było centrum życia społecznego miasta, to tam ludzie się spotykali, rozmawiali, było to miejsce tętniące życiem.
To samo tyczy się cyberprzestrzeni we współczesnym świecie10. Papież uważał Internet za narzędzie, które dobrze wykorzystane przez duchownych może przynieść dobre rezultaty.
Miał również obawy, uważał że niebezpieczeństwem będzie
traktowanie informacji zawartych w Internecie zbyt powierzchownie co wiązać się będzie ze zbyt płytkim podchodzeniem
do wiary. Zawarł to w następującej wypowiedzi: „W kulturze,
która karmi się zjawiskami przelotnymi, istnieje niebezpieM. Robak, Zarzućcie sieć. Chrześcijanie wobec wyzwań Internetu,
Warszawa 2001, s. 7.
10 Zob. B. Drożdż, Internet w duszpasterstwie Kościoła. Próba sformułowania zasad, Perspectiva Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne Rok
III 2004, Nr 1, s. 191-192; Jan Paweł II, Internet: nowe forum głoszenia
ewangelii. Orędzie Jana Pawła II na XXXVI Światowy Dzień Środków Społecznego
Przekazu,
[w:]
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemow
ienia/internet_aut_12052002.html (23.07.20020).
9
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czeństwo, że ludzie będą skłonni przypisywać większe znaczenie faktom niż wartościom. Internet w sposób bardzo radykalny zmienia psychologiczny stosunek człowieka do czasu
i przestrzeni. Gdyż całą swą uwagę skupia on na tym, co konkretne, użyteczne i łatwo dostępne, może mu zabraknąć motywacji do podjęcia głębszej refleksji”11.
Analizując tematykę stosunku Kościoła do Internetu należy przywołać jeszcze dwa bardzo ważne dokumenty wydane przez Papieską Radę ds. Środków Społecznego Przekazu.
Pierwszy z nich to „Etyka w Internecie”12 a drugi „Kościół a
Internet”13. Oba dokumenty przedstawiają szczegółową charakterystykę Internetu pod względem moralnym jak i też w
kontekście możliwości jakie dają nam współczesne środki,
kładąc nacisk na działalności Kościoła w Sieci. Rada przedstawia w jakich obszarach można wykorzystywać Internet,
m.in.: do ewangelizacji, reewangelizacji, katechezy i innych
form edukacji, w apologetyce, w różnych rodzajach wparcia i
kierownictwa duchowego, a także w administracji kościelnej.
Rada zwraca szczególną uwagę na zagrożenia wynikające z
korzystania z Internetu, m.in. na stopniową dehumanizację
oraz szerzący się nacjonalizm14. Ciekawostką jest, że Internet
posiada swojego patrona – Świętego Izydora15.
Tamże; Zob. M. Sokołowski, Ewangelizacja w cyberprzestrzeni. Kościół katolicki w erze Internetu, [w:] Kompetencje medialne społeczeństwa
wiedzy, [red.] W. Strykowski, W. Skrzydlewski, Poznań 2004, s. 135-136.
12 Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka w Internecie, Watykan 2002.
13 Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Kościół a Internet, Watykan 2002.
14 Tamże.
15 Powstała również modlitwa skierowana ku patronowi:
„Wszechmocny i wieczny Boże, Który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo i poleciłeś nam szukać, przede wszystkim, tego co dobre, prawdziwe i piękne, szczególnie w Boskiej Osobie Twego Jed11
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Dotychczasowe wydarzenia w Polsce spowodowały znaczący wzrost popularności użytkowania Internetu przez społeczeństwo. Wzrost aktywności w Sieci dostrzegane jest również
przez Kościół.
2. Współczesne zjawisko pandemii, czyli czym jest
COVID-19
W Polsce od 4 marca 2020 roku mamy do czynienia z
pandemią koronawirusa a dokładnie z Covid-19 wywołanej
wirusem SARS-CoV-2 trwającej obecnie na całym świecie. Następstwem tego było ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego. Wiele osób czuje dezorientację spowodowaną ilością
nazw towarzyszącą temu wydarzeniu.
Pandemia to słowo pochodzące z języka greckiego oznaczające „wszyscy ludzie”. Wyraz ten oznacza epidemię jakiejś
choroby występującej w skali światowej, w wielu krajach. Najczęściej używane w stosunku do chorób zakaźnych, które łatwo rozprzestrzeniają się między ludźmi. W związku z zaistnieniem takich wydarzeń rząd może wprowadzić stan epidemii. Z medycznego punktu widzenia, epidemia to wzrost liczby zachorowań na danym obszarze w stosunku do liczby
przypadków tej choroby występujących zazwyczaj. O epidemii mówimy wtedy, kiedy choroba występuje lokalnie – w
obrębie jednego regionu, kraju lub kontynentu. Polska ustawa
o zwalczaniu chorób zakaźnych16 definiuje epidemię podobnie, jako „wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub zachonorodzonego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, pomóż nam,
błagamy Ciebie, przez wstawiennictwo św. Izydora, biskupa i doktora, abyśmy podczas naszych wędrówek w Internecie kierowali
nasze ręce i oczy tylko na to, co podoba się Tobie i traktowali z miłością i cierpliwością wszystkie te osoby, które spotkamy przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Święty Izydorze, módl się za nami!”.
16 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Dz. U. 2008 nr 234 poz. 1570.
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rowań na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż we
wcześniejszym okresie albo wystąpienie zakażeń lub chorób
zakaźnych dotychczas niewystępujących”. Jeżeli na danym
obszarze istnieje ryzyko rozwoju epidemii, rząd może wprowadzić stan zagrożenia epidemicznego. Jest to sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z ryzykiem
wystąpienia epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie
działań zapobiegawczych. W przypadku wystąpienia epidemii, rząd może wdrożyć nadzwyczajne środki ogłaszając stan
epidemii, czyli „sytuację prawną wprowadzoną na danym
obszarze w związku z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia
określonych w ustawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii”17.
Pierwszy przypadek zarażenia tym wirusem odnotowano
4 marca 2020 r w Zielonej Górze18. W okresie od 14 do 20 marca
obowiązywał w Polsce stan zagrożenia epidemicznego19. Od 20
marca, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia Łukasza
Szumowskiego, obowiązuje w Polsce stan epidemii20. Co wiązało
się z wprowadzeniem szeregu obostrzeń, m.in.: nakaz noszenia
maseczek, mniej osób w sklepie, ograniczenia w poruszaniu się
nieletnich, zamknięte parki i bulwary, ograniczenia w przemieszczaniu się, minimalna odległość między pieszymi, zaM. Kasprzak, Pandemia koronawirusa – czym różni się od epidemii?
[w:] https://www.doz.pl/czytelnia/a15030Pandemia_koronawirusa__czym_rozni_sie_od_epidemii (23.07.2020).
17

18

https://web.archive.org/web/20200304112521/https://www.gov.pl/w
eb/zdrowie/pierwszy-przypadek-koronawirusa-w-polsce (23.07.2020).
19 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w
sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. (Dz. U. z 2020 r. poz. 433).
20 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w
sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. (Dz. U. z 2020 r. poz. 491).
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mknięcie szkół i uczelni – wprowadzenie nauczania zdalnego,
zakaz zgromadzeń, odwołano imprezy masowe itp.Szereg ograniczeń spowodował częściową izolację społeczeństwa zamkniętą
w swoich czterech ścianach. Spotkania przeniosły się na sferę
online, Internet był jedynym narzędziem pozwalającym na podtrzymanie wzajemnych relacji. Społeczeństwo Kościoła katolickiego również wykorzystało tą możliwość.
3. Wykorzystanie Internetu przez Kościół w dobie
pandemii
Stan pandemii jest dla Kościoła czasem przemiany medialnej. Jak zauważył ks. Kloch “Sieć stała się głównym nurtem
komunikacji, także z parafianami. Mało tego – dzięki transmisjom Mszy św. i nabożeństw wierni mogli zachować kontakt z
elementami sacrum”21. Wprowadzone obostrzenia dotyczące
izolacji społecznej oraz ograniczenia liczby wiernych w kościołach, spowodowały konieczność znalezienia alternatywnego
sposobu uczestniczenia w coniedzielnej Msz. św. oraz możliwości przeżywania Triduum Paschalnego. Dlatego też wspólnota Kościoła przeniosła się do Internetu. Cała społecznośćprzeżywała liturgię we własnych domach, a nie w Kościołach, przed ekranami komputerów lub za pośrednictwem telewizji. Taki stan rzeczy utrzymywał się tygodniami22. Ten czas
również był szczególny dla poszczególnych parafii, w których
to proboszczowie stanęli przed wyzwaniem zorganizowania
transmisji Mszy św. Dzięki temu, że wielu katolików świeckich
współpracowało w rozwiązaniach informatycznych i internetowych z duszpasterzami, czas pandemii był bardzo praktyczną formą budowania autentycznej wspólnoty parafialnej i znoJ. Kloch, Pandemia pokazała rolę Internetu we wspólnocie Kościoła,
[w:]
https://ekai.pl/ks-jozef-kloch-pandemia-pokazala-roleinternetu-we-wspolnocie-kosciola/.
22 T. Królak, Kościół w czasie pandemii – nowa era Internetu?, [w:]
https://ekai.pl/kosciol-w-pandemii-nowa-era-internetu/.
21
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szenia barier pomiędzy księżmi i świeckimi. Uruchomienie parafialnych transmisji z tysięcy wielkich, średnich i całkiem małych miejscowości, to zjawisko, które nie tylko przejdzie do historii Kościoła w Polsce ale wydaje się, że pozostanie też jednym z fenomenów czasu pandemii w naszym kraju23.
Należy zaznaczyć, że treścią transmisji prowadzonych zarówno przez różne stacje telewizyjne jak też parafie, zakony czy
ruchy nie były tylko Msze. Całemu przedsięwzięciu towarzyszył Internet na stronach www można było znaleźć szeroki wybór transmisji online na Triduum Paschalne, oprócz głównych
liturgii także m. in. Ciemne Jutrznie, oficjum Zstąpienia Chrystusa do Otchłani czy Drogę Krzyżową. Jednocześnie z różnych
miejsc takich jak sanktuaria, parafie, kaplice, domy zakonne
uruchamiano transmisje z prowadzonych tam modlitw: różańca, nabożeństwa majowego a następnie czerwcowej litanii do
Najświętszego Serca Pana Jezusa24.
Okres pandemii zaowocował też licznymi pozaliturgicznymi inicjatywami z wykorzystaniem Internetu. Organizowano specjalne rekolekcje czy akcje pomocy osobom starszym i
chorym. W formule online odbyło się wiele spotkań grup modlitewnych, młodzieżowych, biblijnych, etc. Do Sieci zostały
przeniesione diecezjalne i ogólnopolskie zjazdy, zloty i mityngi organizowane przez diecezje, duszpasterstwa czy ruchy i
stowarzyszenia katolickie25.
Abp Wiktor Skworc, Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP, uważa, że Internet okazał się skuteczną drogą
ewangelizacji. Podobnie uważa abp Stanisław Gądecki: “Przeżywanie liturgii w domu stało się szansą na głębsze odkrycie
wspólnoty rodzinnej oraz rzeczywistości Kościoła domowego.
Wspólne przeżywanie transmitowanej liturgii, modlitwy różańcowej, wysłuchane homilie czy konferencje duszpasterzy,
Tamże.
Tamże.
25 Tamże.
23
24

57

dawały większe możliwość rozmowy na temat wiary oraz
uczyły intensywniejszego przeżywania tych tajemnic w codzienności”. Niby w przestrzeni wirtualnej nie da się budować
autentycznej wspólnoty liturgicznej,ale biskupi wyrażają nadzieję, że jednym z ważnych owoców pandemii będzie umiejętność wykorzystywania Internetu w duszpasterstwie26.
Wnioski
Stanowisko Kościoła wobec Internetu jest zdecydowanie
pozytywne. Fakt istnienia dekalogu internauty27 oraz modlitwy którą powinno się odmówić przed użyciem Sieci, świadczy o tym, że Kościół akceptuje to novum. Internet stwarza
możliwości służące nie tylko celom ewangelizującym. Jan Paweł II podkreślał, że jest to narzędzie „zdolne przybliżyć Kościół, jego nauczanie, historię i współczesność oraz misję, jaką
ma do spełnienia, mieszkańcom całego globu”28. Poprzez witryny internetowe Kościół może szybciej i efektywniej dzielić
się z wiernymi informacjami, co potwierdzają ostatnie zdarzenia. Nie należy już pytać czy Kościół powinien być obecny w
Internecie, bo odpowiedź jest jednoznaczna. Ważniejsze jest
pytanie jak uczynić obecność Kościoła bardziej efektywną.
Mając na uwadze dostrzegane przez wielu zagrożenia, trzeba
bardziej szukać skutecznych sposobów wykorzystywania Internetu dla zwiększenia skuteczności głoszenia ewangelii.
Internet jest najnowszym medium i środkiem społecznomasowego przekazu, niewątpliwie zrewolucjonizował nie
Tamże.
J. Kloch, Dekalog internauty, Więź 45(2002), Nr 8-9 [w:]
http://www.wiez. com. pl/index.php?s= miesięcznik_opis&id=87&t=574 (23.07.2020).
28 R. Podpora, Watykan i Internet. „E-mentor – czasopismo internetowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie” 2007 nr 1, [w:]
http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2. php?numer=18&id=391
(23.07.2020).
26
27
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tylko nasz sposób życia, ale także nasz sposób bycia. Utrzymanie za pośrednictwem Internetu jest kwestią wciąż kontrowersyjną. Pojawiają zarówno zwolennicy jak i przeciwnicy
tego rodzaju komunikowaniu się. Pomimo że Internet nigdy
nie będzie w stanie wyprzeć komunikacji naturalnej, to jednak
możemy być pewni, że będzie starał się jak najbardziej do niej
upodobnić. Czego efektem są już istniejące w Internecie gatunki komunikacji religijnej. Należy pamiętać, że tradycyjne
religijne formy wypowiedzi nie zostały wyparte, ale znajdują
kontynuację w cyberprzestrzeni. Stanowią one swego rodzaju
uzupełnienie tych drugich. Internet staje się w tym przypadku
przestrzenią, miejscem dla ludzi niezdeklarowanych pod
względem wiary, niezdecydowanych, wątpiących, zagubionych, ale także dla poszukujących i nieśmiałych.
Kościół katolicki stara się jak najlepiej wykorzystać to
medium na swój użytek, wierzy również, że Internet jest tym
narzędziem, które potrafi przywieść ludzi do Boga nawet tych
najbardziej uprzedzonych i zatwardziałych. Kościół nie
wzbrania się przed zastosowaniem nowego medium w swej
działalności ewangelizacyjnej, wręcz przeciwnie traktuje je,
jako wspaniałe narzędzie, za pomocą którego będzie w stanie
przywieść wielu ludzi do Boga29.
Streszczenie:
Ostatnimi czasy cały kraj i świat boryka się z wirusem
Covid-19 przez co w Polsce ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego. Czym jest epidemia i pandemia? Niniejszy artykuł
jest próbą dokonania analizy, jak obecna sytuacja społeczna
wpłynęła na proces ewangelizacji w Kościele. Czym jest pandemia i stan zagrożenia epidemicznego z punktu prawnego.
Jak Kościół wykorzystał nowe technologie w celu kontaktu z
wiernymi. Czy Internet możemy nazwać narzędziem ewange29

D. Kuczwał, Internet w duszpasterstwie Kościoła… s. 94.
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lizacji i jak wygląda duszpasterstwo w Internecie. Bezzasadne
jest już zadawanie pytania czy Kościół powinien być obecny w
Internecie, należy rozważyć jak uczynić obecność Kościoła w
sieci bardziej efektywnym. Mając jednocześnie na uwadze
zagrożenia, należy szukać coraz to skuteczniejszych sposobów
wykorzystania sieci dla zwiększenia skuteczności kościelnego
przepowiadania.
Słowa klucze: Internet, Kościół, Sieć, Kościół w Internecie, środki społecznego przekazu
Summary:
Recently, the whole country and the Word are struggling
with the Covid-19 virus, which is why anepidemic Thea thas
been declared in Poland. What is anepidemic and a pandemic?
This article is anattempt to analyze how the current social situation has influenced the process of evangelization in the
Church. Whatis a pandemic and epidemicem ergency from a
legal point of view. How the Church hasused new technologies to contact the faithful. Can we call the Internet a tool of
evangelization and whatis the pastoral ministry on the Internet? It isunfounded to askwhether the Church should be present on the Internet, we should consider how to make the presence of the Church on the Internet moreeffective. At the same
time, bearing in mind the risks, more and more effective ways
to use the network to increase the effectiveness of the Church's
preachings hould be sought.
Keywords: Internet, Church, Network, Church on the
Internet, social media
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Anna Maria Piskorska

Łączenie religioznawstwa z filmoznawstwem
we współczesnej humanistyce – na przykładzie studium
dwóch przypadków
1. Czym (nie) jest film religijny – dywagacje teoretyczne
Filmoznawca na tropie szeroko pojętego sacrum
rezygnuje z myślenia w ramach wyznaczonych przez swą
macierzystą dyscyplinę naukową i zaczyna podróż w obszarze
przynależnym religioznawstwu. Metaforycznie rzecz ujmując:
otrzymanymi w posagu wraz z tytułem magistra teoriami
filmu zastawia stół, wyprawia wieczerzę i sprasza na nią
gości. Przybyłych bohaterów filmowych historii sadza
naprzeciw siebie, tak by mogli spojrzeć sobie w oczy, podczas
gdy samanalizujeich spojrzenie i je opisuje, ponieważ wierzy,
że – skoro już zobaczył – to może i zrozumie. Niestety,
problem z „filmem religijnym” jest złożony, a u swych
podstaw ma prosty fakt, że tym rodzajem etykiety posługują
się zarówno twórcy, jak i dystrybutorzy, selekcjonerzy
festiwali, krytycy i wreszcie sami widzowie. Stąd
teżfilmoznawcyużywają tego określenia już mniej chętnie i
pewnie. W swoim badaniu wstępnym uwzględniłam
aktywności tych wszystkich podmiotów i tak powstała
hipoteza, iż większość użytkowników kultury filmowej
etykietuje jako „religijne” takie filmy, w których w warstwie
eksplicytnej zostaje wywołany kontekst religijny.
Cóż to znaczy? Profesor Rick Altman z Uniwersytetu w
stanie Iowa przedstawia podział na dwa podstawowe sektory,
w których możemy mówić o kształtowaniu się cech
gatunkowych:
sektor
„semantyczny”
(elementy
ikonograficzne) i „syntaktyczny” (składniowe elementy

konstrukcyjne i symboliczne)1. Nanosząc ten schemat na
interesujące nas zjawisko kontekst religijny może być
budowany począwszy od ukazywania elementów materialnej
kultury danej religii w ikonografii filmu aż po odwołania do
głównych kategorii danej ideologii religijnej.
Z drugiej zaś strony, nieprecyzyjne okazuje się również
samo pojęcie „religii”. Badania religioznawcze obejmują
kilkadziesiąt definicji religii, lecz dominujące jest obecnie
przekonanie o uwzględnieniu w definicji religii trychotomicznej
struktury, czyli takiej, która zawiera te trzy aspekty: doktrynę,
kult i organizację. Przy czym w badaniach treści religijnych
eksplikowanych bądź implikowanych przez dzieła filmowe
ważniejszym pojęciem okazuje się nie „religia” lecz „religijność”.
I to religijność właśnie będzie podstawowym pojęciem
operacyjnym dla analiz przedstawionych w niniejszym artykule.
„Religijność” zaś – za profesorem Pawłem Sochą definiuję jako
„wielowymiarową strukturę, na którą składają się: zasób wiedzy
dotyczący danej tradycji religijnej (obejmujący m.in. preferowane
wartości, symbole, mity, obyczaje itp.) oraz określone
zachowania religijne: wymiar „mistyczny” (przeżyciowy,
doświadczeniowy) oraz wymiar konsekwencyjny, czyli
przestrzegane normy moralne”2.
Uważam iż jest to adekwatniejsze ujęcie religijności filmu,
ponieważ w jednostkowym dziele filmowym tak jak w
indywidualnie przeżywającym swoją religijność człowieku
zachodzi próba procesu interioryzacji pewnych norm systemu
religijnego. Obie możliwe do obrania perspektywy:
apologetyczna i krytyczna związane są z tym właśnie procesem.
Współczesne dzieła filmowe mimo że zadają pytania o
moralność i interesują się obecnością przejawów religijności w
R. Altman, Gatunki filmowe, przeł. M. Zawadzka, Wyd.
Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 11–12.
2 P. M. Socha, Przemiana. W stronę teorii duchowości, ZW Nomos,
Kraków 2014, s. 56.
1
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życiu społecznym, to często nie są zaliczane do filmów
religijnych. Dzieje się tak wówczas, gdy odpowiedzi, których
udzielają, nie mieszczą się w ramach wykładni teologicznej
czy filozoficznej żadnego z systemów religijnych. Dzieła te
poruszają się w obszarze filozoficznym, lecz nie teologicznym
i swoją linię dramaturgiczną prowadzą na poziomie
egzystencjalnym. W takich przypadkach należy odrzucić
mówienie o „religijności” na rzecz „duchowości” definiowanej
jako „aktywny proces (lub zintegrowany zespół procesów
psychicznych) stanowiący adaptacyjną odpowiedź każdego
człowieka na świadomość własnej egzystencjalnej kondycji”3.
W perspektywie egzystencjalnej religijność jest terminem
węższym od duchowości, ponieważ owa wcześniej
zdefiniowana jako „duchowa” odpowiedź człowieka na
uświadomienie sobie własnej egzystencji może być zarówno
religijna (badania w obszarze psychologii religii prowadzone
przez GordonaAllporta)4, jak i antyreligijna (postulaty zawarte
w Duchowości ateistycznej Gustawa Comte-Sponville’a)5,
przedreligijna (psychologiczne skłonności człowieka do
uwzględniania w życiu warstwy duchowej wykazane przez
Ericha Fromma)6 i postreligijna (teoria socjologiczno-religijna
o tzw. niewidzialnej religii Thomasa Luckmanna)7. Szerokie
interdyscyplinarne rozpoznanie problemu skłania do
konkluzji, iż filmy duchowo istotne mogą nie odnosić się w
Tamże, s. 69.
Więcej na ten temat: G. Allport, Osobowość i religia, przeł. Anna
Bartkowicz, Instytut Wydawniczy „PAX”, Warszawa 1988.
5 Więcej na ten temat: A. Comte-Sponville, Duchowość ateistyczna,
przeł. Elżbieta Aduszkiewicz, Czarna Owca, Warszawa 2011.
6 Więcej na ten temat: E. Fromm, Szkice z psychologii religii, przeł.
Jerzy Prokopiuk, Książka i Wiedza, Warszawa 1966.
7 Więcej na ten temat: T. Luckmann, Niewidzialna religia. Problem
religii we współczesnym społeczeństwie, wyd. 2, poprawione, przeł.
Lucjan Bluszcz, ZW Nomos, Kraków 2006.
3
4
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warstwie eksplicytnej do żadnego kodu religijnego, a zarazem
proponować alternatywne przesłanie o tej samej randze i
głębi, jako że również stanowią propozycję odpowiedzi na
rozpoznaną sytuację egzystencjalną.
Film może służyć jako medium do wzbudzenia
doświadczenia religijnego (w definicji Williama Jamesa) i
służyć jako inspiracja dla stanów przedmistycznych. Czyli
może służyć rozpoznaniu oraz pogłębieniu kontaktu z
Transcendencją, na co wskazywał teolog i filmoznawca
Amedee Ayre8. Zaś przykładowo z perspektywy tradycji
buddyzmu tybetańskiego Khyentse Norbu – buddyjski lama i
zarazem reżyser filmowy – stwierdza, iż film może służyć jako
medium umożliwiające oderwanie się od rzeczywistości
sansary i, podobnie jak thanka, prowadzić do „wyzwolenia
przez widzenie” (mthonggrol) – analogicznie do tego jak
recytowanie i słuchanie mantr ma prowadzić do “wyzwolenia
przez słuchanie”. W drugiej części niniejszej pracy
przyjrzyjmy się dwóm przykładom dzieł filmowych, w które
twórcy chcieli wkodować pewien rodzaj duchowego
doświadczenia. Pogłębiona filmoznawczo-religioznawcza
analiza obu dział umożliwi odpowiedź na pytanie, jakie są
skutki takiego procesu twórczego i czy możemy mówić o
dziełach „duchowych” lub „religijnych” – czy też lepiej
powstrzymać się od tego typu pojęciowego opisu na gruncie
kinematograficznym.
2. Współczesne francuskie kino o tematyce religijnej
Przełom wieków, współczesność. A jednak tym razem
odrzućmy chęć zagłębienia się w jej mętną półpłynną
strukturę ze zdesakralizowanym i odhumanizowanym
rdzeniem. Dusza świata bowiem w dwóch filmowych
Więcej na ten temat: Marczak M., Poetyka filmu religijnego, Arcana, Kraków 1998.
8
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postaciach chce się dziś oczyścić z postmodernistycznych
relatywizmów i na powrót zanurzyć w transcendentnym
Stwórcy. Chociaż już na wstępie odnotować należy pierwszą
obawę: czy ta (współczesna francuska) fala pragnień
metafizycznych nie rozbije się o betonowe klify laickiego
konsumeryzmu bądź fanatycznego fundamentalizmu?
W styczniu roku 2010 można było w polskich kinach
obejrzeć – niemal równocześnie – dwa francuskie filmy: Ludzi
Boga Xaviera Beauvois oraz Hadewijch Bruno Dumonta. Obaj
reżyserzy wyplatają sieci ze splątanych ze sobą pojęć o naturze
ducha: kwestii miłości, samotności i śmierci, świadomości,
męczeństwa, walki i wolności, człowieka, Boga i Boga-człowieka,
a także – tak ważnej dla spraw duchowych – kwestii ciała.
Beauvois niczym rybak-Apostoł zarzuca sieć, by łowić ludzkie
zatwardziałe serca i reanimować je wzruszającą historią siedmiu
mnichów z Tibhirine. Sieć Dumonta można by raczej nazwać
pajęczą, ponieważ niepokojąca historia młodej Céline lepi się do
widza, im bardziej ten się przed nią wzbrania.
Pragnienie metafizycznego kontaktu z Absolutem
determinuje życie bohaterów obydwu filmowych historii:
paryżanka Céline, studentka teologii, przeżywa dramat
niezgody na Bożą bezcielesność. Paradoksalny, przenikający
wszystko transcendentny Bóg nie daje jej swojego ciała i przez
to jakby wymyka się jej stęsknionemu sercu. Z kolei brat
Christophe, żyjący na stałe w Algierii jeden z francuskich
trapistów, traci poczucie bezpośredniego doświadczania Bożej
obecności w obliczu zagrażającej życiu bezsensowności
terroru. Duchowy kryzys rodzi i w jednej, i w drugiej postaci
chęć do samodzielnej walki. Tu się jednak kończy cień nikłych
podobieństw: działania bohaterów okazują się bowiem
całkiem odmienne, jak awers i rewers Boskiego talentu.
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3. Analiza filmu Ludzie Boga – perspektywa apologetyczna
Chociaż Ty, sprawco zamętu mojej egzystencji,
powiedz mi w którym miejscu
Twojego szaleństwa
jestem
Chritophe Lebreton9

Przed Bogiem każdy jest wyjątkowy, lecz nikt nie jest
najważniejszy. Wierny tej chrześcijańskiej zasadzie twórca
Ludzi Boga na głównego bohatera swojego filmu obiera całą
wspólnotę zakonną. Brat Christophe stanowi część tej
zbiorowości, którą łączy doświadczanie życia jako drogi ku
Bogu. Kamera sprawiedliwe poświęca tyle samo uwagi
wszystkim współbraciom – w ten sposób realizując dogmat o
kościele. Dogmatyczna kamera. Kościół, który tworzą
rzymskokatoliccy mnisi (cystersi), jest ich drogą do zbawienia.
Kościół jako mistyczne ciało Chrystusa. Kościół-spirala:
przestrzeń do ciągłego nawracania w tę samą stronę, lecz
coraz wyżej.
Życie mnichów cechuje się symetrycznym podziałem na
działania „do wewnątrz” i „na zewnątrz”. Czas rozdzielono na
modlitwę kontemplacyjną i modlitwę poprzez pracę, przestrzeń
zamyka się w dwóch okręgach: krąg bliższy dzielony tylko przez
współbraci wyznaczają mury monasteru (jest to przestrzeń
budowania własnej tożsamości za sprawą medytacji, wspólnych
nabożeństw i rozmów), krąg dalszy obejmuje całe Tibhirine
(codzienne prace wykonywane razem z islamskimi przyjaciółmi,
doraźne wsparcie oraz wspólne z nimi świętowanie). Poczucie
niebezpieczeństwa jest ściśle związane z zawłaszczaniem tej
przestrzeni: obecność wojska odbiera mnichom niezależność, a

Cytat z filmu Ludzie Boga, reż. Xavier Beauvois, prod. Francja,
2010.
9
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agresja islamskich fundamentalistów zagraża bezpośrednio
życiu każdego z braci.
W filmie Beauvois funkcjonuje tylko jedna perspektywa: to
chrześcijaństwo o szeroko otwartych ramionach nakreśla cały
horyzont znaczeń; zaś centralnym pojęciem w tym
światopoglądzie jest miłość rozpięta po granice męczeństwa.
Każdy z trapistów na swój sposób ustosunkowuje się do tego
wezwania (które staje się wyzwaniem), tak że zebrani przy
jednym stole wszyscy mnisi stanowią spectrum możliwych
reakcji-odpowiedzi na trudną sytuację. W takiej perspektywie
załamanie Christophe’a nikogo nie zaskakuje, jest wręcz
spodziewane, jak również kierunek, by – mimo trudności z
modlitwą – walczyć o wytrwanie w raz złożonych ślubach.
Ponadto jego rozterki stanowią dobry pretekst, by
charyzmatyczny Christian mógł wyjaśnić i sobie, i widzom istotę
powołania/poświęcenia: jako zakonnicy już oddaliśmy życie,
samo zostanie mnichem (a nie zostanie tutaj) było naszym
największym szaleństwem. W ten sposób wierni przegranej
sprawie będą zwycięzcami, jeśli zachowają wolność.
Czytelna jest również konstrukcja dramaturgiczna Ludzi
Boga. Można ją z łatwością podzielić na trzy części, a każda z
nich zawierać będzie zestaw scen: pracy, modlitwy, rozmowy
z przyjaciółmi muzułmanami, konfrontacji z wojskiem,
ingerencji fundamentalistów oraz podsumowującą rozmowę
mnichów przy stole. Taka konstrukcja czyni z filmu logiczny
traktat z hipotezą, argumentami i końcową tezą o jedynej
słusznej drodze. Nic w planie akcji nie buduje efektu
zaskoczenia, każdy krwawy zamach poprzedza rozmowa o
możliwości ataku, a bezpośrednio po scenie wzmagającej
napięcie następuje minimalistyczny obraz mnichów
modlących się za swoich nieprzyjaciół. To świadomy zabieg:
twórcom zależy na tej czytelności, oczekują od widza, że
zmierzy się z realnością opowiadanej mu historii i w pełni
zrozumie postawy jej bohaterów.

69

Film Ludzie Boga chce bowiem jednocześnie
dowartościować dwa rodzaje odbioru: intelektualny i
emocjonalny. Dyskusje zakonników odbywające się w
statycznych scenach rozmów przy stole korespondują z ich
żywymi reakcjami na wtargnięcia ludzi Fayatty. Kończąca
film sekwencja porwania jest tylko konsekwencją uprzednich
decyzji. Fundamentaliści – mimo że zostali wyposażeni w
delikatny rys ludzki – funkcjonują przede wszystkim jako
fatum, które pewnego dnia musi się w pełni ujawnić. Jednak
nie w finale należy szukać puenty, lecz w szczególnej scenie,
która rodzi prawdziwe i głębokie emocje. Gdy będę chciała
ponownie obejrzeć Ludzi Boga, poświęcę na to doświadczenie
zaledwie cztery minuty. Tyle bowiem trwa scena wieczerzy
(poprzedzająca ostateczne porwanie zakonników): to niema
scena, ale wypełnia ją ten rodzaj milczenia, który jest
pojemniejszy od słów i przez to najpełniej wyraża filmowe
przesłanie. Wszystko, do czego mnisi przygotowywali siebie i
nas – widzów już wcześniej, wybrzmiewa w tej scenie (wraz z
poruszającymi
dźwiękami
Jeziora
łabędziego
Piotra
Czajkowskiego) najintensywniej i bardzo dotkliwie. Jeśli
szukać w Ludziach Boga czegoś nieopisywalnego, to właśnie tu
– wewnątrz tej sceny.
4. Analiza filmu Hadewijch: perspektywa krytyczna

Odkąd zrozumiałam dogłębnie,
że Miłość trwać będzie przy mnie na zawsze, żaden wewnętrzny ból
mnie nie dosięgnął; pozostawałam tak, stojąc z ufnością,
wiedząc, że któregoś dnia
Miłość złoży na mnie pocałunek jedności.
Hadewijch10

Reżyser Bruno Dumont nie korzysta z gotowych
wzorów konstrukcji filmów religijnych. De facto nie tworzy
10
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Cytat z filmu Hadewijch, reż. Bruno Dumont, prod. Francja, 2010.

zresztą filmów przynależnych do tej kategorii. Stawiając przed
widzem kontrowersyjną bohaterkę, nie pozwala przejść koło
niej obojętnie, a zatem wymusza na odbiorcy próbę
zrozumienia tego, kto balansuje na granicy „normalności”.
Lepiej jednak wstrzymać się ze zbyt pochopnym
diagnozowaniem bohaterki w ramach tzw. naiwnej
psychologii, punktując fakt, że Céline pochodzi z
dysfunkcyjnej rodziny, w której nikt ze sobą nie rozmawia i
mieszka w za dużym domu, gdzie nie sposób się spotkać.
Lepiej również wstrzymać proces powierzchownego
oceniania: jakoby dusza Céline miała jakąś skazę, patologiczną
skłonność do sado-masochizmu. W zasadzie niewiele wiemy o
samej bohaterce, ponieważ w planie akcji dostajemy zaledwie
wycinki jej rozpaczliwych wyznań oraz trochę nielogicznych
działań. Opis zaś jej wnętrza powstały tylko w oparciu o
filmowe obrazy byłby być może i prawdziwy, ale – mimo to –
niesprawiedliwy. W ten sposób się rodzą pytania bez
odpowiedzi: czy eksponowana na pierwszym planie tęsknota
Céline jest skierowana ku Bogu, czy raczej przeciwko światu?
Czy bohaterka jest naiwną ofiarą swoich namiętności, czy
szaleńcem, który postradał moralne granice? Czy fanatyzm
może tkwić w czyjejś naturze od zawsze (w jakimś stanie
potencjalnym) i ujawnić się w odpowiednim czasie, czy raczej
jest kwestią perswazyjnej siły otoczenia? I najważniejsze: gdzie
oraz jak współcześnie można szukać Boga?
Céline w pewnym miejscu mówi otwarcie o otaczającym
ją świecie: „Boga tutaj nie ma”. Gdzie indziej zaś wyznaje: „To
Bóg, który mieszka we mnie, mnie do was przysłał”. Punkt
widzenia bohaterki, choć mocno zaakcentowany przez jej
desperackie dążenia, nie należy do odbiorcy będącego po
drugiej stronie ekranu. Céline jest tak egocentrycznie skupiona
na własnych przeżyciach, że tworzy swój hermetyczny świat,
w którym brakuje powietrza, więc nikt żywy nie może w nim
zostać na dłużej. Co gorsze, dziewczyna konsekwentnie
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przeciwstawia
swojemu
idealistycznemu
pragnieniu
rozczarowujący obraz świata i buntuje się przeciwko życiu. Jej
wiara jest dziecinna, jakby zwyrodniała. Jej religijność zaś
budzi niepokój, ponieważ puste rytualne gesty domagają się
treści, owego „ciała”, o które tak błaga. A najbardziej
mięsistym aktem od zarania dziejów aż do końca świata
pozostanie zbrodnia.
Hadewijch to film-antyteza do obecnej po dziś dzień
hagiografii mistyków. Dajemy się zwieść bezkompromisowemu
dążeniu Céline do świętości, dlatego że znamy taką postawę
tylko w jej pozytywnym wymiarze, a potem, gdy widzimy, że
obrany przez bohaterkę cel stanowi psychiczny problem, a nie
doświadczenie uwznioślające życie, zaczynamy szukać winnych.
Dumont wyraźnie podkreśla, że chce znaleźć pozareligijne
źródła metafizycznych doznań, ponieważ współczesne
wyznania wiary do wielu nie przemawiają w swojej formule.
Klasztor jest opustoszały, muzułmanie niebezpieczni – ten
uproszczony obraz degradacji dwóch fundamentalnych ideologii
religijnych służy oczyszczeniu myślenia z tego, co tylko
zaciemnia obraz w kontekście prawdziwego poszukiwania
sacrum. Duch jakby obumarł w danej naszym oczom przestrzeni
filmowej, pozostawiając materialne twory, które – pozbawione
spirytualnego tchnienia, a więc wyjęte z pierwotnego kontekstu –
zaczynają straszyć zamiast inspirować.
Nie pierwszy to film Dumonta, w którym chce on do
sacrum dotrzeć poprzez ciało. Céline umartwia się i głodzi, po to,
by poczuć jakąś/czyjąś obecność, bliskość. Ale nie względem
ludzi! – bo Bóg według niej już w nich nie mieszka. Ciało Céline
jest czyste, nietknięte. Kamera czasami zbliża się do tego ciała:
widzimy wyraźnie wystające łopatki i delikatną skórę młodej
dziewczyny. Fizyczność w tym filmie prowokuje liczne
dwuznaczności: metafizyczne uniesienia obranej przez Céline za
swoją patronkę XIII-wiecznej mistyczki Hadewijch wypaczone w
krzywym zwierciadle seksualnych pragnień protagonistki stają
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się niezrozumiałe i niepokojące. Czystość bohaterki wiąże się
prędzej ze sterylnym odcięciem od rzeczywistości, aniżeli z
altruistycznym zanurzeniem w świecie – jak to ma miejsce u
braci trapistów. Przywołanie w kontekście Hadewijch filmu Ludzie
Boga prowokuje kolejne przeciwieństwa. Zakonników
poznajemy jakby w środku ich życia, w spokojnym trwaniu
wiernym raz przyjętym zasadom. Mnisi muszą na nowo
zdefiniować swoje życie dopiero w momencie, kiedy może ono
im zostać odebrane. Céline przeciwnie: jest przez nas
obserwowana wtedy, kiedy – oddalona z klasztoru – musi się na
powrót zmierzyć z obcym/swoim światem. Nie prowokuje jej do
tego wizja śmierci, ale życia właśnie. Nie dajmy się jednak zwieść
pozorom: choć sytuacja niechybnego końca wydaje się
mocniejsza przez swój radykalizm, to przecież w życiu
zakonników nic się w istocie nie zmienia. Nastaje czas, w którym
muszą dać świadectwo Prawdzie, którą okrzyknęli wcześniej
swoją Drogą i Życiem. Ta sytuacja umieszcza ich również w
szeroko
pojętej
izolacji
względem
znanej
widzowi
rzeczywistości. I może nie bez znaczenia jest to, że brat Celestine,
który tak jak Christophe waha się, czy nie wrócić do kraju,
nazywa ostatecznie taką możliwość „drogą donikąd”. Céline nie
ma alternatywy, musi swoje potrzeby realizować we własnym
otoczeniu i tym samym otwiera się na działanie przypadku.
5. Podsumowanie rozważań
Beauvois proponuje wystudiowany traktat o życiu
według raz przyjętych zasad, w duchu chrześcijańskich
wartości: tolerancji, zrozumienia i miłości; Dumont konstruuje
opowieść mniej spójną, lecz bardziej utrzymaną w
agnostycznym duchu niestabilnych czasów: ukazuje życie jako
dynamiczny proces, który nigdy nie ma końca, a samostwarzający się podmiot, jakim jest człowiek, trawiony jest od
środka przez życiowe porażki i tragiczne tęsknoty. Céline ma
w sobie potencjał do radykalnych działań, który w niej narasta
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jak wrzód, pęcznieje i szuka ujścia. Przeorysza nazywa tę
cechę pychą. Mówi, że w tym, co robi Céline, „nie ma Boga”,
ale nie pomaga dziewczynie zrozumieć jej błędu, pozostaje
sroga i daleka. Decyzja o wyrzuceniu dziewczyny z klasztoru
zostaje uargumentowana tym, że prawdziwą miłość do Boga
można w sobie odnaleźć właśnie poprzez świat. O losu ironio:
otwarcie bohaterki na przypadkowość życia sprawia, że
islamista-radykał pojawia się w najodpowiedniejszym dla
sfrustrowanej Céline momencie i mówi, że aby doświadczyć
obecności Boga, należy walczyć.
Miłość, jaką czuje Céline, jest szalona, irracjonalna,
destrukcyjna, to właściwie nie-miłość… – tyle słów potępienia,
a przecież w europejskiej tradycji „prawdziwą” miłość
najczęściej przedstawiano właśnie jako graniczącą z obłędem
siłę nieokiełznanego żywiołu. Z tym, że współczesność bierze
silne leki na serce i boi się zawałów. Film Hadewijch używa
pojęć takich jak sacrum, męczeństwo czy transcendencja tak,
jak je się rozumie dzisiaj (a właściwie jak ich się dzisiaj już nie
rozumie): jako mgliste i niepokojące przejawy tego w
człowieku, co może doprowadzić do jego dezintegracji i
samozniszczenia. Więc może należy odwrócić hierarchię i
stwierdzić, że podstawowym problemem Céline nie jest
fanatyczna wiara w Boga, lecz niewiara w prawdziwą miłość
do człowieka? Finały filmu Hadewijchsą dwa: w pierwszym
bohaterka dokonuje aktu destrukcji wymierzonego przeciwko
światu, w drugim zaś przeciwko samej sobie. Zostaje
uratowana przez prostego człowieka, robotnika i recydywistę,
który już wcześniej stanowił pewien kontrapunkt jej
poszukiwań. Ocalenie Céline może nastąpić tylko poprzez
jeden aspekt złożonego świata: za sprawą doświadczenia
bliskiej obecności drugiego człowieka. Przypadek, który
wcześniej skierował ją ku zbrodni, tym razem – gdy
małomówny David wyciąga ją z rzeki – zyskuje wymiar
wybawczy. Jedynie inny człowiek jest w stanie dostarczyć
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Céline umierającej w swoim hermetycznie zamkniętym
świecie wewnętrznym życiodajny tlen.
Streszczenie:
Artykuł porusza kwestię obecnych we współczesnej
humanistyce badań interdyscyplinarnych. Migrując pomiędzy
dwoma dziedzinami: filmoznawstwem i religioznawstwem
autorka artykułu stawia pytania o naturę „filmu religijnego”.
Niejednoznaczna odpowiedź została oparta o pogłębioną
analizę dwóch francuskich dzieł filmowych z 2010 roku: Ludzi
Boga w reżyserii Xaviera Beauvoisoraz Hadewijch w reżyserii
Bruno Dumonta.
Słowa-klucze: film religijny, interdyscyplinarność,
współczesna religijność, , Bruno Dumont.
Summary:
The article deals with the issue of interdisciplinary
research present in contemporary humanities. Migrating
between two fields: film studies and religious studies, the
author of the article asks questions about the nature of
"religious film". The ambiguous answer was based on an indepth analysis of two French film works from 2010: Des
hommes et des dieux, directed by Xavier Beauvois, and
Hadewijch, directed by Bruno Dumont.
Keywords:
religious
film,
interdisciplinarity,
contemporary religiosity, Xavier Beauvois, Bruno Dumont
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Katarzyna Śliż

Znaczenie nadziei podstawowej w leczeniu uzależnionych
kobiet – relacja z badań
Wstęp
Uzależnienie od alkoholu stało się przedmiotem zainteresowań badawczych oraz teoretycznych wielu różnych dyscyplin naukowych, w tym między innymi pedagogiki i psychologii1. Jest to spowodowane rosnącą liczbą osób spożywających alkohol w nadmiernych ilościach i wzrastającą w
związku z tym ilością osób uzależnionych. Do niedawna kwestia nadużywania alkoholu czy uzależnienia od niego stanowiła problem dla wybranych środowisk i kręgów społecznych.
Dzisiaj, po latach badań i doświadczeń dotyczących problematyki uzależnień oraz terapii uzależnień, widać wyraźnie, że
jest to problem o szerokim zasięgu społecznym. Wzrost w
spożyciu i rozwoju uzależnienia od alkoholu dotyczy również
kobiet. W ostatnich latach obserwuje się wyraźny wzrost ilości
kobiet pijących w sposób szkodliwy dla zdrowia oraz kobiet, u
których można stwierdzić wyraźne objawy uzależnienia. Blisko 80% kobiet spożywa alkohol.
W ostatnich latach zauważyć można niepokojącą tendencję - rośnie liczba nadmiernie pijących młodych kobiet i
dziewcząt, a ich poziom picia (co do ilości i częstości spożywanego alkoholu) zbliża się do poziomu picia mężczyzn2.
Rozwój uzależnienia od alkoholu wśród kobiet staje się wyzwaniem dla terapeutów i osób wspierających proces leczenia.
Zrozumienie specyfiki kobiecego picia, uwarunkowań doty1 Por. L. Cierpiałkowska, M. Ziarko, Psychologia uzależnień – alkoholizm, Warszawa 2010.
2 Por. J. Fudała: „Kobiety i alkohol”, PARPAMEDIA, 2007

czących rozwoju uzależnień kobiet pozwoli bardziej skutecznie motywować do leczenia i wspierać proces zdrowienia uzależnionych kobiet.
1. Charakterystyka kobiecego alkoholizmu
Alkoholizm to chroniczne, rozwijające się i mogące doprowadzić do zgonu schorzenie biogenetyczne i psychospołeczne, charakteryzujące się narastającą tolerancją i fizjologicznym uzależnieniem, przejawiającym się utratą kontroli nad
piciem, rozmaitymi zmianami osobowości i konsekwencjami
społecznymi3.
Kobiety pijące szkodliwie i uzależnione od alkoholu
szybciej od mężczyzn doznają szkód somatycznych (m.in.:
zmiany patologiczne w wątrobie) i psychicznych (np.: stany
depresyjne, lękowe). Fizjologiczne różnice w reakcji na nadużywanie alkoholu mogą powodować także poważne konsekwencje zdrowotne. Badania wskazują, że konsekwencje
zdrowotne stosowania alkoholu mogą być bardziej szkodliwe
dla kobiet niż mężczyzn oraz że istnieją takie konsekwencje,
które są specyficzne dla kobiet. Andrews cytuje badania, z
których wynika, że skutki spożycia alkoholu (na przykład
marskość wątroby) mogą rozwinąć się szybciej u kobiet, stosowanie alkoholu wiąże się u nich także z niekorzystnymi
wynikami sercowo-naczyniowymi oraz ryzykiem raka piersi.
Umieralność kobiet nadużywających alkoholu jest wyższa niż
mężczyzn, przy czym główne jej przyczyny to: alkoholowe
uszkodzenie wątroby, zapalenie trzustki, wypadki i przemoc,
samobójstwa, nowotwory i choroby serca4.
Również model picia alkoholu jest inny niż u mężczyzn.
Kobiece problemy alkoholowe są bardziej ukryte, są trudniejK. Frieske, Alkoholizm, [w:] „Encyklopedia socjologii”, red. Z. Bokszański, Warszawa 1998, s. 21
4 http://www.parpa.pl/download/rozdzial03.pdf, data dostępu:
27.05.2020.
3
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sze do diagnozowania i obciążone wieloma stereotypami5.
Kobiety w porównaniu z mężczyznami częściej sięgają po alkohol w domu oraz w samotności6. Próbują ukryć swój problem przed znajomymi i rodziną. Obwiniają siebie, za taki stan
rzeczy, występuje u nich zaniżona samoocena, a nawet czują
do siebie pogardę. To zagubienie, charakterystyczne zarówno
dla uzależnionych jak i współuzależnionych kobiet, często jest
drastycznie pogłębione przez takie doświadczenia jak przemoc, porzucenie, molestowanie seksualne, gwałt, aborcja, bulimia i anoreksja, samookaleczenia fizyczne i psychiczne, niezdolność do wybaczenia sobie. Wstyd i poczucie winy powodują lęk przed oceną za strony otoczenia przez co rzadziej
szukają pomocy. Kobiety, które cierpią na zespół stresu pourazowego również częściej sięgają po środki odurzające7. U
uzależnionych kobiet częściej obserwujemy dodatkowe zaburzenia psychiatryczne. Najczęściej z uzależnieniem u kobiet
współwystępuje depresja i zaburzenia lękowe8. Badania naukowców australijskich z 2002 r. prowadzone przez Deakin
University, potwierdzają, że kobiety ponoszą o wiele większe
koszty fizyczne, psychiczne i społeczne picia alkoholu niż
mężczyźni. Z wywiadów i obserwacji zachowania kobiet w
wieku od18 do 40 lat wynika, że 81% przekracza granicę picia
bezpiecznego dla zdrowia, podczas gdy u mężczyzn odsetek
I. Zalikowska, Terapia, resocjalizacja i readaptacja społeczna skazanych kobiet uzależnionych od alkoholu, [w:] I. Dybalska (red.), Kobieta w
więzieniu – polski system penitencjarny wobec kobiet w latach 1998–2008,
IRSS, Warszawa 2009, s. 187–198.
6 L. Lester, The special needs of the female alcoholic. Social Casework,
63(8), (1982), s. 451–456.
7 L. Najavits M., Weiss R. D., Shaw S. R., Muenz L., Seeking safety:
Outcome of a new cognitive-behavioral psychotherapy for women with
posttraumatic stress disorder and substance dependence. Journal of Traumatic Stress, 11:1998, s. 437–456.
8 Tamże
5
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ten wynosi 67%9. Jak podaje Małgorzata Dragan (2016), nadmierne picie alkoholu przez kobiety należy traktować jako
przedmiot szczególnej troski ze względu na stały wzrost konsumpcji alkoholu przez nie, szkodliwość picia kobiet będących
w czasie ciąży, negatywne skutki picia alkoholu przez kobiety
dla rozwoju dzieci w okresie prenatalnym oraz relacje między
piciem i różnymi problemami z zakresu zdrowia prokreacyjnego kobiet. Alkohol w czasie ciąży może wpłynąć na rozwój
płodu w sposób pośredni lub bezpośredni, upośledzając funkcjonowanie łożyska. Wzorzec intensywnego picia alkoholu i
zaburzenia związane z jego używaniem wiążą się także ze
współwystępowaniem zaburzeń psychicznych: depresji, zaburzenia po stresie traumatycznym, zaburzeń odżywiania i zachowań samobójczych. Autorka wskazuje, że kobiety nadużywające alkoholu lub od niego uzależnione zagrożone są w
dużo większym stopniu doświadczaniem przemocy interpersonalnej, w tym seksualnej, a także podejmowaniem ryzykownych zachowań seksualnych10. Często zdarza się, że kobiety uzależniają się krzyżowo, łącząc alkohol z lekami, najczęściej nasennymi i uspokajającymi11.
2. Specyfika leczenia kobiet uzależnionych od alkoholu
W porównaniu z mężczyznami kobiety odbywają mniej
prób leczenia i otrzymują bardziej ograniczoną pomoc w radzeniu sobie z problemem alkoholowym. W ofertach leczniczych
Serwis Informacyjny Instytutu Psychologii Zdrowia nr140 z 4
września 2002 za: Subskrypcja PARPA
10 M. Dragan, Problemowe picie alkoholu przez młode kobiety. Rola
niekorzystnych doświadczeń i samoregulacji emocji, SCHOLAR, Warszawa 2016, s. 17 -18.
11 M. Pruchnik, Uzależnienie od alkoholu i terapia kobiet, [w:] B. Jankowiak, A. Matysiak-Błaszczyk (red.), Kontrowersje wokół socjalizacji
dziewcząt i kobiet, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2016, s. 337.
9

80

stosunkowo rzadko spotyka się bowiem usługi wyspecjalizowane w terapii uzależnień w tej grupie osób12. W tym kontekście
niezwykle cenny wydaje się program i doświadczenie terapeutyczne Ośrodka Terapii Uzależnień Kobiet w Międzyrzeczu
Górnym skierowany tylko do tej grupy społecznej.
Uzależniona kobieta napotyka na znacznie większe
trudności – zarówno na poziomie rozpoczynania, jak i kontynuowania terapii. Samo zgłoszenie się na terapię wymaga od
osoby uzależnionej pokonania wielu barier. Uzależnione od
alkoholu kobiety funkcjonują z przekonaniem, że ich picie jest
bardziej mniej akceptowane społecznie niż picie mężczyzn. Ta
stygmatyzacja jest istotnym problemem, z którym należy
zmierzyć się podejmując terapię. Bywa, że niektórzy małżonkowie nie zdają sobie sprawy lub też nie dopuszczają do swojej świadomości tego, że ich partnerka może mieć problem
alkoholowy, nawet wówczas, gdy mówi o tym swojemu partnerowi. Gdy kobieta uzależniona podejmie terapię, zazwyczaj
odbywa się to z innym poziomem wsparcia niż u mężczyzn z
tym samym problemem. O ile mężczyźni uzależnieni są często
silnie motywowani przez swoje żony do podjęcia terapii, o
tyle podjęcie leczenia przez kobietę bywa odbierane jako duży
problem dla rodziny. Uzależnione kobiety często zgłaszają
problem, iż w przebiegu terapii ich mężowie czy partnerzy są
niezadowoleni z ich nieobecności w domu. W odczuciu partnerów kobiety te nie wywiązywały się ze swojej roli, kiedy
piły, a kiedy przestały, nadal nie wypełniają swoich obowiązków, ponieważ są na terapii. Perspektywa uzależnionych
mężczyzn jest zgoła inna – często są oni namawiani albo wręcz
„pilnowani” przez swoje żony, które przypominają, kiedy
mają pójść na terapię. Innym problemem przy podjęciu decyzji

J. Sierosławski, (2009).
http://www.stacjazdrowia.gov.pl/z/8/dokument_18.pdf
12

81

o terapii przez kobiety uzależnione wychowujące dzieci jest
zapewnienie im opieki na czas leczenia.
Gdy uzależniona kobieta rozpoczyna terapię, napotyka
na kolejny problem. Obecnie prowadzona terapia uzależnień
jest dostosowana głównie do modelu picia mężczyzn, a specyficzne potrzeby kobiet są pomijane13. Powszechne modele terapii, koncentrujące się na konsekwencjach uzależnienia, w
przypadku kobiet nie sprawdzają się. Uświadamianie kobiecie
konsekwencji uzależnienia, szczególnie na początkowym etapie terapii, będzie wzmacniało w niej poczucie winy i negatywny obraz siebie. Tym samym będzie wywoływać reakcje
obronne. Zgodnie z badaniami, uzależnione od alkoholu kobiety cechują się brakiem siły ego, wyolbrzymionym poczuciem winy i wstydu14.
Źródła anglojęzyczne wskazują na potrzebę zmian w
zakresie leczenia kobiet uzależnionych od alkoholu. Powinny
się one zacząć od zmiany nastawienia opinii publicznej wobec
uzależnionych kobiet. Wielu badaczy i praktyków wskazuje
na potrzebę tworzenia odrębnych grup terapeutycznych tylko
dla kobiet. Jak zauważa E. Woydyłło (2005): Prowadzenie grup
kobiecych przekonało mnie wielokrotnie, że grupa koedukacyjna
uniemożliwiała poruszanie intymnych problemów pacjentek. Niektóre z tych problemów, przeważnie ze względu na kontekst „męskodamski”, mamy odwagę poruszać wyłącznie w gronie kobiet.
Inni autorzy wskazują na istotną rolę grup samopomocowych w leczeniu kobiet uzależnionych. Takie grupy pozwalają bowiem na identyfikację z innymi kobietami, które pokonały własne poczucie winy i wstydu związane z nadużywa13 A. Juczyński, Zmiany w trakcie terapii wyznacznikiem utrzymywania abstynencji. Badania kobiet uzależnionych od alkoholu. [w:] Gąsior K.
Chodkiewicz J. (red.), Wybrane zagadnienia psychologii alkoholizmu.
Difin, (2013), Warszawa 2013, s. 94
14 K. Gąsior, Typy alkoholizmu u kobiet. Alkoholizm i Narkomania. 18
(1-2), (2005), s.39-56.
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niem alkoholu. Ponadto grupy samopomocowe nie są hierarchiczne i autorytarne, dzięki czemu kobiety mogą czuć się w
nich bezpiecznie15.
Programy terapeutyczne nie są w wystarczający sposób
przygotowane do specyfiki alkoholizmu kobiet, choć kobiety
coraz częściej przełamują różnorodne psychiczne, mentalne i
środowiskowe bariery i podejmują terapię. Nie ma odrębnego
alkoholizmu kobiet i mężczyzn, ale są różnorodne specyficzne
problemy związane z powstawaniem i przebiegiem alkoholizmu
w zależności od płci. Uwzględnienie tych problemów jak i typów
alkoholizmu, wyjście naprzeciw owym szczególnym potrzebom
pojawiającym się wśród uzależnionych kobiet, zwiększy
skuteczność oddziaływań leczniczych. Bardzo ważną staje się
skuteczna terapia przywracająca pijące kobiety do zdrowia i
pozytywnego funkcjonowania w społeczeństwie, w rodzinie.
Ważnym, w podejściu do tego procesu wydaje się integralne
rozumienie terapii pedagogicznej w wymiarze fizycznym,
psychicznym, społecznym (zadaniowym) oraz duchowym.
Ośrodek Leczenia Uzależnień Kobiet jest jednym z nielicznych
ośrodków prowadzących terapię tylko dla kobiet. Program
ośrodka opiera się na podejściu zintegrowanym w terapii. Proces
leczenia dotyczy wszystkich sfer człowieka: fizycznej,
psychicznej, społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem
funkcjonowania w rolach społecznych oraz sfery duchowej. W
programie terapeutycznym realizowane jest to poprzez terapię
psychologiczną grupowa i indywidualną, warsztaty dotyczącej
pełnienia ról społecznych, warsztaty dotyczące relacji oraz
szczególnie cenne, zdaniem pacjentek warsztaty na temat
duchowości kobiety. Ważnym elementem programu zdrowienia
jest uczestnictwo w grupie samopomocowej Anonimowych
Alkoholików i realizacja drogi 12 kroków AA. Ważne jest, aby
R. Moos, H, Bernice S., Moos B. S., Timko Ch., Gender, Treatment
and Self-Help in Remission from Alcohol Use Disorders. Clinical Medicine
& Research. 2006:4(3), 163–174.
15
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program terapeutyczny skierowany był zarówno do pojedynczej
kobiety, ale i całej jej rodziny. Program dla rodzin „Najlepsza
droga pomocy” jest skierowany do całej rodziny osoby
uzależnionej. Bazuje on na świadomości tego, jak bardzo
bezradni i zdesperowani są członkowie uzależnionych kobiet i
jak bardzo pragną im pomóc. Specjalny program dla rodzin daje
narzędzia do efektywnego wspierania alkoholiczki w jej decyzji
rozpoczęcia zmian w życiu i rozpoczęcia procesu zdrowienia.
Program uczy tego, jak rozmawiać z osobą uzależnioną i jak ją
wspierać. Aby pomoc skutkowała długotrwałą poprawą. Aby
kobieta uzależniona nie wróciła do nałogu, ale żeby jej
wyzdrowienie oraz wyzdrowienie całej jej rodziny było trwałe.
3. Znaczenie nadziei podstawowej w terapii
Wg. Eriksona nadzieja (hope) jest przeświadczeniem
jednostki o dwóch ogólnych i powiązanych ze sobą właściwościach świata: że jest on uporządkowany i sensowny a także
przychylny ludziom. Nadzieja jest podstawą interpretacji
świata, zwłaszcza zdarzeń przyszłych, gdy osoba próbuje
przewidzieć ich bieg oraz swoje w nim szanse. Nadzieja nie
ma tylko aspektu poznawczego, ale wiąże się również z uczuciami wobec przyszłych wydarzeń i spojrzenia na siebie w
aspekcie przyszłości. Erikson umieszcza nadzieje podstawową
jako jedną z podstawowych ośmiu sił (cnót) ego. Ponadto odróżnia ją od nadziei w znaczeniu potocznym, która jest poczuciem, że rzeczy będą się układały pomyślnie. Poziom nadziei
podstawowej jest ważnym czynnikiem osobowościowym
umożliwiającym konstruktywną odpowiedź jednostki na
dwojakiego rodzaju sytuacje: sytuacje nowości i na sytuacje
rozpadu dotychczasowego ładu. Nadzieja podstawowa jest
tym większa, im pewniejsze są subiektywne przekonania jednostki o sensownym i pozytywnym charakterze rzeczywistego
świata. Jest to swoiste przekonanie o regularności i celowości
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pewnych zjawisk zachodzących w świecie, a w konsekwencji
celowości świata jako całości16.
Rozumienie rzeczywistości ma charakter interpretacji
faktów. Interpretacja odbywa się w ramach wiedzy jednostki o
danym obszarze rzeczywistości. Wiedza dotycząca podstawowych spraw, takich jak tożsamość własna i własnej grupy
lub hierarchia wartości, odznacza się stabilnością i posiada
mechanizmy poznawczej obrony przed destabilizacją. Ulega
ona zmianom głównie pod wpływem niemożności zrozumienia w jej ramach nowych lub sprzecznych faktów. Wpływ nadziei podstawowej na ludzkie myślenie i działanie są możliwy
wtedy, gdy zaszły warunki aktywizujące schematy reprezentujące fundamenty „rzeczywistego świata", czyli przede
wszystkim wtedy, gdy zdarzenia burzą dotychczasowy ład
lub zagrażają nam w istotny sposób, lub wtedy, gdy znajdziemy się w sytuacji nowej, wymagającej zbudowania nowego ładu. Przykładem takiej sytuacji jest podjęcie terapii w
ośrodku leczenia uzależnień. Kobiety zgłaszające się na leczenie znajdują się w sytuacji krytycznej, sytuacji niemożności
kontynuowania picia bez konsekwencji dla życia i zdrowia.
Muszą podjąć decyzję o zmianie. Ta sytuacja wiąże się również z doświadczeniem utraty pozycji społecznej, relacji rodzinnych, zdrowia. Sytuacja ta staje się tzw. sytuacją przełomową. Aktywizowana w przełomowych momentach wiedza o
fundamentach rzeczywistości staje się punktem wyjścia i ramą
dla prób obrony lub budowy nowego ładu. Siła nadziei podstawowej decyduje zaś o tym, czy w takich sytuacjach czujemy
się tylko zagrożeni, bezradni lub apatyczni, czy też podejmujemy zawarte w nich wyzwanie.
Terapia integralna oparta na wielowymiarowym spojrzeniu na chorobę alkoholową daje wzmocnienie w odpowiedzi na
J. Trzebiński, Zięba M., Nadzieja, strata i rozwój. Psychologia Jakości Życia, (2003) 2, s. 5–33.
16
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pytania leżące u podstaw kształtowania się nadziei podstawowej. Choroba alkoholowa ma wymiar zarówno fizyczny, psychiczny jak i duchowy. Ten duchowy wymiar jest bardzo ważny
w terapii, aby otworzyć osobę będącą w procesie zmiany na fundament, na którym mogłaby budować swoją tożsamość.
Według Eriksona, nadzieja jest podstawową kompetencją ego umożliwiającą konstruktywną odpowiedź jednostki na
dwie sytuacje: na sytuację nowości i na sytuację rozpadu dotychczasowego ładu. Rozwinięcie tej myśli wymaga rozróżnienia dwóch rodzajów trudnej sytuacji: pierwszy to sytuacje
osobistego niepowodzenia w ramach trwającego, niezakłóconego ładu, drugi to sytuacje powodujące zachwianie ładu. W
omawianym obszarze podjęcia terapii alkoholowej przez kobiety mamy do czynienia z drugą sytuacją zachwiania ładu.
Jest to oczywiście znaczenie, które przypisuje tej sytuacji osoba
uzależniona. Drugi rodzaj sytuacji trudnych występuje wtedy,
gdy dotychczasowy ład ważnego obszaru życia staje się dla
jednostki problematyczny. Słowo ład należy rozumieć w pewien sposób symbolicznie. Dla osoby uzależnionej sytuacja, w
której żyła, była swoistym „ładem”, gdzie panowały pewne
zwyczaje, rytuały. Mimo, że destrukcyjne, dawały tej osobie
pewne odniesienia, wyznaczały życie. Ten stan uległ rozbiciu i
osoba stanęła przed swoistym murem, niemożnością dalszego
trwania w ten sytuacji. Z drugiej strony nie wie czego spodziewać się po zmianie, nie ma odniesień do tej nowej rzeczywistości. Dlatego tak ważne są świadectwa osób trzeźwiejących i ich pomoc, która staje się drogą do budowania samej
siebie na nowo. Istotą tej sytuacji jest możliwość wyboru. Problem człowieka stojącego w obliczu straty, nowej sytuacji życiowej lub wyzwania można opisać następująco: czy jest możliwe i czy warto szukać nowego ładu, który mi zastąpi zburzony dawny i znowu nada sens ważnemu obszarowi mojego
życia lub niekiedy całemu życiu? Podstawowym czynnikiem,
określającym zachowania w tej sytuacji, są przekonania jed-
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nostki na temat świata, w którym ład można odnaleźć lub nie.
Jeśli świat zawiera w sobie przesłanki do znalezienia tego ładu, jednostka z większym przekonaniem podejmie próby poszukiwania. Gdy mam silną nadzieję, że świat jest sensowny i
generalnie przychylny podejmę się szukania nowego ładu i
szybciej pogodzę się ze stratę starego. W przeciwieństwie więc
do sytuacji niepowodzenia, przekonania na własny temat nie
będą odgrywały tu tak ważnej roli jak podstawowa nadzieja.
Nadzieja na indywidualny sukces i przekonania o własnej
skuteczności są bowiem częścią ładu, który uległ rozbiciu lub
jest podany w wątpliwość17.
4. Badania własne nad zmianami w poziomie nadziei u
trzeźwiejących kobiet
Kwestionariusz Nadziei Podstawowej składa się z 12
twierdzeń ocenianych przez badanego na pięciostopniowej skali.
Pozwala ustalić ogólny poziom nadziei podstawowej wyrażający
się w przekonaniach jednostki o właściwościach świata widocznych w uporządkowaniu, sensowności i pozytywności18.
Badanie dotyczyło specyficznej sytuacji, w jakiej znajduje się uczestnik psychoterapii grupowej. Badanymi było 30
kobiet będących pacjentkami ośrodka terapii uzależnień kobiet. Szczególnie dla osoby z silnymi problemami emocjonalnymi i interpersonalnymi udział w intensywnej terapii grupowej można traktować jako rodzaj sytuacji naruszającej ważne obszary tożsamości. Oczekiwano, że silna nadzieja podstawowa będzie sprzyjać otwartości na nowe doświadczenie i
konstruktywnemu poradzeniu sobie z zadaniami społecznymi
pojawiającymi się w toku terapii. Zakładano, że będzie to
prowadziło do pozytywnych efektów terapii, zwłaszcza w
E. Erikson, Dopełniony cykl życia, Rebis, Poznań 2002.
J. Trzebiński., M. Zięba, Kwestionariusz Nadziei Podstawowej –
BHI-12. Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2013
17
18
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zakresie postaw wobec innych osób. Osoby badane na początku i na zakończenie terapii wypełniały wiele kwestionariuszy
mierzących obok nadziei podstawowej różne aspekty funkcjonowania społecznego zwłaszcza postawy wobec najbliższych
osób, a więc własnej rodziny a także optymizm, poczucie koherencji i lęk. Badania dotyczące nadziei podstawowej przeprowadzone były na początku pobytu w ośrodku i przy końcu
terapii. Wyniki pokazują ważną rolę poziomu podstawowej
nadziei jako predykatora skuteczności terapii w zakresie postawy wobec rodziny, a więc jednego z głównych celów oddziaływania, postawy wobec wybaczenia sobie, brania odpowiedzialności za własne picie oraz trzeźwość. Nadzieja podstawowa była na tyle silnym czynnikiem, że zwiększała wyraźnie efektywność terapii. Wysoki poziom nadziei podstawowej jest szczególnie istotny w terapii kobiet. Referencjami
do dalszej pracy jest stwierdzenie, że koncentrowanie się jedynie na uświadamianie destrukcyjnych skutków picia nie jest
skuteczne w przypadku terapii kobiet. Należy zwrócić uwagę
na wzmacnianie nadziei u uzależnionych. Jest to bardziej
istotne z powodu poczucia winy i oskarżania siebie, które
dominują w podejściu do własnej osoby u uzależnionych kobiet. Choć uzyskane wyniki są wstępne i fragmentaryczne
wobec złożonych efektów oddziaływań terapeutycznych, mogą sugerować doniosłą i autonomiczną role podstawowej nadziei w terapii uzależnień kobiet.
Streszczenie:
Artykuł dotyczy ważnego społecznie tematu uzależnienia od alkoholu wśród kobiet. W ostatnich latach nastąpił
znaczny wzrost liczby kobiet pijących w sposób szkodliwy dla
zdrowia i kobiet uzależnionych od alkoholu. W artykule
przedstawiono charakterystykę kobiecego alkoholizmu oraz
specyfikę leczenia uzależnionych kobiet. Omówiono znaczenie
nadziei podstawowej w terapii. Zostały zaprezentowane wyniki badań przeprowadzone wśród uzależnionych kobiet.

88

Wskazują one na wzrost nadziei podstawowej u pacjentek w
miarę postępów w terapii. Zaprezentowana wiedza na temat
psychologicznych i społecznych aspektów funkcjonowania
kobiety uzależnionej pozwoli na szybszą diagnozę uzależnienia i dostosowanie terapii do jej potrzeb. W wielu przypadkach skuteczne może być zwiększenie motywacji do zmiany
funkcjonowania kobiety poprzez wzmocnienie poziomu nadziei, a nie poczucia wstydu i winy, z którym borykają się
kobiety podejmujące leczenie.
Summary:
The importance of basic hope in the treatment of addicted women - research report
The article deals with the socially important topic of alcohol dependence among women. In recent years, there has
been a significant increase in the number of women drinking
in a way that is harmful to health and women who see signs of
addiction. The article presents the characteristics of women's
addiction. The specifics of the treatment of addicted women
are discussed. The importance of basic hope in therapy was
discussed. The results of studies among addicted women were
presented to strengthen basic hope as therapy progresses. The
acquired knowledge of the psychological and social aspects of
the functioning of the dependent woman will allow for faster
diagnosis of addiction and adaptation of therapy to her needs.
In many cases, it may be effective to increase motivation to
change a woman's functioning by increasing hope, rather than
increasing the sense of shame and parental incompetence.
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Dziennik Franciszki Krasińskiej w ostatnich latach
panowania Augusta III pisany, jako pierwsza powieść
psychologiczna w literaturze polskiej
Wstęp
Dziennik Franciszki Krasińskiej w ostatnich latach panowania
Augusta III pisany (1825) został wydany rok po opublikowaniu
Listów Elżbiety Rzeczyckiej do przyjaciółki Urszuli*** (1824). Autorka dostrzegając, jak entuzjastycznie czytelnicy zareagowali
na Listy Elżbiety Rzeczyckiej…, postanowiła napisać kolejną
powieść także nawiązującą do czasów saskich. W powieści
zachowała wierność opisywanym zdarzeniom historycznym
(jedyna nieścisłość to data polowania, które urządził Radziwiłł
na cześć księcia Karola). Studia „Kuriera Polskiego”" niewątpliwie przydały się Klementynie z Tańskich Hoffmanowej,
aby w powieści wiernie odtworzyć przywoływane fakty historyczne, jednak należy pamiętać także o tym, że jako mała
dziewczynka wychowywała się na dworze starościny Anieli
Szymanowskiej (Franciszka Krasińska była jej ciotką i matką
chrzestną), więc prawdopodobnie często przysłuchiwała się
rozmowom domowników na jej temat1. Ponadto Franciszka
Krasińska utrzymywała dosyć ścisłe stosunki z rodziną. Nawet w czasie, gdy przebywała w Kurlandii, często pisała listy
do swojej siostrzenicy Anieli. Listy te były przechowywane i
istnieje duże prawdopodobieństwo, że wychowanka – Klementyna z Tańskich Hoffmanowa – miała do nich dostęp2. Te
czynniki niewątpliwie miały wpływ na to, że pisarka posta1 S. Gawlik., Dziedzictwo pedagogiczne Klementyny z Tańskich
Hoffmanowej, Opole 1995 r., s. 20 – 60.
2 K. Hoffmanowa, Dziennik Franciszki Krasińskiej w ostatnich latach panowania Augusta III pisany oprac. Kotowa Ida, Kraków 1929 r., s. 20.

nowiła opisać w swojej powieści historię krewnych swoich
„dobrodziejów”.
1. Edukacja i wychowanie domowe Franciszki Krasińskiej
Powieść została wydana w 1824 roku. Akcja jej rozgrywa
się w maleszewskim zamku, Warszawie i Janowcu. Już w
pierwszych wpisach można dowiedzieć się o szczegółowym
rozkładzie dnia młodej hrabianki, która wspomina jednocześnie o tym, jak wygląda jej codzienna edukacja. Franciszka
razem z czterema siostrami i Madame mieszkają w jednym
pokoju. Dziewczęta w lecie wstają o szóstej, a w zimę o siódmej rano. Zaraz po przebudzeniu wszystkie wraz z Madame
klękają do pacierza, który odmawiany jest w języku francuskim. Zaraz po modlitwie siadają do nauki. Te młodsze
uczestniczą w lekcjach prowadzonych przez polskiego nauczyciela, który uczy je pisać, czytać i rachować. Nauki uzupełnia ksiądz kapelan, ucząc je katechizmu3. Dwie starsze (Basię i Franciszkę) Madame uczy w języku francuskim. Franciszka tak opisuje swoje i Basi zajęcia: „Uczymy się na pamięć
rozmów i wokabuł z gramatyki, słów i anegdot z nomenklatora”4. O godzinie ósmej wszystkie siostry schodzą do rodziców,
aby się przywitać i zjeść z nimi śniadanie. Zaraz po tym całą
rodziną udają się do kaplicy zamkowej na mszę świętą, po
której zaraz odmawiane są modlitwy w języku łacińskim
(dziewczyna nie rozumie ich treści). Po modlitwie i nabożeństwie dziewczęta wracają do swoich pokoi, aby kontynuować
rozpoczętą naukę. Autorka w taki sposób opisuje dalsze lekcje:
„[…] wracamy na górę uczyć się wokabuł i słów niemieckich;
piszemy też listy i zadania; Madame nam wiersze poety francuskiego Malherba dyktuje; mamy też klawicymbał i metra do

K. Hoffmanowa., Dziennik Franciszki Krasińskiej w ostatnich latach
panowania Augusta III pisany oprac. Kotowa Ida, Kraków 1929 r. , s. 7.
4 Ibidem.
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niego Niemca […]”5. Po tych zajęciach dziewczęta przystępują
do codziennej toalety. Ich ubieranie się trwa kilka godzin, więc
przez ten czas utrwalają i zapamiętują przysłowia w języku
francuskim, czasem Madame czyta im na głos „[…] najnowsze, dziwne zabawne i arcymoralne Magasin des enfants, przez
panią Beaumont napisane”6. Po tych zajęciach hrabianki odmawiają Anioł Pański i schodzą do pokoi rodziców, aby
wspólnie z nimi zjeść obiad. Od tego czasu mogą spędzać czas
razem z rodzicami, podczas którego haftują i wykonują siatki.
Tak spędzają czas do kolacji, po której oddają się różnym
grom (karty, mariasz, drużbart) lub przysłuchują się czytanym
na głos listom, kronikom lub najnowszym numerom "Kuriera
Polskiego"7. Franciszka jednak, mimo, że jej edukacja domowa
nie skupia się wyłącznie na przekazywaniu treści w języku
obcym, o wiele większe ma zamiłowanie do tego, co francuskie. W pamiętniku pisze: „[…] wyznam jednak, że mnie francuskie książki daleko więcej od polskich zajmują i nierównie
ich więcej czytam; bo nasza Madame słowa po polsku nie
umie”8. Preferowanie przez dziewczynę dzieł francuskojęzycznych wynika głównie z tego, że jej edukacja prowadzona
jest przez kobietę, która nie mówi po polsku. Madame nie
próbuje w żaden sposób zainteresować swoich podopiecznych
kulturą i językiem polskim, sama także nie ma zbyt pochlebnej
opinii o Polakach. Przygotowanie patriotyczne prowadzone
jest przez rodziców Franciszki, którzy to poprzez lekturę "Kuriera Polskiego" oraz zgodę na to, aby córki przysłuchiwały się
rozmowom na tematy polityczne, próbują wyrobić w nich
poczucie miłości i przynależności do ojczyzny.

Ibidem.
Ibidem.
7 Ibidem.
8 Ibidem.
5
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2. Edukacja i wychowanie Franciszki Krasińskiej w
warszawskiej pensji
Zaraz po ślubie starszej siostry Franciszka została wysłana na warszawską pensję Madame Strumle, gdzie miała
dokończyć swoją edukację. Opis organizacji dnia zakładu, w
którym kształciły się córki najznaczniejszych rodów Rzeczpospolitej. Klementyna z Tańskich Hoffmanowa opis jej funkcjonowania prawdopodobnie otrzymała od Marianny ze Świdzińskich Lanckorońskiej, która pobierała tam nauki. Główną
zasadą, która obowiązywała na pensji, był całkowity zakaz
wpuszczania tam mężczyzn. Klucze do niej właścicielka zakładu nosiła zawsze przy sobie, więc nikt tez nie mógł bez jej
wiedzy do budynku wejść lub go opuścić. Warunki edukacyjne, jakie pensja Madame Strumle zapewnia dziewczętom,
Franciszka opisuje w taki sposób: „Mam metra od francuskiego i od niemieckiego języka, od tańca, do rysunku, do haftu i
od muzyki”9. Prócz tych przedmiotów wszystkie wychowanki
mają obowiązek nosić żelazny krzyż, aby wyprostować swoją
postawę, oraz prostować nogi w machinie, w której muszą
stać przynajmniej godzinę. Uczą się także w odpowiedni sposób chodzić i kłaniać się. Wszystkie rozmowy w zakładzie
prowadzone są w języku francuskim. Franciszka w swoim
dzienniku pisze, że chyba już całkowicie o mowie polskiej
zapomniałaby, gdyby nie rozmawiała od czasu do czasu z
garderobianą i nie pisała dziennika. Dni jej przemijają na pracy i są tak monotonne, że dziewczyna nawet nie jest w stanie
podać aktualnej daty bez wcześniejszego sprawdzenia. W
wpisie z lipca tak informuje o swoich postępach w nauce: „już
kilka kontradansów i menuetów gram z nut, wkrótce zacznę
się uczyć najmodniejszego teraz polskiego tańca […]. Najdalej
z miesiąc suche drzewo z wieńcem będzie w robocie; haftuję
też na kanwie strzelca z fuzją i z hartem na smyczy; czytam
K. Hoffmanowa., Dziennik Franciszki Krasińskiej w ostatnich latach
panowania Augusta III pisany oprac. Kotowa Ida, Kraków 1929 r., s. 73.
9
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wiele, pisze pod dykcję, przepisuję, po francusku gładziej
mówię niśli po polsku, i wtem dowodzę, że niedługo do dobrego tonu należeć będę"10. Po dziewięciu miesiącach na pensji
Madame Strumle, Franciszka opuszcza zakład i przez siostrę
swojego ojca zostaje wprowadzona w najznamienitsze towarzystwo. Na jednym z balów poznaje swojego przyszłego męża księcia Karola.
O tym, że dziewczyna nie wyrasta w zupełnej obojętności wobec własnego kraju i jego kultury, świadczy zainteresowanie jego sprawami i fakt, że dziennik swój pisze po polsku.
Powodem jego rozpoczęcia była chęć udokumentowania tego,
co tyczy się jej samej, bliskiej rodziny i spraw publicznych.
Źródłem inspiracji były prowadzone przez jej ojca pamiętniki,
w których zapisywał rzeczy warte zapamiętania (mowy, manifesty, uniwersały, listy, paszkwile, wiersze uporządkowane
według dat)11. Jeżeli chodzi o jego tekst Klementyna z Tańskich Hoffmanowa zawarła w nim wszystkie cechy charakterystyczne, cechujące polskie pamiętnikarstwo po 1795 roku (w
tym roku zaczyna się dziennik Franciszki Krasińskiej). Piszący
w tym okresie pamiętniki, dzienniki zwracali szczególną uwagę na wierne oddanie zdarzeń, które rozgrywały się w tym
okresie12. Dziennik pisany przez hrabiankę w taki właśnie
sposób został opisany. Dziewczyna przedstawia w nim zdarzenia oraz opinie innych dotyczące spraw polskich oraz opis
różnych zdarzeń życia towarzyskiego Warszawy. W pamiętnikach powstających po 1795 roku dosyć często wytykano
błędy królowi oraz wskazywano to, na co powinien był zwracać uwagę podczas swojego panowania13. W swoim dzienniku
Ibidem s. 77.
K. Hoffmanowa., Dziennik Franciszki Krasińskiej w ostatnich latach
panowania Augusta III pisany oprac. Kotowa Ida, Kraków 1929 r., s. 1.
12 Słownik literatury polskiego Oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa,
Wrocław 1977, s. 389. hasło: pamiętnik.
13 Ibidem.
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także umieszcza taką właśnie ocenę. Pisze o tym, że sama łagodność i dobra wola nie są wystarczające, aby panować w
Polsce. Krajowi pogrążonemu w chaosie powinien raczej
przewodzić ktoś taki jak Fryderyk II, który dzięki swej zręczności, dobrej znajomości polityki, odpowiedniemu przygotowaniu wojskowemu, znajomości filozofii i odwadze przyczynia się do powiększenia własnego kraju14. Ponadto jedną z
cech charakterystycznych zapisków prowadzących w tym
okresie było analizowanie i wytykanie błędów społeczeństwa,
które doprowadziły do upadku kraju15. W dzienniku Franciszki Krasińskiej można zauważyć także tego typu tendencje.
O społeczeństwie polskim pisze tak: „[…] źle z Rzeczpospolitą
się dzieje, a co najgorsza i na to życie i na tamto, co do wszelakiej wielkości największą bywa przeszkodą: coraz mniej w
Polakach ma być starodawnej cnoty; wszyscy prawie szukają
dogodzenia własnej ambicji, własnego zysku, zapominają o
wspólnej matce; aby im dobrze było, o ogół nie stoją; sejmy,
choć się zbiorą, nie dochodzą, nic więc dobrego uradzić nie
mogą. Na próżno głos księdza Konarskiego i kilku prawdziwych Polaków woła na tych obłąkanych! nie słyszą go, bo
przeważyła złych i podłych szala, i patrzeć tylko chwili, kiedy
wszystkich za sobą pociągnie”16. Dochowanie wierności tym
zasadom niewątpliwie wpłynęło wzmocnienie sugestii autentyzmu dziennika Franciszki Krasińskiej. Takie tematy dosyć
często poruszane w tego typu tekstach można połączyć z faktem, iż piszące je osoby doskonale zdawały sobie sprawę z
tego, że są ostatnim pokoleniem, które żyło w niepodległej
Rzeczypospolitej. Ludzie ci w swoich pamiętnikach chcieli

Hoffmanowa K., op. cit., s. 21.
Ibidem.
16 Ibidem s. 22.
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zachować obraz dawnej Polski oraz dokonać analizy czynników, które wpłynęły na upadek tego kraju17.
3. Efekt edukacji i wychowania Franciszki Krasińskiej
Autorka dołożyła wszelkich starań, aby zawarte w powieściach opisy wydarzeń oddać z należytą im wiernością.
Powieść ta miała przybliżyć młodym pokoleniom Polaków
niedawno rozegrane wydarzenia i czasy, kiedy Polska była
krajem niepodległym, ale jednocześnie zawarte w niej zostały
wątki umoralniające. W celu zrealizowania celów dydaktycznych w swojej powieści użyła kontrastu. Pierwszy z nich to
przedstawienie dwóch typów postaci: ambitną i skupioną na
sobie Franciszkę oraz cichą i myślącą jedynie o innych Basię.
Los, jaki spotkał dwie siostry, które przecież odebrały jednakowe wychowanie i edukację, był różny18. Starsza siostra
Franciszki przedstawia niejako ideał niewiasty, jaki znany jest
z Pamiątki po dobrej matce… Dni Basi przepełnione są codzienną pracą. Zawsze jako najstarsza usługuje rodzicom i we
wszystkim, w czym może, wyręcza swoją matkę. Jest uległym
dzieckiem i rozkazy rodziców są dla niej najważniejsze. Wiadomość o tym, że wybrali jej męża, przyjmuje z pokorą, chociaż na początku bardzo przeżywa, że będzie musiała opuścić
zamek w Maleszowej. Nie zastanawia się nigdy nad tym, jaki
będzie jej towarzysz na resztę życia. Wybór pozostawia rodzicom w przekonaniu, iż oni najlepiej będą wiedzieli, co dla niej
dobre. Po opuszczeniu domu rodzinnego obejmuje rządy w
Sulgostowie, gdzie bardzo się ją ceni za rozsądek, jednostajność, pracowitość i chęć uprzyjemnienia życia innym. Ma się
wrażenie, że swymi myślami nie wybiega poza to, do czego
została przeznaczona – być dobrą matką i panią domu, to jej
Słownik literatury polskiego Oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa,
Wrocław 1977, s. 389. hasło: pamiętnik
18 J. E. Dąbrowska, Klementyna. Rzecz o Klementynie z Tańskich
Hoffmanowej, Białystok 2008, s. 132.
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jedyne pragnienia i poza to, wzorem dawnych niewiast, nie
sięga nawet marzeniami19. Przymioty, w jakie Klementyna z
Tańskich Hoffmanowa zaopatrzyła Barbarę, stają się jej zaletą i
źródłem największych wdzięków. Franciszka z kolei przedstawia zupełnie inny typ osobowości. Jest ona bardzo żywa i
radosna. Posiada nieco wybujałą wyobraźnię. W dzienniku
pisze: „Ale co mnie się też zawsze po głowie uwija; jakież
dziwactwa na myśl mi przychodzą? Wystawiam sobie rzeczy,
które nigdy nie będą; ja bardzo lubię tak bujać […]”20. Jest w
niej wiele dobrych chęci, aby innym sprawiać radość przez
swoje uczynki i hojność. Bardzo żałuje, że nie może tak dobrze
usługiwać swoim rodzicom jak jej starsza siostra oraz marzy o
tym, aby wyjść za kogoś, kto będzie na tyle bogaty, aby mogła
ona rozdawać biednym dary i jałmużny. W swoich wyobrażeniach o świecie i ludziach siebie stawia w centrum uwagi. Jej
ambicją jest przysłużyć się rodowi Krasińskich. Największą jej
zaletą jest uroda i bardzo dobrze rozwinięte talenty. Jest bardzo inteligentna, ale przez to, że nie zna do końca reguł panujących w świecie, w swoich sądach ‒ naiwna21. Dwie te niewiasty spotkał zupełnie odmienny los. Barbara w swoim małżeństwie odnalazła szczęście. O takim szczęściu po wielu latach tułaczki i upokorzeń marzyła także Franciszka. Mimo iż
nie wybiegała zbytnio myślami w przyszłość, to w ostateczności zyskała miłość męża, radość z bycia matką i własny spokojny dom, który nieraz był schronieniem przed światem dla
młodszej siostry. Nikt nie podważał ważności jej małżeństwa,
w przeciwności do małżeństwa Franciszki, która miesiąc po
swoim ślubie musiała podpisać dokument, w którym zobo-

K. Hoffmanowa, Dziennik Franciszki Krasińskiej w ostatnich latach
panowania Augusta III pisany oprac. Kotowa Ida, Kraków 1929 r., s. 29.
20 Ibidem s.6.
21 K. Hoffmanowa., Dziennik Franciszki Krasińskiej w ostatnich latach panowania Augusta III pisany oprac. Kotowa Ida, Kraków 1929 r., 20.
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wiązuje się nie czynić swemu mężowi problemów w razie,
gdy będzie chciał wystąpić o rozwód.
Warto także zwrócić uwagę na to, jak różnie wyglądały
zaręczyny i wesela Basi i Franciszki. O rękę tej pierwszej mąż
jej wystąpił zgodnie z wszystkimi obyczajami panującymi w
tej epoce. Książe Karol o rękę Franciszki poprosił osobiście,
bez wcześniejszych ustaleń z jej rodzicami w parku i w obecności książąt Lubomirskich zastrzegając, że sprawa ta nie może się w żadnym wypadku wydać. Mąż Barbary zachował
wierność dawnych zwyczajów i każdy jego czyn w staraniu
się o jej rękę wiązał się jednocześnie z szacunkiem względem
jej rodziców. Zaraz po ślubie, gdy odwiedzili ich w Sulgostowie, dokładał wszelkich starań, aby im się jeszcze bardziej
przypodobać22. Książę Kurlandzki za to nie pofatygował się,
żeby wysłać rodzicom Franciszki list z prośbą o zgodę na małżeństwo i błogosławieństwo. Polecił swojej narzeczonej, żeby
zrobiła to sama, on jedynie się pod nim podpisał, potem z
gniewem i urazą przyjął to, że jej rodzice w odpowiedzi na
wiadomość córki napisali list jedynie do niej i nie wysłali dodatkowego jemu. Marcin Świdziński wielokrotnie obiecywał
rodzicom Barbary, że jedyne, czego najwięcej pragnie, to zapewnić szczęście ich córce, taka obietnica względem Franciszki z ust księcia nie padła nigdy. Przed weselem i po nim Barbara obdarowała wszystkich domowników i służących zamku
w Maleszowej upominkami, za to Franciszka wracając do domu, już jako żona królewicza, nie miała dla domowników
żadnych prezentów. Mało tego, nie wszyscy wiedzieli o tym,
że wyszła już za mąż, oraz że jako żona potencjalnie przyszłego następcy tronu przewyższa wszystkich swoją pozycją. Sam
ślub jednej i drugiej siostry różnił się od siebie – Barbary odbył
się zgodnie z obyczajem, a Franciszka wymknęła się nań i zaraz po złożeniu przysięgi małżeńskiej powróciła chyłkiem do
22
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Ibidem s. 22-23.

domu swej ciotki. Cała rodzina cieszyła się tym, że Basia wychodzi za mąż i wróżyli jej szczęście, gdy księżna Lubomirska
dowiedziała się o tym, że Franciszka została żoną księcia kurlandzkiego, niemal wyrzuciła ją z własnego domu. Basia, mimo iż wiele dni przepłakała ze strachu przed opuszczeniem
rodzinnego domu i odmienienia swego stanu panieńskiego,
niemal od początku spotkała się z życzliwością rodziny męża i
szybko weszła w rolę pani domu, którą pełniła wzorowo. Miesiąc po jej ślubie Franciszka relacjonuje list, który napisała do
rodziców: „pisała do Państwa, że skoro się odtęschni od ich
domu, nie będzie nad nią szczęśliwszej białogłowy […]”23, w
nowym domu odnalazła szczęście i spokój. Franciszka zaś
własnego domu nie miała i gdy miesiąc po ślubie przyjechała
do rodziców, już jako mężatka, czuła wstyd i żal, że jej mąż nie
złożył im uszanowania. Czuje się obco, gdy ojciec oddaje jej
należne księżnie honory. Przykro jej było, że nie może zgodnie
z obietnicą zabrać ze sobą dziewcząt, które przysięgła uroczyście umieścić na własnym dworze. Do łez doprowadza ją
chwila, gdy Macieńko przynosi bukiecik otrzymany z jej rąk w
dniu wesela Basi, który przyrzekł oddać, gdy ona wyjdzie za
mąż24. Rozczula ją moment, gdy matka ukradkiem przyniosła
jej najpiękniejsze i najkosztowniejsze rzeczy z całego domu,
aby dać jej to na wyprawę przepraszając jednocześnie za to, iż
nie są one godne przyszłej królowej. Wiele łez zapewne wylała
Franciszka po swym ślubie, będąc przez długi czas niepewna
jutra, (chociaż jako żona królewicza mogła mieć nadzieję na
zostanie królową), starsza jej siostra przed zamęściem nie
wiedząc, co spotka ją w małżeństwie, rzewnie płakała z żalu,
dopóki nie opuściła domu, jednak w swoim nowym życiu
odnalazła szczęście25.
K. Hoffmanowa., Dziennik Franciszki Krasińskiej w ostatnich latach panowania Augusta III pisany oprac. Kotowa Ida, Kraków 1929 r., .s. 26.
24 Ibidem s. 57.
25 Ibidem s. 57-58.
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Franciszka i Barbara dorastające w jednym domu, mające
tych samych nauczycieli, przedstawiały zupełnie inne podejście
do świata. Klementyna z Tańskich Hoffmanowa niejako używając tego przykładu chciała ukazać czytelnikom, jak zgubne dla
wyobraźni dziewcząt może mieć zbyt częste czytanie26. Jednak
mając na uwadze to, że obie siostry dysponując tymi samymi
książkami, które zresztą często czytały, inaczej odnosiły się rzeczywistości, a edukacja, mimo iż podobna, różne skutki przyniosła, doprowadza odbiorcę dzieła do wniosku, że to nie nauka,
lecz cechy indywidualne charakteru bohaterek sprawiły, że wiedzę, jaką wyniosły z domu, inaczej spożytkowały. Po Barbarze
nie widać oczytania, w przeciwieństwie do młodszej siostry, której największym nieszczęściem było przecież to, że lektury, po
które tak często sięgała z nakazu domowej nauczycielki, jeszcze
bardziej rozpaliły jej wyobraźnię. Można dojść do wniosku, iż
częsta lektura mimo wszystko nie stanowi tak ogromnego zagrożenia dla imaginacji dziewcząt, jeżeli ich umysły będą przygotowane do tego, aby rozsądnie przyjmować treści płynące z książek27. Ocena postępowania i tego, jak potoczyły się losy obu
sióstr, wskazują Barbarę jaką tę, którą w życiu spotkało najwięcej
szczęścia i spokoju. Postać jej miała być wzorem dla młodych
czytelniczek, postępowanie Franciszki zaś ostrzeżeniem przed
samowolą i zbytnim odbieganiem myślami od rzeczywistości.
Jednak należy wziąć także pod uwagę wspólną bohaterkom potrzebę przysłużenia się własnemu nazwisku. W tych czasach
dziewczyna mogła zrobić to przez korzystne małżeństwo. Należy więc zadać sobie pytanie, która z sióstr w ostatecznym rozrachunku bardziej przyczyniła się do wywyższenia swego rodu28.
26 E. J. Dąbrowska, Klementyna. Rzecz o Klementynie z Tańskich
Hoffmanowej, Białystok 2008, s. 130-133.
27 E. J. Dąbrowska., Klementyna. Rzecz o Klementynie z Tańskich
Hoffmanowej, Białystok 2008, s. 33.
28 T. Kostkiewiczowa., Z. Goliński., Pisarze polskiego oświecenia, T.
III. Warszawa 1996, s. 20 – 100.
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Jak już wcześniej było wspomniane Dziennik Franciszki
Krasińskiej… miał postać dziennika. Końcową jego część
zwieńczyła notatka autorki o dalszych losach bohaterki i kilka
jej listów pisanych do Barbary Świdzińskiej, Jana Świdzińskiego i Anieli Szymanowskiej. Korespondencja z rodziną kończy
się listem do siostrzenicy z dnia 15 lutego 1793 roku. Ostatni
list w dzienniku pochodzi z 8 czerwca 1796 roku i zawiadamia
o śmierci księżny. Dzieło to kończy się notatką Klementyny z
Tańskich Hoffmanowej o dalszych losach rodzin obu sióstr.
Chwyt, którym posłużyła się Autorka dzieła, miał niewątpliwie za zadanie wywrzeć na czytelnikach wrażenie, iż czytają
prawdziwe zapiski Franciszki. Był to dosyć popularny zabieg
wśród osiemnastowiecznych twórców29. Czasy, w których
żyła główna bohaterka, przez Klementynę z Tańskich
Hoffmanową odmalowane zostały z zachowaniem wierności
realiów panujących w okresie, w którym toczy się akcja powieści. Przedstawione w Dzienniku Franciszki Krasińskiej... wydarzenia historyczne oraz postaci występujące w nim nie były
fikcją literacką, lecz istniały naprawdę. W powieści występuje
konkretny narrator, pierwszoosobowy, który bierze udział w
wydarzeniach przedstawianych w niej, jest nim oczywiście
Franciszka. Utwór ten zalicza się do nurtu powieści obyczajowych, których najbardziej reprezentatywnym utworem była
wówczas Malwina, czyli Domyślność serca Marii Wirtemberskiej. Jedną z cech tego gatunku jest przedstawienie za pomocą różnych środków czasów minionych30. W dziele Klementyny z Tańskich Hoffmanowej cel ten realizowały wierne opisy
wydarzeń historycznych, obyczajów, opinii politycznych oraz
zależności panujących między przedstawicielami różnych
stanów społecznych. Relacja zdarzeń związanych z tą tematyką prowadzona jest przez autorkę w pamiętniku, co (jak już
Słownik literatury polskiego Oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa,
Wrocław 1977, s. 452, hasło: sentymentalizm.
30 Ibidem, s. 459.
29
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wspomniano) potęguje autentyzm przedstawionych sytuacji.
Kolejną z głównych cech powieści obyczajowej było realizowanie celów moralizatorsko-dydaktycznych. Autorka dzieła
uczyniła to za pomocą kontrastu, przeciwstawiając sobie dwie
różne bohaterki oraz wplatając w opis różnych sytuacji zaleceń związanych z tym, jakimi zasadami powinna kierować się
młoda dziewczyna. Głównym jednak sposobem oddziaływania dydaktycznego miał być kontrast między bohaterkami, ich
losami oraz przykład Barbary31. Szczególną wartość dydaktyczną mają także rady i upomnienia, które główna bohaterka
otrzymuję od ciotki i matki. Są one udzielane Franciszce z pozycji osoby mądrzejszej i bardziej doświadczonej. Właściwie
można stwierdzić, że jej rodzice i potem opiekunowie nie
wchodzą prawie w ogóle z dziewczyną w dialog, wymagając
od niej bezwzględnego posłuchu. Za przykład może posłużyć
rozmowa Franciszki z ojcem, w której poinformował ją o tym,
że odrzucił prośbę kasztelanica Kochanowskiego o jej rękę. W
dzienniku dziewczyna tak opisuje słowa, które do niej skierował: „Mościa Panno! Pan Kochanowski kasztelanic radomski,
oświadczył się dzisiaj o twoją rękę […] Otrzymał też przyzwoitą [odpowiedź]. Ani wątpimy, że i Waćpanna, Franulku, tegoż zdania jesteś. To powiedziawszy, nie czekając odpowiedzi
mojej, kazał mi wrócić do roboty”32. Wszyscy domownicy
zamku w Maleszowej przez zamęściem Basi do głównej bohaterki zwracali się bezpośrednio, używając przy tym czasami
zdrobnienia jej imienia. Gdy Barbara opuściła dom, jej młodsza siostra zgodnie z obyczajem nazywana odtąd była Panną
Franciszką33.

J. E. Dąbrowska., Klementyna Rzecz o Klementynie z Tańskich
Hoffmanowej, Białystok 2008, s. 130.
32 K. Hoffmanowa., Dziennik Franciszki Krasińskiej w ostatnich latach
panowania Augusta III pisany oprac. Kotowa Ida, Kraków 1929, s. 64.
33 Ibidem s. 45.
31
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4. Dziennik Franciszki Krasińskiej w ostatnich latach
panowania Augusta III pisany, jako powieść psychologiczna
Dziennik Franciszki Krasińskiej…, dokładnie tak samo jak
powieść Malwina…, jest także pierwszą próbą powieści psychologicznej w Polsce34. Na jej kartach Klementyna z Tańskich
Hoffmanowa ukazała przemianę wewnętrzną bohaterki. Z
bujającego w obłokach i naiwnego dziewczęcia przemienia się
ona w świadomą i nieugiętą kobietę, o jej przemianie świadczy
rozmowa z królewskim ministrem Borchem. Na jego dowodzenia dotyczące nieważności małżeństwa odpowiada z zdecydowaniem: „Ale nie jestem taka dziecinną i nierozsądną, jak
świat sądzić może, […] wiem, że ślub mój jest ważny, bo był w
kościele, za pozwoleniem rodziców moich i biskupa, przez
pasterza mojej parafii, przy dwóch świadkach zawarty; wiem,
że są rozwody [..] ale mego i królewca na rzecz takową podpisu ani gwałt, ani prośby żadne nie wymogą”35. Naiwność i
bezkrytycyzm względem ludzi nagle pryska, gdy jako żona
królewicza spotyka się z pierwszymi oznakami odrzucenia i
upokorzenia. Początki jej nowego życia, mimo iż w jej wyobrażeniach wiele obiecujące, nagle się odmieniły przynosząc
jedynie smutek i cierpienie, lecz bardzo ważne jest to, w jaki
sposób zareagowała na te zmiany. Nagle jej ukryte pragnienia,
których nie śmiała nawet wyrazić wprost na kartach swego
dziennika, zmaterializowały się. Oto starościanka poślubiła
królewicza, którego kochała i który odwzajemniał jej uczucie.
Problemy, jakie napotkała, sprawiły, że nabrała większej
świadomości, uzmysłowiła sobie, że powinna walczyć o swoje
małżeństwo i honor, a zrobić to mogła nie jako starościanka z
Maleszowej, lecz jako żona królewicza. Mimo iż zyskanie nowej pozycji wiązało się wyłącznie z rozczarowaniem i nieI. Łossowska., Tradycja i nowoczesność dydaktycznej powieści
oświecenia w Polsce, Studia i szkice, Warszawa 2002, s. 49.
35 K. Hoffmanowa K., Dziennik Franciszki Krasińskiej w ostatnich latach
panowania Augusta III. pisany oprac. Kotowa Ida, Kraków 1929, s. 146.
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pewnością, to w rozmowie z ministrem ani razu nie daje się
obrazić. Od tej chwili z jej świadomości bezpowrotnie zniknęła
mentalność Franusi, z wysłannikiem króla rozmawia już jak
królewiczowa polska36.
W powieści Klementyny z Tańskich Hoffmanowej elementy psychologiczne zdradzają także tendencje sentymentalne. Jedną z pierwszych cech jest próba uwiarygodnienia
przez autorkę fikcji zawartej w Dzienniku Franciszki Krasińskiej…37. Hoffmanowa uczyniła trzy rzeczy, aby czytelnik miał
wrażenie, że czyta prawdziwe zapiski bohaterki powieści. Po
pierwsze, utworowi nadano kształt dziennik, w którym wpisy
urywają się nagle, co jeszcze bardziej potęguje zamierzony
przez autorkę efekt. Drugą rzeczą, którą autorka zrobiła, aby
uprawdopodobnić opisane w dzienniku zdarzenia, było zamieszczenie na jego końcu korespondencji prowadzonej z siostrą, szwagrem i chrześniaczką. Trzeci krok to opisanie w zakończeniu dalszych losów bohaterki38. Kolejną cechą charakteryzującą strukturę powieści sentymentalnej jest użycie odpowiedniej narracji. Hoffmanowa użyła narratora konkretnego,
pierwszoosobowego, który uczestniczył w wydarzeniach
przedstawianych w utworze39. Stosunki panujące między
Franciszką i Karolem są głównym motorem wydarzeń powieści. Dziewczyna wspomina o nim nawet wtedy, gdy go nie
zna, a jadąc do Warszawy myśli o tym, czy będzie mogła królewicza choć raz zobaczyć40. Jeżeli zaś chodzi o konstrukcję
postaci, w powieści czytelnik ma jedynie dostęp do myśli i
uczuć Franciszki. W dzienniku swoim dziewczyna opisuje
wszystkie swe przeżycia oraz kontakty z innymi ludźmi,
Ibidem s. 30.
Słownik literatury polskiego Oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa,
Wrocław 1977 s. 573, hasło: powieść.
38 Ibidem.
39 Ibidem.
40 K. Hoffmanowa., op. cit, s. 61.
36
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można jednak w tej kwestii mieć wątpliwości, gdyż w dzienniku ani razu wprost nie powiedziała o tym, że odwzajemnia
uczucia królewicza Karola, jednak jej niepokoje względem
niego i radość, gdy go może widzieć, bezsprzecznie wskazują,
iż przyszły następca tronu nie jest jej obojętny.
Dziennik Franciszki Krasińskiej… w czasach, gdy znacznie
częściej sięgano po powieści w języku francuskim, zyskał
ogromną popularność41. Bardzo ważne jest zakończenie utworu, a właściwie jego brak. Przykładowo Malwina… Marii Wirtemberskiej połączyła na koniec Lubomira i Malwinę, a zakochani szczęśliwi, że się odnaleźli, żyli w szczęściu i pomyślności. Narracja Franciszki urywa się w chwili, gdy ta wzięła ślub
z Karolem i już od bohaterki powieści nie dowiemy się, czy
mimo wszystko była z nim szczęśliwa, brak temu utworowi
bajkowego zakończenia. Być może autorka, urywając dziennik
Franciszki, w ten sposób chciała oddać szacunek prawdzie
historycznej w nim zawartej42.
Podsumowanie
Klementyna z Tańskich Hoffmanowa w swoim dziele za
pomocą określonych środków przekazywała młodym pokoleniom Polek prawdy, które miały się im przydać w przyszłości.
Dziennik Franciszki Krasińskiej… był spisany w taki sposób, aby
odbiorczynie ich miały wrażenie, iż wydarzenia rozgrywające się
w nim nie są one fikcją literacką - powieść przybierała kształt
pamiętnika, stosowano w niej wstępu lub zakończenia mających
za zadanie uprawdopodobnić toczące się w powieści wydarzenia, odwoływanie się do faktów i wprowadzanie postaci historycznych, stosowanie narratora pierwszoosobowego itd. Zabiegi
te były opozycyjne względem tradycji romansów, gdzie nie dbaZ. Kruchowicz Z., Wzmianki niepospolitych niewiast staropolskich
XVI – XVIII wieku, Łódź 1974 r., 48.
42 E. Jerlicz., Klementyna z Tańskich Hoffmanowa. Zarys literacki,
„Biblioteka Warszawska”", 1898, t. IV.
41
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no zbytnio o uprawdopodobnienie rozgrywających się w powieściach zdarzeń. Czystość polszczyzny prezentowanej w dziele
Klementyny z Tańskich Hoffmanowej oraz jej napomnienia
względem tego, aby czytelniczki o nią dbały, było przejawem
odrzucenia obcych wzorców wychowania i jednoczesnym ukierunkowaniem zainteresowań kobiet w stronę historii Polski i
języka polskiego. Pisarka w swoich powieściach korzystała z
wzorców powieści klasycznych i sentymentalnych, czyli tych,
które nie były jej czytelniczkom obce.
Streszczenie:
Jedną z głównych cech osiemnastowiecznej literatury
polskiej było poruszanie w niej wątków dydaktycznych. Było
to związane wielkimi przemianami cywilizacyjnymi, obyczajowymi i kulturowymi, jakie zachodziły w czasach stanisławowskich, ówczesną sytuacją szkolnictwa polskiego oraz pod koniec stulecia - rozbiorami Rzeczpospolitej.
Powieść Klementyny z Tańskich Hoffmanowej Dziennik
Franciszki Krasińskiej w ostatnich latach panowania Augusta III pisany, miała za zadanie ukazać czytelnikom obraz czasów saskich
ale realizowała także określone przez autorkę cele dydaktyczne.
Wyraźna jest krytyka wpływów obcych kultur w wychowywaniu płci niewieściej i kładzenie nacisku na zainteresowanie językiem i sprawami polskimi, co stanowi najważniejszą cechę odpowiedniej postawy kobiety w obu powieściach.
Słowa kluczowe : oświecenie, dziennik, powieść psychologiczna, edukacja kobiet
Summary:
The Diary of Countess Francoise Krasinska, as the first psychological novel in Polish literature
One of the main features of 18th-century Polish literature
was its didactic coverage. It was related to the great civilization, moral and cultural changes that took place in the 18th
century, the contemporary situation of Polish education and -
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at the end of the century - the partitions of the PolishLithuanian Commonwealth. A novel by Klementyna Hoffmanowa née Tańska The Diary of Countess Francoise Krasinska, to
achieve the didactic goals set by the author. There is a clear
criticism of the influence of foreign cultures in the upbringing
of the female gender and the emphasis on interest in the Polish
language and affairs, which is the most important feature of
the appropriate attitude of women in both novels.
Key words: enlightenment, journal, psychological novel,
women's education
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Rozdział II

Rodzina, wychowanie,
niepełnosprawność

112

Marlena Dudzińska

Nowatorstwo pedagogiczne w wychowaniu przedszkolnym
Wstęp
Współcześnie można dostrzec wzmożoną aktywność innowacyjną wśród nauczycieli wychowania przedszkolnego.
Nowatorstwo pedagogiczne w wychowaniu przedszkolnym
odnosi się do szeroko pojmowanych działań, do których przykładowo zaliczyć można: konstruowanie autorskich programów
nauczania, tworzenie alternatywnych przedszkoli, wykorzystywanie nowoczesnych metod, technik i narzędzi pracy, służących
przede wszystkim aktywizacji dzieci, inicjowanie niekonwencjonalnych spotkań i podejmowanie współpracy z rodzicami oraz
środowiskiem lokalnym, a także pozyskiwanie funduszy na realizację projektów mających polepszyć jakość pracy przedszkola.
Celem nadrzędnym podejmowania zamierzonych nowatorskich
rozwiązań, jest dążenie do właściwego rozwoju dziecka, poprzez
uatrakcyjnianie zajęć dydaktyczno –wychowawczych oraz podnoszenie aktywności zawodowej nauczyciela.
Nowoczesny sposób patrzenia na edukację tworzy odmienną od tradycyjnej sylwetkę nauczyciela innowatora. Zadaniem współczesnego nauczyciela jest wspieranie dziecka,
tworzenie sytuacji dydaktyczno – wychowawczych umożliwiających rozwinięcie w pełni drzemiącego potencjału osobowościowego dziecka z uwzględnieniem jego potrzeb i predyspozycji. Nauczyciel będący jednym z ważnych autorytetów w
życiu dziecka, powinien przyjąć postawę twórczą, refleksyjną,
krytyczną i kompetentną w swoich działaniach. Pracując z
małym dzieckiem powinien wykazywać się zdolnością „patrzenia jego oczami” na otaczającą je rzeczywistość, co jest
m.in. pierwiastkiem wychowawczej empatii. „Próba zrozumienia, co dziecko myśli i jak dochodzi do swoich przekonań
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pozwala nadać procesowi nauczania - uczenia się charakter
intersubiektywnej wymiany. Dzięki zrekonstruowaniu dziecięcego punktu widzenia, dorosły może świadomie i planowo
wspierać wysiłek intelektualny i aktywność eksploracyjną
dziecka”1. Podjęcie współpracy na linii nauczyciel – dziecko,
powinno być poprzedzone właściwym zawiązaniem się relacji
interpersonalnej, czytelnej komunikacji, a także umiejętnym
przekazywaniem informacji i odczytywaniem komunikatów
pozawerbalnych i wsłuchiwaniem się w jego potrzeby. Nauczyciel chcący rozwijać w pełni i wszechstronnie potencjał
dziecka, powinien zawsze mieć na uwadze jego podmiotowość. Posiadając świadomość o potrzebie aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno – wychowawczych, musi ustawicznie pokonywać własne słabości,
przy czym stawać się bardziej silnym, odważnym, krytycznym i otwartym na zachodzące zmiany. Samokształcenie i
kształcenie się nauczyciela jest procesem dynamicznym, w
który wpisane jest nowatorstwo pedagogiczne.
Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na istotny aspekt, jakim jest podejmowanie nowatorskich rozwiązań w
codziennej pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego. Pochylono się nad zasadnością podejmowania innowacji pedagogicznej i zaakcentowano istotę kompetencji twórczej. Również
przybliżono przykładowe innowacyjne metody i autorskie projekty stosowane w pracy współczesnego nauczyciela.
1. Innowacja pedagogiczna - cel i sens jej stosowania
Definicję innowacji pedagogicznej i eksperymentu pedagogicznego, jej zakres oraz procedurę wdrażania określa

J. Nowak, Kompetencje nauczyciela jako klucz do efektywnej edukacji
małego dziecka, [w:] Profesia ucitel’a v preprimarnej a prymarnej edukacji
v teorii a vyskumoch, Red. B. Kosacova, M. Cabanova, Bańska Bystrica
2009, s.221.
1
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Dziennik Ustaw z 2002 r.2, w którym to dokumencie innowacją
pedagogiczną - prowadzoną w publicznych szkołach i placówkach - określa się „nowatorskie rozwiązania programowe,
organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły (§1.1.) Kolejno eksperymentem pedagogicznym są „działania służące podnoszeniu skuteczności kształcenia w szkole, w ramach których są modyfikowane warunki,
organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania,
prowadzone pod opieką jednostki naukowej (§1.2.). Jednak
zarówno innowacje, jak i eksperymenty nie mogą prowadzić
do zmiany typu szkoły (§1.3.)”3. W celu podjęcia innowacji
pedagogicznej w placówce oświatowej, muszą być uprzednio
zapewnione odpowiednie warunki kadrowe i organizacyjne,
konieczne do realizacji założonych działań nowatorskich czy
eksperymentalnych. Jeżeli potrzebne są konkretne dodatkowe
środki budżetowe umożliwiające realizację podjętych działań
w zakresie innowacji pedagogicznych, organ prowadzący placówkę oświatową musi wyrazić pisemną zgodę na dofinansowanie tychże działań.
Innowacje programowe głównie dotyczą modyfikacji programu nauczania, nie naruszając podstawy programowej, jest to
realizacja programu autorskiego czy integrowania nauczania
wokół bloków dydaktycznych. Innowacje organizacyjne obejmują struktury działań pedagogicznych, przejawiające się wprowadzeniem zmiany czasu trwania zajęć dydaktycznowychowawczych, liczby dzieci w danej grupie lub podjęcia
współpracy ze specjalistą towarzyszącym podczas zajęć. Innowacje metodyczne polegają na wprowadzaniu zmian w procesie
nauczania – uczenia się, czyli obejmują zakres stosowania nowych metod i form pracy z dzieckiem, a także dotyczą ubogaceRozporządzenie MEN i Sportu z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki, (Dz. U. 2002 nr 56 w poz. 506).
3 Tamże.
2
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nia warsztatu pracy nauczyciela o nowe sposoby realizacji zajęć,
sposobu sprawdzania efektywności nauczania oraz unowocześnienia zajęć dydaktyczno – wychowawczych poprzez wykorzystanie technologii informacyjnej.
Źródłem potrzeb wdrażania innowacji pedagogicznych
w przedszkolu jest konieczność przygotowania dzieci do życia
w realnym świecie, jak i dostosowania się do nowych sytuacji
w zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości społecznej i
kulturowej, a także trzecie źródło wynika z twórczego charakteru pracy nauczyciela4. Danuta Waloszek zaznacza, że jest to
proces zindywidualizowany. Innowacyjność pedagogiczna
opiera się na założeniu, iż należy wspierać dziecko w jego
rozwoju, dlatego służy ona przekształceniu rzeczywistości
edukacyjnej - w odniesieniu do powyższego założenia. Każde
działanie innowacyjne powinno być ukierunkowane na zmianę, która cechuje się nowością, celowością i odpowiedzialnością za efekty końcowe nauczyciela - kreatora. Oczywiście
wszystko musi przebiegać w rozumieniu, iż innowacja nie
może szkodzić i należy ją uprzednio uzgodnić z podmiotami
edukacji, czyli jej odbiorcami. Uwzględniając stopień radykalności i nowości innowacji - skalę zmian – dzieli się ją na:
• usprawnienia, racjonalizacje, dotyczące praktyki w
mikroskali zjawisk, często bez uzasadnienia teoretycznego;
• modernizacje, dotyczące przedszkola jako systemu
dydaktyczno - wychowawczego i odnoszące się do praktyki
na tle teorii;
• nowatorstwo, określane jako najbardziej złożona postać innowacji, polegające na szerokiej zmianie wycinka edukacji, obejmujące zmiany całościowe, łączące w sobie teorię i

H. Komorowska, O programach prawie wszystko, WSiP, Warszawa
1999, s. 23-30.
4
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praktykę; tworzenie nowego systemu wychowania, kształcenia, opieki, edukacji uzasadnionego teoretycznie5.
Innowacje pedagogiczne to nowatorskie rozwiązania,
które mają charakter programowy, organizacyjny i metodyczny służące poprawie jakości pracy placówki oświatowej. Obszar realizacji innowacji może obejmować przedszkole, daną
grupę dzieci, przedmiot lub koła zainteresowań, a także wybrane zajęcia edukacyjne. Z racji celowości podejmowanych
rozwiązań przez nauczyciela, ważne jest określenie przedziału
czasowego, w którym zaplanowane zmiany danej rzeczywistości edukacyjnej chce osiągnąć. Nowatorskie rozwiązania
pedagogiczne powinny wiązać się przede wszystkim z:
• podmiotowym traktowaniem dziecka;
• indywidualizacją kształcenia i wychowania;
• partnerskimi relacjami nauczyciel – dziecko - rodzic;
• stosowaniem działań dydaktyczno – wychowawczych,
ku aktywizacji poznawczej dzieci, kształtowaniu jednostek o
bogatej osobowości, twórczych i krytycznych;
• wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych6.
Wdrażanie tych zmian powiązane jest z przekształceniem celów, treści, metod, form organizacyjnych, form pracy i
środków kształcenia oraz wychowania. Nauczyciele będący
innowatorami powinni wykazywać się szczególnymi cechami
osobowościowymi i psychofizycznymi – czynniki wewnętrzne. Do czynników zewnętrznych można zaliczyć: odpowiedni
budżet finansowy, gratyfikacje nauczycieli podejmujących
innowację, a także wykazywanie się życzliwym stosunkiem
innych nauczycieli do nauczyciela innowatora7.
E. Morzyszek-Banaszczyk, A. Iwicka-Okońcka, Nowatorstwo pedagogiczne w teorii i praktyce, materiały dydaktyczne Kuratorium
Oświaty w Łodzi i WODN w Łodzi, s. 2.
6 Tamże, s. 2-3.
7 Tamże.
5
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Istotą innowacji jest celowe działanie nauczyciela, które
ma jasno określone efekty końcowe. Działanie innowacyjne
powinno być zaplanowane, czyli opierać się na przemyślanym
harmonogramie czynności. Ponadto każde takie działanie, to
dobrze zorganizowany plan, który przewiduje potrzebne zasoby, środki i ludzi. Ostatecznie musi podlegać kontroli, nadzorowi, m.in. dyrekcji placówki, czyli w określony sposób
powinno być poddawane ewaluacji.
Innowacja pedagogiczna, która ma być wdrożona w placówce, w efekcie końcowym musi przynieść wymierne korzyści dla rozwoju dziecka i przedszkola. Jeżeli tak się nie stanie,
czyli nie nastąpią pozytywne zmiany, stwierdza się, że innowacja nie wniosła niczego nowego, zatem jest nieskuteczna i
niepotrzebna. Takie rozwiązania nowatorskie pozwalają na
podniesienie jakości pracy przedszkola. Poszukiwanie nowych
rozwiązań przez nauczycieli może wynikać z niezadowolenia
z własnych efektów pracy, bądź chęci ustawicznego doskonalenia się w tej profesji. Najwięcej korzyści powinno odnieść
dziecko, które jest głównym odbiorcą i uczestnikiem nowatorskich działań. Dlatego kontakt dziecka z nowymi doświadczeniami musi mieć pozytywne odzwierciedlenie w polepszaniu
jakości jego rozwoju, predyspozycji, zainteresowań, kształtowania właściwych postaw, determinować sferę poznawczą
czy wzmacniać poczucie wartości.
2. Innowacyjność jako element kompetencji współczesnego nauczyciela
Niezmiernie ważną cechą nauczyciela dzisiejszych czasów jest twórcza postawa, czyli innowacyjność, która charakteryzuje się zdolnościami do kreowania nowych koncepcji,
wartości, działań wyróżniających się nieszablonowym podejściem do rozwiązywania problemów dydaktyczno – wychowawczych. Dlatego podstawą ukierunkowania patrzenia na
innowacyjność jest myślenie twórcze i krytyczne, wychodzące
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poza horyzont, chęć podejmowania oryginalnych działań, a
także odwaga i entuzjazm w pracy. Otwartość na nowe doświadczenia wraz z umiejętnością akceptacji zachodzących
zmian, optymizm i uniwersalizm w myśleniu, poszanowanie
godności innych i wysoki poziom empatii również są składowymi postawy innowatora8. Nauczyciel innowator to osoba
potrafiąca i niebojąca się stawiać pytań dotyczących sfery poznawczej i obszarów praktycznych. Osoba nauczyciela w takim rozumieniu charakteryzuje się „postawą badawczą pozwalającą mu wykrywać i rozwiązywać problemy, dokonywać wyborów, przejawiającą przedsiębiorczość, inicjującą
działania, za które bierze odpowiedzialność”9. W konsekwencji nauczyciel ma poczucie sprawstwa, satysfakcji z wykonywanej pracy, z jednoczesnym podnoszeniem swojej motywacji
do dalszego działania dążąc do samokształcenia.
Na definicję profesji nauczyciela składa się zbiór zadań i
funkcji jemu przypisanych, takich jak: podejmowanie działań
opiekuńczych, diagnostycznych, socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych, organizowanie form wychowywania i wspierania w
rozwoju osobowościowym oraz socjalizacji; nauczanie i organizowanie procesu uczenia się dzieci w toku wielostronnej
aktywności poznawczej i praktycznej; wspomaganie wychowanków w kształtowaniu planów oraz programów edukacyjnych i życiowych. Kolejno to współpraca z rodziną i środowiskiem lokalnym oraz instytucjami edukacji równoległej, rozwijanie dialogu na temat dziecka, jego praw i powinności oraz
ustalenie
wspólnej
linii
oddziaływań
dydaktycznowychowawczych, kontrolowanie i ocenianie zmian zachodzących w zachowaniu dzieci zarówno w sferze instrumentalnej
jak i kierunkowej, analizowanie trudności i niepowodzeń w
K. Krzysztofek, M. Szczepański, Zrozumieć rozwój, Wyd. UŚ, Katowice 2002, s. 151-160.
9 E. Morzyszek-Banaszczyk, A. Iwicka-Okońcka, Nowatorstwo pedagogiczne…op. cit., s. 2.
8
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obszarze dydaktycznym i wychowawczym oraz współdziałanie z wszystkimi podmiotami edukacji w celu ich przezwyciężania. W tym organizowanie pracy własnej i podejmowanie
działalności służącej doskonaleniu warsztatu pracy i planowaniu własnego rozwoju zawodowego10.
Odnosząc się do zadań edukacyjno – wychowawczych
nie sposób zauważyć, że potrzeba twórczej postawy nauczyciela, chęci podejmowania innowacyjnych wyzwań, nowatorskich rozwiązań metodycznych, programowych, organizacyjnych czy wychowawczych w celu ich realizacji. Stąd można
wnioskować, że innowacyjność jest jednym z elementów
kompetencji współczesnego nauczyciela. Kazimierz Denek w
najbardziej praktyczny sposób wyodrębnił rodzaje kompetencji nauczyciela, do których należą: prakseologiczne, komunikacyjne, współdziałania i kreatywne11.
Skupiając się na kompetencji kreatywnej – gdyż to ona
jest częścią rozważań tego rozdziału – K. Denek definiuje ją
jako zdolność do samokształcenia, innowacyjność i nieszablonowość działań, które wiążą się z umiejętnością adaptacji, elastyczności i mobilności. W celu spełnienia powierzonych mu
funkcji musi on posiadać bogaty zasób wiedzy, umiejętności z
jednoczesną postawą otwartości na poszerzanie swojej wiedzy
w toku samokształcenia12. Jednak, aby twórcza kompetencja
mogła zaistnieć, nauczyciel powinien przygotowywać się do
tego procesu poprzez samokształcenie, ustawiczne podnoszenie swoich kwalifikacji, wzbogacanie warsztatu pracy, podejPor. C. Banach, Kierunki i metody modernizacji edukacji nauczycielskiej, [w:] Kultura i Edukacja, 2001, nr 1, s. 51-52.
11 K. Denek, Edukacja jutra, „Homines Hominibus” 2008, nr 1(4), s.
5-15.
12 K. Denek, Kompetencje nauczycieli w kontekście wyzwań XXI wieku
i potrzeb reformy systemu edukacji w Polsce, [w:] Kształcenie pedagogiczne
w dobie przemian edukacyjnych w Polsce, Red. K. Wenta, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000, s. 39.
10
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mowanie działań innowacyjnych, a także stawianie czoła różnym wyzwaniom dydaktyczno – wychowawczym z poszukiwaniem skutecznych, twórczych rozwiązań. Krytyczność myślenia i umiejętne stymulowanie go u swoich wychowanków,
również jest jednym z walorów kompetencji twórczej.
Kompetencje nauczyciela nie powinny być ujmowane
statycznie, gdyż ich rozwój przebiega wraz ze zdobywaniem
coraz to wyższych szczebli rozwoju zawodowego: „począwszy od powielania gotowych wzorców metodycznych, poprzez namysł i krytyczną refleksję w odniesieniu do prezentowanych rozwiązań, a następnie interpretowanie i ocenianie
własnych działań w kontekście istniejących możliwości i posiadanej wiedzy metodycznej, aż po intelektualną autonomię,
budowanie własnej koncepcji rzeczywistości edukacyjnej z
uwzględnieniem zarówno wymiaru osobowego, jak i materialnego oraz organizacyjnego”13.
Przywołując istotę innowacyjności, którą jest chęć kreowania zmian, można wysnuć wniosek, że nauczyciel podejmujący nowatorskie rozwiązania wykazuje się swoistą odwagą, gdyż jego pomysł posiadający cechy odmienności, nowatorstwa i niesztampowości zawsze jest wystawiony na pewną
krytykę osób przed, którymi prezentuje swoją koncepcję. Według Piotra Sztompki „ w takich przypadkach predyspozycje i
prerogatywy do wprowadzenia innowacji oparte są na indywidualnych, wyróżniających się przymiotach, postrzeganych i
uznawanych w dostatecznym stopniu w szerszej zbiorowości
lub całym społeczeństwie”14.
Idąc dalej za Sztompką podkreśla on, że innowatorzy,
reformatorzy czy osoby tworzące nowe idee, pomimo począt-

J. Nowak, Kompetencje nauczyciela…, op. cit., s.219-226.
P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wyd. Znak, Kraków 2007, s. 420.
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kowej społecznej krytyki, mimo wszystko są istotnym ogniwem każdego postępu społecznego15.
Kompetencje twórcze nauczyciela to innowacyjność,
nowatorska postawa stanowiące niezbędny element inicjujący
postęp do zrodzenia się nowych, praktycznych pomysłów.
Jednym z przykładów nauczyciela innowatora jest francuski
pedagog Celestyn Freinet. Wyjątkowe życie oraz oryginalna
aktywność pedagogiczna16 do dziś „fascynuje wielu polskich
nauczycieli, zaś głównie tych, którzy poszukują szkoły aktywnej, twórczej i radosnej dla dziecka”17. Będąc młodym nauczycielem doszedł do wniosku, że tradycyjne podejście do nauczania nie wzbudza w dzieciach zainteresowania nauką. Dlatego stał się twórcą Nowoczesnej Szkoły opartej o innowacyjne
metody, techniki i narzędzia pracy. Nowoczesna szkoła w
koncepcji Freineta „przywraca nauczycielowi prawdziwy autorytet i znaczenie. Sprawia, że jego praca jest wartościowa i
skuteczna. Wskazuje drogę, która pozwala kształtować ludzi
zamiast przygotowywać roboty”18. C. Freinet czerpał swoje
pomysły z obserwacji uczniów, jak również z osobistych
przemyśleń, marzeń i doświadczeń z dzieciństwa. Nowatorskie działania Freineta charakteryzowała prostota i brak potrzeby posiadania zaplecza finansowego. Jego pomysły były
„na miarę niezbyt zamożnej wiejskiej szkoły, w której pracował całe życie”19. Jednym z pierwszych nowatorskich rozwiąTamże, s. 449.
Był pedagogiem i nowatorem, autorem prac z obszaru pedagogiki i wychowania.
17 E. Filipak, H. Smolińska-Rębas, Od Celestyna Freineta do edukacji
zintegrowanej, Wyd. Uczelnianie WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz
2000, s. 21.
18 I. Żeber-Dzikowska, M. Wysocka-Kunisz, A. Szydłowska, Kompetencje nauczyciela w kontekście kształcenia, „Społeczeństwo. Edukacja.
Język” 2016, Nr 4, s. 97- 98.
19 Tamże, s. 98.
15
16
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zań pedagogicznych było wprowadzenie do szkoły szkolnej
drukarni. Swoje kroki wdrażania pomysłu szkolnej drukarni i
pedagogicznego znaczenia opisał w broszurce Drukarnia w
szkole, zaś kolejnym pomysłem było „rozsyłanie korespondencji w formie „listu okrężnego” – pisanego na maszynie lub
odbijanego na hektografie i przesyłanego kolejnym osobom,
co stało się początkiem powstania Ruchu Pedagogicznego
Nowoczesnej Szkoły Francuskiej”20. Głównym celem C. Freineta było dążenie do tego, aby postęp pedagogiczny służył
właściwemu rozwojowi dzieci i samokształcenia nauczyciela.
3. Nowatorskie rozwiązania stosowane przez nauczyciela w pracy z dziećmi
W innowacji pedagogicznej zawierają się wszelkie nowatorskie rozwiązania metodyczne, programowe czy organizacyjne, których głównym celem jest poprawa jakości pracy placówki oświatowej, ale też zapewnienie dzieciom lepszej perspektywy edukacyjnej21. Nowatorskie rozwiązania pedagogiczne wnoszą nowe, niekonwencjonalne działania nauczycieli
w pracy z dziećmi, jak również wzbogacają program wychowania przedszkolnego podnosząc skuteczność uczenia się i
nauczania. Nowatorskie rozwiązania stosowane przez nauczyciela w pracy dydaktycznej uatrakcyjniają zajęcia i zachęcają dzieci do podejmowania aktywności mających rozbudzić
ich zainteresowania, rozwijać zdolności czy kreatywność. Stosowanie innowacji pedagogicznych podnosi nie tylko jakość
pracy przedszkola, ale przede wszystkim determinuje rozwój
aktywności dziecka, uczy logicznego myślenia, rozwija samoTamże.
Cel stosowania innowacji pedagogicznych opracowany na
przykładzie Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej, Nowatorskie rozwiązania w przedszkolu, [dostęp 20.07.2020, 22:28], URL:
http://przedszkole.malkiniagorna.eu/art,22,nowatorskierozwiazania-w-przedszkolu.
20
21
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dzielności, kreatywności oraz wzmacnia poczucie własnej
wartości. Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w praktyce
nauczycielskiej wynika z potrzeb dziecka, jak i konieczności
zapewnienia mu lepszych i wszechstronnych warunków do
rozwoju i wychowania. Potrzeby stosowania takich praktyk
wywodzą się również z potrzeb rodziców dzieci i środowiska.
Nauczyciel organizujący przestrzeń, stwarzający i projektujący
sytuacje edukacyjne, poprzez swe działania może stymulować, inicjować i wspierać wszechstronny rozwój dziecka. Realizując swoje zadania z wykorzystaniem różnych form, technik czy metod, które umożliwiają wszechstronną stymulację
rozwoju dziecka, niejako zaspokaja i spełnia jego potrzeby i
oczekiwania poznawcze22. Spośród potrzeb rozwojowych czy
edukacyjnych można wyróżnić: potrzebę ruchu, aktywnego
działania, zdrowego trybu życia, aktywności fizycznej, bezpieczeństwa, realizacji zainteresowań czy akceptacji. Nauczyciel
dostrzegający spektrum dziecięcych potrzeb podąża za jego
rozwojem i dostosowuje zajęcia dydaktyczne do specyfiki
swojej grupy przedszkolnej lub indywidualnie do każdego z
nich, uatrakcyjnia zajęcia poprzez dobór nowoczesnych, niebanalnych środków dydaktycznych, technik i metod realizując
program nauczania. Niemały udział w tym przedsięwzięciu
ma również dyrekcja przedszkola, która powinna systematycznie starać się o pozyskiwanie środków na doposażenie
swojej placówki w nowoczesne pomoce dydaktyczne czy
sprzęty. Nowatorskie rozwiązania oferują możliwość wzmocnienia współpracy przedszkola z rodzicami (warsztaty, indywidualne spotkania), środowiskiem lokalnym, a w konsekwencji promocją placówki oświatowej na szerszą skalę23.

R. Więckowski, Pedagogika wczesnoszkolna, WSiP, Warszawa
1993, s. 193.
23 Przedszkole Samorządowe Nr 43 w Białymstoku, Nowatorskie
rozwiązania w naszym przedszkolu, [dostęp: 21.07.2020., 11:00], URL:
22

124

Dzięki szczególnej specyfice nowatorskich rozwiązań,
dziecko otrzymuje większą szansę na rozwijanie i uzewnętrznianie własnej ekspresji, zaś przykładem sposobów pracy nauczyciela z dziećmi mogą być różne metody aktywizujące.
Analizując strony Internetowe różnych przedszkoli w Polsce
można wyróżnić wielorakie nowatorskie rozwiązania, w których zawierają się różne formy, metody pracy, autorskie programy nauczania i scenariusze zajęć, a także tworzenie nieszablonowych form współpracy z rodzicami lub środowiskiem
lokalnym. Współczesnymi przykładami tego typu działań
nauczycieli stosowanymi w pracy z dziećmi - tymi bardziej i
mniej popularnymi - są:
• Metoda gimnastyki twórczej Rudolfa Labana;
• Kinezjologia Edukacyjna Paula E. Dennisona;
• „Edukacja przez ruch” metoda Carla Orffa czy Marii i
Alfreda Kniessów;
• Techniki Celestyna Freineta;
• Metody aktywizujące;
• Metoda Marii Montessori;
• Elementy Metody Integracji Sensorycznej;
• Programowanie w oparciu o koncepcję Fredricha
Froebla „Dar zabawy”;
• Metoda projektów;
• Metoda Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej „Wesoła matematyka”;
• Metoda „Skakanka”;
• Logorytmika;
• Elementy planu daltońskiego;
• Zajęcia prowadzone przez rodziców;

http://www.ps43.bialystok.pl/baza/podstrony/onas/Nowatorskie
_rozwiazania_w_naszym_przedszkolu.pdf.
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• Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem interaktywnych
multimediów, etc24.
Wśród innowacyjnych działań nauczycieli również wyróżnia się uczestnictwo, bądź konstruowanie nowatorskich
programów edukacyjnych, mających na celu poprawę jakości i
modyfikację realizowanych w przedszkolu celów i treści
kształcenia, wychowania i opieki, a także wzmocnienie skuteczności działania. Przykładem mogą być wykazy innowacji
pedagogicznych na stronach Internetowych Kuratorium
Oświaty w Poznaniu i w Białymstoku, które zestawiają propozycje „dobrych praktyk”, zgłoszone przez przedszkola w latach 2015/2016 i 2019/2020. Do nich np. należą:
• Innowacja pedagogiczna z elementami planu daltońskiego „W grupie raźniej i weselej” autorstwa Aliny Szczepaniak;
• Słownik sensoryczny z języka angielskiego Agnieszki
Adamek;
• Przygoda z Darami Froebla Krystyny Bernackiej;
• „Przedszkolak – filozofem!” Przedszkole Samorządowe Nr 48 „Bajkowa Kraina” w Białymstoku;
• „Wirująca piąteczka- kształtowanie podstawowych
zdolności tanecznych” Przedszkole Publiczne Nr 6 w Łomży i
wiele innych.
W tej części niniejszego artykułu zostaną przedstawione
wybrane metody i nowatorskie programy nauczania, gdyż nie
sposób opisać je wszystkie w jednym miejscu. Kierunki wychowania przedszkolnego w społeczeństwie informacyjnym
wskazują na różne idee, zaś jedną z nich jest kształcenie dla
rozwoju. Maria Jakowicka zwraca uwagę, iż kształcenie dla
rozwoju to „…wyzwalanie wartości wewnętrznych jednostki,
Powyższe przykłady metod, form, technik najczęściej wykorzystywanych przez nauczycieli w pracy z dziećmi, zostały zestawione
w oparciu o przegląd stron Internetowych różnych przedszkoli w
Polsce w 2020 roku.
24
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ciągłe wzbogacanie jej osobowości ku przekraczaniu siebie z
dnia dzisiejszego, uczenie trudnej sztuki wyboru wartości,
stymulowanie procesu zmiany ku podnoszeniu, wzmacnianiu
aktywności dziecka w różnych zakresach jego życia…”25.
Nauczyciel, który ukierunkowuje proces wychowawczo –
dydaktyczny na kształcenie dla rozwoju może realizować wytyczone cele „…ukazujące szczyt, ku któremu wszystko w procesie
edukacyjnym zmierza. Aby jednak tak się stało, nauczyciel musi
jednak wyzwalać u swoich wychowanków wielostronną aktywność”26. Dziecko będąc czynnym i częstym uczestnikiem konkretnych działań może zmieniać otaczającą je rzeczywistość, a
przede wszystkim zdobywać nowe umiejętności, wiadomości,
gromadzić doświadczenia i rozwijać swoją osobowość. Aktywna
działalność dziecka w procesie jego wychowania i uczenia się
wspomaga nauczyciela w realizacji wytyczonych celów dydaktyczno – wychowawczych, a co najważniejsze oddziałuje na
ogólny rozwój wychowanka. Stąd powstaje pytanie o rodzaj zastosowania metod, które umożliwią dziecku i nauczycielowi
wejście na powyższą drogę ku dobremu rozwojowi wychowanka i odczucia satysfakcji z efektów pracy samego nauczyciela.
Ryszard Więckowski mówiąc o metodach wspierających aktywność dziecka, podkreśla, iż „…należy rozumieć sposób pracy
nauczyciela z uczniami zastosowany z myślą o tym, aby umożliwić im rozwój oczekiwań poznawczych i równocześnie sposób
ich zaspokajania czy osiągania (…) oraz taki, który ma szeroki
zakres stosowalności”27.

25 M. Jakowicka, Kształcenie dla rozwoju - potrzeba zmiany wartościowania ucznia, [w:] Edukacja w okresie przemian ustrojowych, Red. M.
Jakowicka, Wyd. Cottbus, Zielona Góra 1994, s. 168.
26 K. Żuchelowska, W stronę dobrej edukacji przedszkolnej, Wyd.
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2017, s. 47.
27 R. Więckowski, Pedagogika wczesnoszkolna, WSiP, Warszawa
1998, s. 232.
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Idąc za Kazimierzem Denkiem wnioskuje się, że stosowalność aktywizujących metod w pracy nauczyciela i wychowanka
nie jest wyłączna, gdyż sedno tkwi w aktywnym działaniu tych
podmiotów, które na siebie oddziałują. Zauważa on, iż realizacja
metod może odbywać się poprzez udział bierny i czynny uczestników procesu dydaktyczno - wychowawczego28. Zadaniem
nauczyciela jest pobudzanie aktywności dziecka do wykonywania zadań w sposób kreatywny poprzez metody, które wykorzystuje w swojej pracy, ponieważ dzięki czynnemu działaniu wychowanka rozwija on swoją wyobraźnię, predyspozycje i zdolności, a następnie może dojść do samodzielnego pozyskania
wiedzy i ubogacić własną osobowość.
Celem stosowania metod aktywizujących „…powinno
być stopniowe odchodzenie od procesu nauczania na rzecz
procesu uczenia się z wykorzystaniem predyspozycji ucznia i
przenoszenie odpowiedzialności za jego efekty z nauczyciela
na ucznia”29. Zanim zostaną opisane wybrane metody z tej
grupy, należy uprzednio pochylić się nad właściwym nazewnictwem, czy będziemy posługiwać się określeniem: metoda
aktywna lub aktywizująca. Coraz częściej w języku oświatowym używa się określenia „metody aktywizujące”. Metody
aktywizujące należy rozumieć w wąskim zakresie, a odnoszą
się one do sposobu pobudzania człowieka30 do szeroko rozumianej aktywności. Do grupy metod aktywizujących zalicza
się m.in. metody pedagogiki zabawy. W pedagogice zabawy
zawiera się wąska grupa metod określanych jako „aktywizująK. Denek, Ku dobrej edukacji, AKAPIT Wydawnictwo Edukacyjne, Toruń – Leszno 2005, s. 168.
29 B. Kubiczek, Metody aktywizujące. Jak nauczyć uczniów uczenia
się?, Wyd. NOWIK, Opole 2009, s. 8.
30 Przykładami podstawowych form aktywności mogą być: indywidualna analiza własnego doświadczenia, wymiana doświadczeń z innymi ludźmi, aktywne uczestnictwo w różnych kontaktach
z innymi – uczestnictwo w bieżącym doświadczeniu.
28
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ce”, mające pobudzić zainteresowanie dziecka do konkretnej
aktywności fizycznej, emocjonalnej, umysłowej, ukierunkowanej na osiągnięcie danego celu31. Stosowanie metod aktywizujących zachęca dziecko do wejścia w proces uczenia się,
rozumienia, poznawania, doświadczania i odczuwania siebie
poprzez czynny udział w zabawie. Tak więc, „istota sprawy
tkwi nie w „aktywności” metod, lecz osób, które pracują daną
metodą. To nie metody są więc aktywne same w sobie, lecz
aktywizują do poszukiwania, myślenia, badania(…)”32. Z kolei
metoda aktywizująca z definicji, jest pewnym działaniem, które zawiera emocjonalny aspekt procesu uczenia się, „wykorzystując technikę w odpowiednim momencie i w odpowiedni
sposób”33, zaś technika jest „przepisem na zewnętrzną organizację sytuacji (co, kto, i w jaki sposób ma robić)”34. Zatem metoda to pojęcie o szerszym znaczeniu, a technika to jej element.
Metoda aktywizująca obejmuje techniki aktywizujące oraz
wszelkie interwencje nauczyciela. Anna Klimowicz proponuje
następujący podział metod aktywizujących, które zestawiono
w tabeli nr 1.
Tabela 3. Podział metod aktywizujących wg A. Klimowicz (2005).
Metoda
Dyskusja

Cele
Kształcenie umiejętności wzajemnego słuchania, formułowania argumentów, stawiania
tezy, prezentowania swojego
stanowiska, wyciągania wniosków.

Techniki
• Debata panelowa
• Debata oksfordzka
• Dyskusja punktowana
• Metaplan
• Poker kryterialny

31 R. Domań, Metody pedagogiki zabawy w pracy z dziećmi w wieku
przedszkolnym, Wyd. Przedszkolak, Lublin 2003, s. 15-16.
32 B. Kubiczek, Metody aktywizujące…, op. cit., s. 75.
33 Tamże, s. 76.
34 L. Trzaska, M. Wojciechowski, Metody aktywne w pracy z grupą.
Problemy realizacji, Warszawa 1997, s. 20-23.
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Wchodzenie
w rolę

Uczenie się empatii – rozumienia motywów różnych
zachowań;
doskonalenie
umiejętności
komunikacyjnych i umiejętności prezentacji
swojego stanowiska.

Analizowanie i rozwiązywanie
problemów

Kształcenie umiejętności i
wnikliwej analizy sytuacji
problemowej; ustalenie priorytetów, poszukiwania rozwiązań; wyszukiwania i formułowania argumentów.

Uczenie się
w małych
zespołach

Uczenie się współpracy, odpowiedzialności; doskonalenie
umiejętności
komunikacyjnych.

Projekt

Integracja wiedzy szkolnej z
pozaszkolną, praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności;
twórcze myślenie, integracja
treści różnych przedmiotów
nauczania, umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji, planowania, samodzielnej i
grupowej pracy, rozwiązywania
problemów, selekcji informacji,
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• Sześć kapeluszy
wg de Bono
• Akwarium
• Gry i zabawy
dydaktyczne
• Odgrywanie
scenek
• Przeprowadzanie
wywiadów, ankiet i
sondaży
• Symulacja
• Techniki dramy
• Burza mózgów
• Drzewo decyzyjne
• Procedura „U”
• Ranking diamentowy
• Analiza SWOT
• Technika grupy
nominalnej
• Zalety, wady i to,
co interesujące
• Puzzle (układanka ekspercka) •
Sztafeta
• Kula śnieżna
• Plakat podsumowujący treść zajęć
Łączy wiele metod i
technik.

Stacje zadaniowe

Portfolio

analizowania treści; rozwijanie
samorządności,
zmniejszanie
dystansu pomiędzy szkołą a
środowiskiem lokalnym; kształtowanie odpowiedzialności i
współodpowiedzialności, rozwijanie osobistych zainteresowań,
kształcenie umiejętności samooceny oraz prezentacji wyników
pracy.
W zależności od przygotowanych dla uczestników zadań:
kształcenie umiejętności czytania
ze zrozumieniem, wyszukiwania informacji, analizowania
podanych informacji: kształcenie
umiejętności planowania pracy –
czasu, kolejności czynności.
Kształtowanie umiejętności
wyszukiwania i gromadzenia
odpowiednich informacji oraz
selekcji materiałów; kształtowanie systematyczności oraz
umiejętności samooceny.
Kształtowanie umiejętności
wydobywania kwintesencji z
tekstu; wzbogacanie słownictwa,
doskonalenie umiejętności zapamiętywania, kojarzenia; uczenie właściwego rozumienia i
umiejętności interpretacji terminów i symboli.

Łączą różne techniki; powinny być tak
przygotowane, by
rozwijały różne
umiejętności.

Portfolio tematyczne lub służące obserwacji rozwoju
osób uczących się
(praca indywidualna albo grupowa)
Wizualizacja
• Mapy myśli
• Mapy skojarzeń
• Rysowanie ilustracji i komiksów
• Sporządzanie
plakatów
• Układanie rebusów
• Wystawa interaktywna
Źródło: A. Klimowicz, Aktywizujące metody nauczania, [w]: Poradnik edukatora, M. Owczarz (red.)., Wyd. CODN, Warszawa 2005.

131

Poniżej zaprezentowano przykładowe metody, które
zawierają same w sobie element aktywizujący dzieci do podejmowania działań twórczych.
Metoda Marii Montessori jest systemem metod opierających się na przekonaniu, że każde dziecko to indywiduum,
które powinno rozwijać się w oparciu o stworzony przez siebie indywidualny plan rozwoju. Ten plan składa się z jego
kompetencji, umiejętności, predyspozycji umożliwiających mu
samodzielną i bardziej efektywną naukę. Poprzez zabawę i
osobiste zdobywanie doświadczeń, dziecko przechodzi do
elementów pracy. Dziecko bazując na swoich zainteresowaniach, wewnętrznej ciekawości doświadcza satysfakcji, która
przyczynia się do osiągnięcia indywidualnego sukcesu. Do
trzech podstawowych zasad zalicza się: obserwację, wolność
jednostki oraz przygotowanie środowiska. Coraz częściej niniejsze zasady oraz praktyka widoczne są również w polskim
systemie edukacji. Nowoczesne sale przedszkolne wyposażone są w meble dostosowane wielkością do wzrostu dzieci, a
także do użytku są dostępne materiały dydaktyczne opracowane wg koncepcji Marii Montessori. W myśl tej idei są tworzone zindywidualizowane programy nauczania, których realizacja opiera się na wykorzystywaniu konkretnych pomocy
dydaktycznych, ocenianiu kształtującym, nauczaniu zespołowym czy grupach przedszkolnych zróżnicowanych wiekowo.
W praktyce założenia koncepcji tej metody wyglądają
następująco: młodsze dzieci uczą się od starszych, rozwija się
w nich poczucie przynależności społeczności (trzyletnia rozpiętość wieku w jednej grupie), wzmacnianie poczucia własnej
wartości, dzieci poprzez swoje własne błędy uczą się podejmowania dobrych decyzji inaczej, niż w przypadku, gdy to
nauczyciel wskazuje im te błędy. Szczególną uwagę zwraca się
na indywidualny tryb uczenia się, gdzie jego tempo dostosowane jest do jednostki. Dzieci mają odczuwać osobistą satysfakcję i radość z podjętej pracy i posiadania przeświadczenia,
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że same są sprawcami/inicjatorami odkrycia czegoś nowego.
Aspekt dyscypliny pojawia się tu w naturalny sposób, gdyż
uprzednio wynika z ustalonych wcześniej „zasad gry” i jasno
określonych oczekiwań wobec dziecka, które to są wprowadzone w życie przez nie samo i nauczyciela. Rola nauczyciela
nie jest widoczna, raczej dyskretnie uczestniczy w procesie
dydaktyczno – wychowawczym, czyli bezpośrednio nie motywuje dzieci, a obserwuje ich aktywność i czuwa nad bezpieczeństwem. Nauczyciel uprzednio dokładnie demonstruje
sposób wykonania danej czynności, tak aby każde dziecko
było w stanie ją powtórzyć, poprzez naśladownictwo35. W celu
realizacji tego planu, należy wybrać odpowiednie miejsce i
czas na zademonstrowanie określonej aktywności, zaś atmosfera panująca w tym pomieszczeniu powinna być przepełniona spokojem, życzliwością i cierpliwością. Ćwiczenia aktywizujące metody montessoriańskiej są łatwe do przeprowadzenia, przy czym nie potrzeba wysublimowanych pomocy dydaktycznych. Jeżeli zachodzi potrzeba użycia skompilowanych narzędzi, wystarczy wykonać je własnoręcznie lub na
warsztatach typu fab lab36.
Do metod aktywizujących należy również metoda projektów. W przypadku uposażenia warsztatu pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego, zasługuje ona na zainteresowanie,
gdyż stanowi niestandardowy sposób pracy z dziećmi, który
stwarza możliwość interdyscyplinarnego procesu uczenia się,
zaś dzieci są głównymi podmiotami inicjującymi ten proces37.
D. G. Cotte, Metoda Montessori w domu, Wyd. RM, Warszawa
2017, s. 10-14.
36 J. Stańdo, M. Spławska-Murmyło, Metody aktywizujące w edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Ośrodek Rozwoju i Edukacji, Warszawa 2017, s. 12-14.
37 R. Brzezińska, G. Obrębska, Metoda projektów w pracy nauczyciela
przedszkola, Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna we Włocławku, Włocławek 2013, s. 9 -10.
35
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Wiliam Heard Kilpatrick (1971-1965) amerykański pedagog jest
twórcą powyższej metody, zaś tworząc ją przyświecał mu cel,
aby dziecko nie wykonywało tylko zaplanowanych poleceń nauczyciela, a mogło samo - poprzez zapewnienie mu odpowiednich warunków – zdobywać wiedzę o świecie i móc weryfikować zdobyte informacje w konfrontacji z codziennymi sytuacjami życiowymi. Dziecięce działania powinny opierać się na jego
zainteresowaniach, gdyż każda aktywność przez nie podjęta
powinna wynikać z jego własnej woli. Metoda projektów to inaczej praktyka, polegająca na aktywnym uczestnictwie dzieci we
wszystkich etapach danego przedsięwzięcia. Co za tym idzie,
dzieci „są angażowane w ustalanie tematu, celów i sposobów
realizacji projektów, które mogą być realizowane pojedynczo i
grupowo”38. Wyróżnia się dwa rodzaje projektów realizowanych
w grupie lub pojedynczo, do których należą: projekty badawcze,
wzbogacające wiedzę i rozwijanie umiejętności dzieci oraz projekty działania lokalnego, służące podejmowaniu konkretnych
akcji w środowisku lokalnym, np. akcja „Sprzątanie świata”39.
Krystyna Chałas wyróżnia siedem ważnych ogniw realizacji metody projektów, t.j.:
1. Zaplanowanie projektu przez nauczyciela.
2. Zainicjowanie projektu.
3. Planowanie i organizacja działań.
4. Przygotowanie projektu do realizacji.
5. Realizacja projektu.
6. Opracowanie projektu, prezentacja.
7. Ocena40.
W metodzie projektów ważną rolę odgrywa przestrzeń
edukacyjna, w której dziecko realizuje projekt, a także istotne
jest, aby wszystkie czynności umieszczone w projekcie były
K. Żuchelowska, W stronę dobrej…op. cit., s. 49-50.
Tamże, s. 50.
40 K. Chałas, Metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyce, Wyd.
Nowa Era, Warszawa 2000, s. 13.
38
39
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zrealizowane od początku do końca. Taki system pozwala
przybliżyć dziecku dane zagadnienie, zrozumieć je, a w konsekwencji powiązać z innymi obszarami nabytej już wiedzy.
Dziecko niejako przyjmuje rolę badacza.
Kinezjologia edukacyjna została opracowana przez
amerykańskie małżeństwo pedagoga Paula Dennisona i Gail
Dennison. „Ćwiczenia Dennisona pobudzają określone części
mózgu i stymulują jego pracę oraz integrują połączenia nerwowe w obu półkulach”41. Dzieci uczą się poprzez ruch, dlatego owa metoda wykorzystuje to dziecięce zamiłowanie do
aktywności ruchowej i łączy z nim odpowiednio dobrane ćwiczenia, które mają na celu ułatwić komunikowanie, usprawnianie pracy zmysłów, podnoszenie motywacji do nauki i
wzmacnianie poczucia własnej wartości. Ćwiczenia można
wykonywać praktycznie w każdych warunkach, zaś stosuje
się je, aby zrelaksować ciało w przerwie między zajęciami,
wyciszyć się, skoncentrować przed wysiłkiem oraz służą
usprawnieniu nauki czytania, pisania i zapamiętywania42.
Metoda „Skakanka” jest nową formą wspomagania
koncentracji uwagi. To całościowe podejście do stymulacji
rozwoju dziecka - nie jest metodą terapeutyczną, a metodą
edukacji dziecięcej. „Skakanka jest specjalnie opracowanym
programem wspierania funkcji poznawczych u dzieci, który
nie tylko optymalizuje procesy uczenia się, ale także pozwala
wyzwolić ukryte niekiedy talenty”43. Metoda opiera się na
ruchu, a jej celem jest przygotowanie dziecka do szkoły. Skakanka została opracowana z połączenia osiągnięć psychologii
rozwojowej i poznawczej z grami multimedialnymi. W swej
ofercie posiada tzw. zabawoumilacze, czyli wizualizacje inteE. Dzionek, M. Gmosińska, A. Kościelniak, M. Szwajkajzer, Kinezjologia edukacyjna, Wyd. Impuls, Kraków 2010, s. 8.
42 Tamże, s. 9.
43 Materiały konferencyjne z IV Ogólnopolskiej Konferencji
Froeblowskiej, „Skakanka” Metoda edukacji dziecięcej, Lublin 05.10. 2018
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raktywne i gotowe scenariusze zajęć pracy z dziećmi. Przykładowymi elementami składającymi się na scenariusz zajęć,
za pomocą którego nauczyciel może ćwiczyć u dzieci szybkość
postrzegania, pamięć wzrokową, analizę i syntezę wzrokową
czy czytanie, są:
1. Rozgrzewka – ćwiczenie fizyczne. Ma na celu wyciszyć system nerwowy. Dzieci w parach masują się nawzajem.
2. Ćwiczenie na pamięć wzrokową, analizę i syntezę
wzrokową oraz szybkość spostrzegania z wykorzystaniem
Skakanki. Wykorzystuje się w tym celu grę nr 6 z aplikacji
Skakanka. Dzieci podzielone są na dwie grupy. Przed każdą z
nich ustawia się odpowiednią ilość wysp. Dziecko skacząc po
wyspach ma za zadanie odnajdywać literki w odpowiedniej
kolejności tak, aby powstał wyraz prezentowany na ekranie.
3. Wyciszenie (aktywne) systemu nerwowego. Zadanie
polega na wykonaniu ciężkiej pracy mięśni w formie aktywnej. Dzieci podają do siebie ciężki worek, zaś ostatnia osoba w
rzędzie, kiedy otrzyma worek kładzie się na brzuchu i wrzuca
go do pojemnika.
4. Wyciszenie (bierne) systemu nerwowego. Dzieci leżą
na brzuchu, jedno obok drugiego, następnie nauczyciel masuje
wałkiem (dużą piłką) każde dziecko po plecach, nogach, rękach, wolnym i spokojnym, ale zdecydowanym ruchem.
W celu wykorzystania w pełni potencjału tej metody potrzebne są odpowiednie narzędzia multimedialne, takie jak:
Chromecast (urządzenie do bezprzewodowego połączenia
rzutnika ze smartphonem), smartphone z zainstalowaną aplikacją Skakanka, rzutnik do wyświetlania gier na ekranie i walizka z przyborami, w której znajduje się kołderka sensoryczna, piłka do masażu, piankowy wałek, obciążenia na kostki,
filcowe wyspy do skakania oraz pluszowe warzywa i owoce.
Programowanie w oparciu o koncepcję „Dar zabawy”
F. Froebla to metoda, która opiera się na stylu unplugged, czyli
programowaniu bez użycia komputera. Proponowane ćwicze-
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nia przez Agnieszkę Kwapiszewską – Wolską i Barbarę Bałdygę, można adoptować w warunkach domowych, a także w
pracy z darami Froebla, jak i bez nich. Metoda ta ma na celu
wprowadzenie i przybliżenie dzieciom świata nowoczesnych
technologii, które to powinno odbywać się „we właściwym
sobie momencie rozwojowym, zarówno w sensie psychicznym, jak i fizycznym”44. Programowanie w tym wydaniu polega na wprowadzeniu dziecka w ten świat, poprzez zabawy
dywanowe z wykorzystaniem liczmanów, klocków, materiałów plastycznych, przyrodniczych, gier logicznych, które
wdrożą je do tworzenia strategii i nauczą myślenia algorytmicznego. Jak mówią same autorki „programowanie wymaga
od dzieci opanowania wielu umiejętności poznawczych takich
jak percepcja, abstrakcja, myślenie analityczne i rozwiązywanie problemów. Dodatkowo cały ten proces służy rozwijaniu
umiejętności myślenia komputacyjnego. Człowiek cechujący
się takim myśleniem kieruje się logiką, przewidywaniem i
analizą. Potrafi rozłożyć problem na drobniejsze podproblemy
oraz krok po kroku dążyć do ich rozwiązania. Ewaluuje cały
proces swojej pracy. Dostrzega i wykorzystuje podobieństwa,
myśli abstrakcyjnie”45.
W tej części zostaną przedstawione trzy przykładowe nowatorskie programy edukacyjne Przedszkola Samorządowego
Nr 48 „Bajkowa Kraina” w Białymstoku oraz Przedszkola Publicznego Nr 6 w Łomży z 2015/2016 roku przedszkolnego oraz
program autorski Aliny Szczepaniak z Przedszkola Samorządowego „Pod Dębem” w Karolewie z roku 2019/2020.
„Przedszkolak- filozofem!” to jeden z nowatorskich
programów edukacyjnych skonstruowanych przez kadrę pedagogiczną z Przedszkola Samorządowego Nr 48 w BiałymMateriały konferencyjne z webinaru „Jak uczyć dzieci programowania bez prądu?”, Nauka programowania unplugged – miniporadnik
dla nauczycieli, Lublin 07.05.2020r.
45 Tamże.
44

137

stoku kierowany do dzieci 5-letnich. Na innowację składają się
scenariusze zajęć opartych na metodzie kształcenia krytycznego myślenia prof. Mattew Lipmana oraz publikacji „Przygody
Zoga” wydanej w ramach projektu „Zrozum świat przedszkola”. Dzieci biorące udział w projekcie tworzą tzw. „wspólnotę
dociekającą”. Zabawy polegają na metodycznie zorganizowanej dyskusji małych filozofów. Zachęca się dzieci do namysłu
nad różnymi tekstami i opowiastkami, dodatkowo uczestniczą
w ćwiczeniach muzycznych i plastycznych. Dzięki temu, dzieci skłania się do refleksji, polegającej na obserwacji, wyrażaniu
i rozumieniu własnych i cudzych przekonań, badaniu pojęć i
poszukiwaniu kryteriów, argumentowaniu i uzasadnianiu,
fantazjowaniu i eksperymentowaniu. Nowatorskim rozwiązaniem w tym projekcie jest próba przedstawienia propozycji
edukacyjnej umożliwiającej dzieciom inicjację samodzielnego,
twórczego, krytycznego myślenia, a także rozwijania umiejętności kreowania pytań, wniosków i logicznego poszukiwania
rozwiązań abstrakcyjnych i problematycznych zagadnień46.
„Wirująca Piąteczka – kształtowanie podstawowych
zdolności tanecznych” to nowatorski program utworzony
przez kadrę pedagogiczną z Przedszkola Publicznego Nr 5 w
Łomży skierowany do dzieci 5-letnich w ramach kółka tanecznego, które lubią ćwiczyć i wykazują zainteresowanie
tańcem. Zajęcia polegają na wdrażaniu do form ruchowych
zgodnych z możliwościami i upodobaniami. Zabawy i zajęcia
taneczne zintegrowane są z obszarami podstawy programowej, m.in. obszarem wychowania przez sztukę- muzykę i
śpiew, pląsy i taniec. Ćwiczenia taneczno- ruchowe mają na
celu wspieranie kształtowania umiejętności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, a także wspieKuratorium Oświaty w Białymstoku, Wykaz innowacji zgłoszonych w roku szkolnym 2015/2016 [dostęp 21.07.2020r., 22:06], URL:
http://www.kuratorium1.home.pl/kuratorium2/Innowacje/wyk_p
rzedsz2015-16.pdf.
46
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ranie w rozwijaniu intelektu. Innym aspektem innowacyjności
jest element wychowania zdrowotnego i kształtowania
sprawności fizycznej dzieci, jak i również wdrażanie dzieci do
dbałości o bezpieczeństwo własne i innych47.
Innowacja pedagogiczna z elementami planu daltońskiego „W grupie raźniej i weselej” to autorski projekt Aliny
Szczepaniak, którego celem jest stworzenie dzieciom warunków
do formułowania myśli i poglądów, rozwijanie umiejętności
współpracy w grupie, kształtowanie obowiązków, dokonywanie
autoprezentacji i samooceny, reagowanie empatią i zrozumieniem na potrzeby innych, nauka uważnego słuchania innych czy
poszanowanie potrzeb innych dzieci. W projekcie zastosowane
różne metody i formy pracy z dziećmi, takie jak: słowna (pogadanka, opowiadanie, rozmowa kierowana), aktywizujące, podające (uczenie się przez przyswajanie wiadomości), działania
praktyczne (pokaz z objaśnieniem, uczenie się przez działanie,
pełnienie określonych ról) i poszukujące (rozwiązywanie sytuacji
problemowych własnych i fikcyjnych). W innowacji pedagogicznej postawiono różne zadania do realizacji o charakterze ciągłego
i systematycznego rozpoznawanie możliwości dziecka, prognozowanie zmian jakie mogą zaistnieć przez oddziałujące bodźce
zewnętrzne, prowokowanie dziecka do doskonalenia się poprzez
własny wysiłek umysłowy i fizyczny (pokonując daną przeszkodę), a także stwarzanie wychowankom sytuacji dających radość i
zaistnienie spontanicznego działania. Autorka projektu zwraca
uwagę, iż aspekt socjalizacji jest bardzo ważny do prawidłowego
rozwoju dziecka, gdyż tworzy się więź społeczna w grupie rówieśniczej i środowisku przedszkolnym z każdym z podmiotów.
Dziecko poszukuje w tym procesie socjalizacji siebie, swoich
emocji i sposobów komunikowania się. Należy doskonalić i

47

Tamże.
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kształtować kompetencje społeczne i inteligencję społeczną
dziecka, które mogą zaistnieć w procesie społecznego rozwoju48.
Wszystkie powyższe innowacje pedagogiczne i działania
mają na celu rozwijać zdolności, predyspozycje, krytyczne i
refleksyjne myślenie, budzić w dzieciach poczucie sprawstwa i
odpowiedzialność za powierzone im zadania oraz zaszczepić
w nich pasję do podejmowania kreatywnych działań. Nowatorskie rozwiązania również wzbogacają warsztat pracy nauczyciela i wzbogacają jego kompetencje, a także podnoszą
rangę atrakcyjności danego przedszkola w środowisku lokalnym. Należy podkreślić, że każde nowatorskie rozwiązanie
uprzednio wynika z potrzeb dzieci, rodziców oraz całej społeczności przedszkolnej.
Podsumowanie
Współczesne podejście w wychowaniu przedszkolnym
wymaga nowego stylu pracy z małym dzieckiem. Dziecko
jako podmiot wychowania, staje się partnerem współpracującym z nauczycielem, który powinien wspierać je w rozwoju
uwzględniając jego potrzeby, predyspozycje, zainteresowania
i wyjątkowe cechy osobowe. Nauczyciel jest przewodnikiem
wskazującym drogę, którą dziecko powinno zmierzać ku właściwemu rozwijaniu szeroko pojętego potencjału. Dlatego
działania nauczyciela innowatora charakteryzują się brakiem
powielania schematów, są przepełnione kreatywnymi pomysłami oraz ukierunkowane są na rozwiązywanie problemów
w nowy sposób. Jego twórcza postawa ma cechy otwartego,
odważnego, pełnego empatii i myślenia krytyczno – refleksyjnego człowieka, który stawia czoła wyzwaniom dydaktyczno
– wychowawczym. Działania edukacyjne powinny być ukie-

Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Przykłady dobrych praktyk w
roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020, [dostęp 22.07.2020, 19:40], URL:
http://wre.ko.poznan.pl/praktyki/.
48

140

runkowane na stosowanie różnych metod służących aktywizacji dzieci w procesie uczenia się i wychowania.
Każde innowacyjne działanie służy do powstania pozytywnych zmian i powinno skupiać się na dziecku, jego wychowaniu i wszechstronnym rozwoju. Metody pracy nauczyciela w
przedszkolu są sposobem jego pracy, realizacji powierzeń i osiągania wyznaczonych celów wobec jego wychowanków. Obecnie
coraz częściej mówi się o indywidualnym podejściu do dziecka.
Wśród dzieci uczęszczających do przedszkola wiele z nich jest
wybitnie uzdolnionych, ale są też te z problemami edukacyjnymi
i wychowawczymi oraz wymagającymi wsparcia w zakresie
integracji w grupie przedszkolnej - ze względu na swą niepełnosprawność. Wszystkie te aspekty wymagają od nauczyciela
ogromu wiedzy, empatii, odpowiednich kwalifikacji, czyli ustawicznego kształcenia i samokształcenia.
Nauczyciel dzisiejszych czasów ma przed sobą odpowiedzialne zadanie, gdyż oprócz umiejętności zdobywania
nowej wiedzy, którą kolejno przekaże swoim wychowankom,
także powinien wykazywać się zdolnością wychowywania
nowych pokoleń, będących samodzielnymi innowatorami w
przyszłości. Dlatego należy się pochylić nad pytaniem, jak
kształcić przyszłych nauczycieli, aby odkryli w sobie ten potencjał? Otóż jedną z nasuwających się refleksji, jest położenie
większego nacisku na rozwijanie umiejętności praktycznych,
twórczych i samodzielnego zdobywania wiedzy u przyszłych
nauczycieli w kształceniu akademickim.
Streszczenie:
Nowatorskie rozwiązania pedagogiczne wnoszą nowe,
niekonwencjonalne działania nauczycieli w pracy z dziećmi, jak
również wzbogacają program wychowania przedszkolnego
podnosząc skuteczność uczenia się i nauczania. Niezmiernie
ważną cechą nauczyciela dzisiejszych czasów jest twórcza postawa, czyli innowacyjność, która powinna charakteryzować się
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zdolnościami do kreowania nowych koncepcji, wartości, działań
wyróżniających się nieszablonowym podejściem do rozwiązywania problemów dydaktyczno- wychowawczych. Każde innowacyjne działanie służy do powstania pozytywnych zmian i powinno skupiać się na dziecku, jego wychowaniu i wszechstronnym rozwoju. Metody pracy nauczyciela w przedszkolu są sposobem realizacji jego zadań i osiągania wyznaczonych celów
wychowawczych i dydaktycznych. Celem niniejszego artykułu
jest zwrócenie uwagi na istotny aspekt, jakim jest podejmowanie
nowatorskich rozwiązań w codziennej pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego. Pochylono się nad zasadnością podejmowania innowacji pedagogicznej i zaakcentowano istotę
kompetencji twórczej. Również przybliżono przykładowe innowacyjne metody i autorskie projekty stosowane w pracy współczesnego nauczyciela.
Słowa kluczowe: nowatorstwo, działania, innowacja,
nauczyciel, wychowanie przedszkolne
Summary:
Pedagogical innovation in preschool education
Innovative pedagogical solutions introduce new, unconventional activities of teachers in working with children, as
well as enrich the preschool education curriculum by improving training and teaching. A very characteristic feature of the
teacher of the times list is a creative attitude, that is innovation, which should include the ability to create a new concept,
values, distinguished by an unconventional approach to didactic and educational solutions. Each innovative action works
to create positive changes and focus on the child, its upbringing and comprehensive development. The methods of the
teacher's work in kindergarten are the way of his work, realization of assignments and achievement of the designated ones.
An unavailable article is to supplement the article on aspects
of deciding on innovative articles in the daily work of a teach-

142

er. The legitimacy of pedagogical innovation was focused on
and the essence of creative competence was emphasized. Medium-tone examples of innovative methods and original
projects used in the work of a modern teacher.
Key words: novelty, action, innovation, teacher, preschool education
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Patryk Dukalski

Methods for analyzing own movement patterns and their
impact on the development of medical sciences
and the quality of services
1. Introduction
The subject of my publication will be the presentation of
the impact of analytical research in the field of physical development - carried out by methods consisting of observing one's
own body during specific exercises on the development of
sciences in medical and similar environments and their impact
on the quality of services provided. The basic issue that I
would like to raise is the method of observing my own body.
Is an inseparable element needed for the development of fields
related to movement and motor skills. The use of this method
is not new but the basis for conducting such research. In the
course of the development of disciplines related to these issues, they have not blurred, on the contrary, in modern times
they have become a trend again helping science to gain new
achievements. Conducting research in this way allows you to
thoroughly examine a given aspect, such as susceptibility to
injury during a particular movement, or the degree of development of motor or range of movement under the influence
of performing appropriate exercises.
2. What is the method of observing your body in physiotherapy?
The method of observing your own body is, in particular, a
physical experience, divided into experiences of feeling your own
body, such as orientation in the area of close surroundings of
your body and within it, as well as space, i.e. a sense of your own
body dimension, integration of both body halves, a sense of cros-
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sing the midline body, right-left orientation, skilful action in the
environment. Experiencing objects is also an element of this method, it is understood as its location in relation to the spatial and
material elements of the surrounding environment. These can be
special materials for this type of development. such as, for example, pedaling equipment, skateboards, scarves. Various sports
equipment as well as everyday materials and natural items are
exchanged. Through movement man makes contact with the
surrounding environment and is able to master the forces acting
on him and understand them. On this basis, he is able to develop
the competence to build experiences and transfer them to any
field of science1.
3. Movement is the basis of this analytical method
The basic field of physiotherapy is kinesiotherapy,
which finds its healing properties in motion, which is why it is
called by many, therapeutic gymnastics, acting on the entire
human body, through which it removes physical disability as
much as possible. In physiotherapy we deal with various types of kinesiotherapy, which are local kinesiotherapy and general kinesiotherapy. The first of them refers to specific places
in the body that are affected by a disease, in its application,
exercises such as passive, active, self-assisted, isometric, unloading, synergistic are used. The second part is responsible for
general development exercises.
4. Increasing the range of hip straightening movement
- using the trend in the work of physiotherapists
Slow, careful and, above all, systematic mobilizations
carried out by physiotherapists on themselves allow you to
thoroughly familiarize yourself with this topic. With this mobilization, the muscle can often be painful, so you cannot unG Ebelt-Paprotny, Fizjoterapia; Elsevier Health Sciences Poland,
London 2012.
1
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dergo such a procedure without proper preparation and experience2. Success in this case depends on accurate and longterm work, the results of which can best be observed by using
the research trend just presented. A physiotherapist who has
no experience in carrying out exercises on himself, can rarely
count on the fact that his client will be satisfied with the result
and course of rehabilitation. There is an exercise that allows
you to use the presented method - it is straightening the hips
with tape. It is a better solution than the popular opening of
the hips when kneeling on the floor because, when performing
the first exercise, it does not involve the capsule and omits a
large piece of stiff tissue. The solution to this problem is to put
your leg through the tape, pull the tape all the way to the buttock and extend the limb forward. When performing this exercise, the physiotherapist can become familiar with the way the
body reacts to such mobilization, which allows you to gain the
necessary experience in his profession without harming his
patients. The physiotherapist has the option of forcing the
front of the hip to fully extend, which are pulling the hip with
tape, pulling the hip with tape in the lung, and stretching as
"couch". Such a wide range of exercises used on oneself helps
to develop the skills of a physiotherapist, and thus, the use of
these methods improves the overall standard in this field.
5. Diagnostics using the observation method
Exercise with tape is a wonderful diagnostic tool from
many perspectives. First, let's take a look at the fact that it highlights the benefits of shoulder stabilization. Then, it proves
that the position of the arms (the same as the technique of performing the front barbell squat or the barbell press) is not related to the correct performance of the exercise - over head
Kelly Starret and Glen Cordoza; Becoming a supple leopard. The ultimate guide to resolving pain, preventing injury and optimizing athletic
performance; 2015; by Victory Belt Publishing, Inc.
2
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pressing. When analyzing these exercises on yourself, the following steps should be taken: hook the strap around the foot
and position the arm in the same way as for the front barbell
squat, then straighten your arm in the way that the bench
press movement is performed. A person checking this movement on himself will notice that the shoulder has become
unstable, will be moved forward, and the hand itself will not
be able to straighten. When the person analyzing the movement on his own body correctly positions his arm, i.e. in a way
in which the forearms are vertical, and tries to push the arm
up again and moves the shoulder back and holds the elbow
close to his body, the bench press becomes possible. This
approach is the only correct method for maximizing shoulder
stabilization and maximizing strength performance. This analysis, performing on your body, is not only an amazing method of checking the range of possible positions in which we
perform the ohp movement, but forcing the body into a correct
position that can be used later in working with patients in the
case of problems with pressing the barbell or diseases related
to the shoulders3.
6. Analyze your own body with the help of a training
partner
The method of analyzing your own body may also
involve using help from other people. Analyzing your own
body is not limited to working only with yourself, sometimes
help from your training partner may be useful. Using the help
of a training partner gives us the opportunity to achieve a
different type of influence on our body. Instead of focusing on

A. Świtoń, Najczęstsze schorzenia stawu barkowego – przyczyny, objawy, leczenie usprawniające, Profilaktyka chorób cywilizacyjnych i zdrowy
styl życia, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział
Nauk o Zdrowiu, Kraków 2016
3
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the sliding surfaces of the fascia4, as would be the case when
exercising without the straining of your training partner, focus
on deep muscle tissue, piercing through the layers of the triceps. People taking part in this exercise should feel a bonehard place (this is not a bone, of course, because triceps do not
have any bone tissue). When performing the exercise, pay attention to the fact that the pressure is not too high, only a little
force is needed to perform this exercise. If the pressure applied
is too great, the pain felt by the person subjected to the exercise will be unbearable, it is an important element reflecting the
advantages of gaining experience while working on one's own
body in such a way that in the future it will be possible to properly care for the well-being of patients and develop their
knowledge about their work and fields of study.
7. Testing your own range of motion when analyzing
deadlift motion.
First, introduce the importance of doing the deadlift
exercise. Every person is performing a deadlift when making a
movement to lift an object from the ground, or to bend down.
In everyday life, an ordinary person performs this exercise
many times, but it often happens that it is performed without
the use of an appropriate technique that will avoid injury or
numerous diseases, which is why it is so important to practice
in this area, and the best way to get it is to analyze it yourself.
preserving your own body. Many people make the mistake of
curving their backs when moving, which in the future results
in pain in the lumbar region. To be able to rationally evaluate
the deadlift exercise, check the range of motion of the posterior
muscle band - more specifically the hips, then pay attention to
the biceps muscles of the thighs and back. The technique to do
these things as described in this publication is to lean against
D. Lesondak, Powięź bez tajemnic, czym jest i jakie jest jej znaczenie,
Wyd. Galaktyka, Łódz 2018
4
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the hips while keeping your back and legs straight. If the person analyzing their body is able to reach the barbell with their
fingers slightly above the floor without bending their back or
extending their shoulders to the inside position (this is the
correct position for this exercise), then they can certainly do
this exercise. If the above-mentioned conditions are not met,
the restraint with the knees extended forward should be used
to perform the exercise correctly presented. An additional way
to check the conditions of our posterior muscle band is to sit
on the ground while keeping your legs straight. When contracting the abdominal muscles, the analyzer should be able to
keep both the back and the legs straight. However, if the person cannot keep their legs extended and bends their legs at the
knees or humps their back, or cannot keep their upper body
upright, the posterior back is either not healthy or dysfunctional. In connection with examining your own body while performing the deadlift exercise, the way it is performed should
be mentioned so that the element necessary to develop the
presented method of research can remain fully functional (it is
about yourself). The position taken during preparation for this
amazing exercise has the most important features needed for
the proper functioning of a human being, it is also very easy to
perform and brings the best results. Before performing the
bending movement over the barbell, set the spine in the
appropriate position, which will minimize the forces loading
it, and stabilize the upper body. The most common mistake we
see in people who improperly perform the deadlift exercise is
that they first choose to lean to the barbell and use a barbell
grip, then move on to trying to stabilize the spine and position
their hips. Attempting to set the back in the lower phase of the
exercise is very difficult to perform and usually ends in failure
for an inexperienced person (this is due to the inability to properly tense the muscles). If the body is not tightened properly,
it will result in a shift of involvement from the muscles to the
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knees. Maintaining sufficiently strong muscle tension reduces
the risk of injury and allows you to generate more strength5.
8. Influence of physiotherapy on the development of
medicine
The field of medical science called physiotherapy is a
field that is based mainly on the method of analyzing one's
own body, i.e. the method I presented earlier and on which the
content of the publication is based. The current directions of
physiotherapy and methods of its application allow for the
development of medicine and related sciences, which is confirmed by numerous studies. The development of physiotherapy allows it to be used even in cases when it comes to helping people suffering from multiple sclerosis. Multiple sclerosis is a chronic disease and cannot be treated. Multiple sclerosis attacks the central nervous system. This disease is a problem for physicians all over the world, due to its incidence and
unclear symptoms, it is also characterized by a different course
in patients. The rehabilitation of people who fell ill with the
disease described above comes to the rescue. It is noted that a
patient who underwent rehabilitation with the participation of
physiotherapists had much better medical results than the one
who did not undergo such a procedure. The rehabilitation
process should be combined with pharmacological treatment,
which does not detract from the position of physiotherapeutic
methods. Multiple sclerosis is the demyelination of a part of
the patient's body. Whether the disease is severe or mild depends on which parts of the patient's body are affected by the
disease. Affected sites vary widely, but the current medical
terminology distinguishes a few of the most typical places
where they can occur. The disease process also proceeds in
different ways, the terminology also allows us to name them
M. Rippetoe oraz S. Bradford, Zacznij od Siły, kultowy poradnik
treningu ze sztangą, Wyd. Galaktyka; Łódz 2018
5

152

and determine the frequency of disease, they are various
forms such as: the most common form (relapsing-remitting
multiple sclerosis), i.e. the alternating occurrence of periods in
which exacerbation of the disease occurs, the second form (secondary progressive multiple sclerosis) consists in the gradual
development of disability with periods of exacerbation of the
disease, a form called primary progressive multiple sclerosis,
the development of which consists in the occurrence of acute
symptoms at the beginning of the diagnosis, and the last form
(progressive relapsing multiple sclerosis) in which continuous
development of the disease symptom can be observed from
the very beginning of its diagnosis6. In the early twentieth century medicine, doctors and scientists found that exercise is the
reason why a patient with multiple sclerosis experiences a
relapse, which was an argument for avoiding physical work.
This position of the current medicine deteriorated the effectiveness of rehabilitation. At a later stage in the development
of medical sciences, the doctrine came to the conclusion that
movement and physical exertion had a positive effect on the
course of the disease, which was confirmed by the results of
people participating in training and rehabilitation proposed by
experienced physiotherapists. Such a cycle of exercises conducted by physiotherapists must be focused on the systematic
work of both the patient and the physiotherapist. Rehabilitation should also focus the work of doctors, medical workers
such as nurses, physiotherapists, and people who care about
the mental well-being of the patient. There are two ways to
undertake rehabilitation activities, based on the foundations of
physiotherapy and the assumptions of learning from your
own experience. One of these methods is used at the beginning of the diagnosis of the patient, when we are dealing with
J. Opara, K. Jaracz, W. Brola, Current possibilities of assessment of quality of life in multiple sclerosis; Neurologia i Neurochirurgia Polska 2006
6
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the first symptoms such as visual disturbances, malaise and
the like. The purpose of using this first mode is to alleviate the
discomfort of an afflicted patient. The deeper the disease progresses, the better the application of task therapy, when the
patient experiences many symptoms, the physiotherapist's
task is to teach the sick patient new, previously unused
movement patterns, replacing the normal mode in which he
has been so far, with methods that will bring him closer to the
state in which he was before the significant development of
the disease, you can also focus on improving movement patterns that are no longer effective in performance. Both methods can be used based on the physical abilities of the patient
and should not go beyond their scope for the benefit of the
patient. The main point in the assumption of the operation of
physiotherapy in this treatment is the use of the aforementioned kinesiotherapy, physical therapy and a wide range of
massages supporting the patient in good physical condition,
which will allow to strive to maintain vital functions in good
shape. The use of various types of training that a physiotherapist has learned in the course of his development through learning on his own body is of great importance for improving
the quality of life of the patient. One of them is conditioning
training, the so-called aerobic and endurance training. These
exercises are performed on various, generally available equipment needed to perform them. These types of exercises can
also be performed without the use of equipment, but only with the help of a personal trainer and using your own body. To
achieve the assumptions of these trainings, regularity is also
needed, it is recommended to obtain optimal results that they
are performed at least three times a week with moderate intensity, in order to give the sick body time to regenerate. As
confirmed by the latest studies, there is no risk of relapses
when having them. Studies also show that, apart from improving muscle performance and hypertrophy, there is a posi-
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tive effect on reducing spasticity in the lower body of a sick
patient. Importantly, this form of rehabilitation allows you to
participate in group activities and contact other people, which
in turn improves the patient's mental state. Training related to
strength progression in the rehabilitation process is also used.
It is much more difficult to implement, which is associated
with the need to use an individual training plan, appropriately
adapted to the abilities and capabilities of the patient. This
training allows the possibility of using free weights training,
which allows to achieve general development results in the
patient's body. It is also possible to use bodyweight training,
which minimizes the risk of injury. Another field that is familiar to graduates of medical studies in the field of physiotherapy is training consisting in stretching the body. This training is
to increase the capacity and maintain the proper functionality
of the patient's tissues (in particular, the elasticity of muscle
tissues). The advantage of this type of exercise is that it does
not require great condition from the patient, but only commitment. There are various methods of improving the functionality in the range presented, from classic methods of stretching the muscles to advanced methods of tightening and
relaxing the muscles. The literature also mentions exercises
improving the patient's disturbed balance and increasing his
motor coordination. They are especially important in the rehabilitation process because injuries that may occur as a result of
accidents caused by loss of balance in patients constitute a
great risk. As you know, loss of balance and lack of motor coordination are features that almost always occur in people
who have contracted multiple sclerosis7. In conclusion, the
work of a physiotherapist in the field of rehabilitation of people suffering from multiple sclerosis is based on the method of
K. Maciąg, M. Maciąg, Zadania i wyzwania medycyny- charakterystyka problemów i postępowanie terapeutyczne, Wyd. Naukowe TYGIEL,
Lublin 2018;
7
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learning the profession on one's own body. It is especially
helpful when the patient needs to be taught the basic movement patterns from scratch, i.e. in strength and aerobic training. This gives the opportunity to bring about huge changes
in the field of medical and derivative sciences, which confirms
the direction in which today's science is going.
Summary:
Nowadays, physiotherapy workers focus not only on
educating themselves in the field of conventional science at the
academic level, but also take into account the leading trends in
this discipline, a renewed way to acquire new knowledge are
practical classes, not only those that are acquired through research on the body of another human being, but also those
that require work on your body. There are many examples of
the application of this method in practice, in the current publication format, only those that have a huge impact on the functioning and development of science (without diminishing the
importance of other exercises and methods) have been presented by drawing conclusions and in-depth research on the
short-term and long-term effects of their use. Such practice is a
great tool in the hands of professionals, a tool that serves the
development of the future and helps sick people who, without
their help, would not have a chance to improve their life conditions. Physiotherapists and medics will have room for development in this type of science for a very long time, because
the human body and its mechanisms remain undiscovered. It
should also be taken into account that the body of each person
differs to a greater or lesser extent from the body of other people, especially sick people. Putting this research method over
others does not make sense, you should combine them with
others and cooperate to achieve the best results leading to the
constant development of medicine and related sciences.
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Streszczenie:
Publikacja ma na celu przybliżenie pracy fizjoterapeuty
w rozwoju nauk medycznych i pokrewnych. Praca ta polega
na implementowaniu metody naukowej, polegającej na uczeniu się zakresów ruchu, wzorców ruchowych i innych podstaw działania ludzkiego ciała za pomocą analizowania tych
właśnie na własnym organizmie. Praca przedstawia podstawowe ćwiczenia, ich zastosowanie w praktyce i wpływ na
rozwój wyżej wymienionych dziedzin nauki oraz sposób w
jaki mogą pomóc osobom chorym, jako dobitny przykład
przedstawiony został przypadek stosowania tej praktyki przy
rehabilitacji osób u których występuje stwardnienie rozsiane
w różnych stopniach zaawansowania.
Summary:
The publication aims to present the work of a physiotherapist in the development of medical and related sciences. This
work consists in implementing a scientific method that
involves learning the ranges of movement, movement patterns
and other basics of the human body by analyzing these on
your own body. The work presents the basic exercises, their
application in practice and the impact on the development of
the above-mentioned fields of science and the way in which
they can help the sick, as an emphatic example is the case of
using this practice in the rehabilitation of people with multiple
sclerosis at various stages of advancement.
Key words: rehabilitation; physiotherapy; medicine;
strength training; aerobic training; observation of one's own
body; kinesitherapy
Bibliography:
Ebelt-Paprotny G.; Fizjoterapia, Elsevier Health Sciences
Poland, London 2012.
Lesondak D., Powięź bez tajemnic, czym jest i jakie jest jej
znaczenie, Wyd. Galaktyka; Łódz 2018

157

Maciąg K., Maciąg M., Zadania i wyzwania medycyny- charakterystyka problemów i postępowanie terapeutyczne, Wyd. Naukowe TYGIEL, Lublin 2018.
Opara J., Jaracz K., Brola W., Current possibilities of assessment of quality of life in multiple sclerosis, Neurologia i Neurochirurgia Polska 2006
Rippetoe M. oraz Bradford S., Zacznij od Siły, kultowy poradnik treningu ze sztangą, Wyd. Galaktyka, Łódz 2018
Starret K. and Cordoza G., Becoming a supple leopard. The
ultimate guide to resolving pain, preventing injury and optimizing
athletic performance; by Victory Belt Publishing, Inc. 2015;
Świtoń A., Najczęstsze schorzenia stawu barkowego – przyczyny, objawy, leczenie usprawniające; Profilaktyka chorób cywilizacyjnych i zdrowy styl życia; Uniwersytet Jagielloński Collegium
Medicum Wydział Nauk o Zdrowiu; Kraków 2016

158

Iwona Ramus
Metody wspomagające pracę z uczniem z zespołem Aspergera
Wstęp
Zespół Aspergera to całościowe zaburzenie rozwoju
mieszczące się w spektrum autyzmu. Generalnie mianem ZA
określa się łagodniejsze przypadki autyzmu charakteryzujące
się głównie zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym
dziecka1. Ula Frith, która zajmuje się badaniami nad autyzmem
i zespołem Aspergera podaje, że są to ,,dwa warianty tego samego w gruncie rzeczy zaburzenia rozwojowego, przy czym
autyzm stanowiłby jego dotkliwszą formę’’2. Termin,, zespołu
Aspergera’’ został użyty po raz pierwszy dopiero w 1981 roku
w publikacji angielskiej psychiatry Lory Wing, która zauważyła, że niektóre dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem we
współczesnym dzieciństwie miały dobrze rozwiniętą mowę i
procesy poznawcze, ale zaburzony rozwój społeczny. Od tego
czasu problem autyzmu u ludzi stał się przedmiotem wielu
badań i analiz. Zaczęły powstawać kolejne opracowania dotyczące cennych informacji na temat charakteru zaburzenia, specyficznych form zachowania, a jednocześnie zasad, metod i
form pomocy osobom dotkniętych tym zaburzeniem. Informacje te okazały się niezwykle przydatne dla rodziców, terapeutów i opiekunów dzieci autystycznych3. W dzisiejszych czasach rodzice odgrywają ogromną rolę w procesie terapeutycz1 A. Borowska, Zrozumieć świat ucznia z zespołem Aspergera, Wyd.
Harmonia, Gdańsk 2016, s.15
2 U. Frith, Autyzm. Wyjaśnianie tajemnicy, Wyd. Psychologiczne,
Gdańsk 2008, s.32.
3 M. Mikołajczak, Wspomaganie rozwoju dziecka autyzmem i zespołem
Aspergera, Wyd. Dyfin, Warszawa 2017.s.8.
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nym. Bardzo wiele zależy od ich zaangażowania i wczesnego,
aktywnego, wspólnego z terapeutą rozpoczęcia oddziaływań
rewalidacyjnych.
W ten sposób bardzo często stają się współautorami, indywidualnego programu terapeutycznego dla swojego dziecka, pomagają w tworzeniu celów operacyjnych, które maja
doprowadzić do osiągnięcia celu głównego w terapii, jakim jest
najpełniejsze przystosowanie dziecka z objawiani autystycznymi do funkcjonowania w społeczeństwie4.
1. Diagnoza dziecka z zespołem Aspergera
Ogólna zasada zdiagnozowania zaburzenia jest taka, że
jeśli wyniki badań potwierdzą u danej osoby cechy zespołu
Aspergera lub autyzmu, ma ona iloraz inteligencji na
poziomie przeciętnym lub wyższym i nie wystąpiło kliniczne
opóźnienie rozwoju mowy, to osoba taka diagnozowana jest
jako osoba ZA. Diagnoza jest najczęściej stawiana przez
lekarza psychiatrę bądź zespół specjalistów w ośrodkach dla
dzieci z autyzmem po wielu konsultacjach, testach i
badaniach. Do szkoły lub przedszkola trafia opinia bądź
orzeczenie wystawione przez poradnię psychologicznąpedagogiczną wraz z zaleceniami do pracy5.
Diagnoza zespołu Aspergera może być przeprowadzana
w dwóch etapach. W fazie pierwszej rodzice i nauczyciele
wypełniają kwestionariusz lub skalę ocen, które mogą być
użyte w celu opisania dziecka z podejrzeniem zespołu
Aspergera. Drugi etap to badanie diagnostyczne prowadzone
przez klinicystów z doświadczeniem w badaniu zachowania i
umiejętności dziecka z zaburzeniami rozwoju, stosujących
ustalone wcześniej kryteria jasno opisujące zespół objawowy6.
Rozpoznanie u dziecka zespołu Aspergera jest trudnym
Tamże, s.10.
A. Borowska, Zrozumieć świat ucznia…., op. cit., s.18.
6 T. Attwood, Zespół Aspergera, Wyd Zysk i S-ka 2006, s.15.
4
5

160

momentem w życiu całej rodziny Wymaga bowiem
zaakceptowania faktu, że nasze dziecko już do końca życia
będzie funkcjonowało trochę inaczej niż pozostali ludzie. Sposób,
w jakim dziecko zostanie poinformowane, dlaczego różni się od
rówieśników, jest bardzo ważny dla budowania jego samooceny
i dla dalszej pracy terapeutycznej. Z doświadczeń wynika, że
zdecydowanie lepiej będzie gdy dziecko dowie się, czym jest
zespół Aspergera, od rodziców lub terapeutów. Należy
uświadomić młodemu człowiekowi, że posiadanie takiej
diagnozy wcale nie znaczy, że jest gorszy od swoich
rówieśników. Lepiej, że taka wiedza została przekazana przez
najbliższych, a nie zasłyszana od niekoniecznie przyjaźnie
nastawionych dorosłych, gdyż wtedy przekaz może znacząco
różnić się od tego, co chcielibyśmy powiedzieć dziecku7.
2. Klasyfikacja zespołu Aspergera
W kategorii uogólnionego zaburzenia rozwojowego, opisanej w DSM IV, zaburzenie autystyczne to całościowe zaburzenie rozwojowe charakteryzujące się znacznym upośledzeniem
języka i komunikacji wraz z powtarzającymi się, zawężonymi,
stereotypowymi myślami, działaniami i zachowaniami, oraz z
poważnym upośledzeniem społecznym. Intelektualnie około
75% osób z zaburzeniem autystycznym funkcjonuje na poziomie
przeciętnym lub wyższym, i te osoby są określone jako cierpiące
na autyzm wysoko funkcjonujący. Zespól Aspergera, włączony
do DSM IV i ICD-10 dopiero w ostatnich wydaniach, definiowany jest jako uogólnione zaburzenie rozwojowe charakteryzujące
się znacznym upośledzeniem interakcji społecznych, które może
występować wraz z powtarzającymi się, zawężonymi, stereotypowymi myślami, działaniami i zachowaniami8.
A. Borowska, B. Grotowska, Codzienność dziecka z zespołem Aspergera, Wyd. Harmonia 2011,s.63-64.
8 A. J. Cotugno, Terapia grupowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Wyd. Frasza Edukacyjna, Warszawa 2010, s.36-37.
7
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Kryteria diagnostyczne zespołu Aspergera według
Christophera Gillberga:
Ciężkie upośledzenie wzajemnych interakcji społecznych
(przynajmniej dwa z następujących): - niezdolność do interakcji z
rówieśnikami, brak chęci nawiązywania interakcji z
rówieśnicami, brak rozumienia sygnałów społecznych,
niewłaściwe społeczne i emocjonalne zachowania;
Całkowicie
pochłaniające
wąskie
zainteresowania
(przynajmniej jedno z następujących): - wykluczenie innych
działań, powtarzające się zaangażowanie w daną aktywność,
więcej odtwarzania niż działań celowych;
Narzucenie codziennych zajęć i zainteresowań ( przynajmniej
jedno z następujących): - sobie, w różnych aspektach życia, innym;
Zaburzenie mowy i języka( przynajmniej trzy z
następujących): - opóźniony rozwój, powierzchownie doskonały,
ekspresyjny język, formalny pedantyczny język, dziwna
prozodia, osobliwe cechy głosu; upośledzenie rozumienia,
obejmujące błędną interpretację znaczeń dosłownych i ukrytych;
Zaburzenia komunikacji niewerbalnej ( przynajmniej jedno z
następujących): - ograniczona gestykulacja, niezdarna lub
niezręczna mowa ciała, ograniczona mimika twarzy,
niewłaściwa ekspresja, osobliwe chłodne spojrzenie;
Niezdarność ruchowa: - słabe wykonywanie zadań w
czasie badań neurorozwojowych9.
W 1994 r. zespół Aspergera włączono do DSM- IV. Swoje kryteria ma również w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 która jest najbardziej restrykcyjna.
Według DSM-IV aby stwierdzić u dziecka zespół Aspergera, muszą występować następujące objawy:
a) minimum dwa z poniższych zaburzeń w relacjach
społecznych: trudności w zachowaniach niewerbalnych, niezdolność do nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, bark
http://niegrzecznedzieci.org.pl/asperger/diagnoza/skalediagnostyczne/skala-gillberga/dostep: 23.07.2020
9
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potrzeby wspólnej zabawy z innymi, brak empatii;
b) przynajmniej jedno z poniższych zachowań: intensywne, stereotypowe zainteresowania, sztywne powtarzanie
rytuałów, powtarzające się ruchy, zainteresowanie częściami
obiektów;
c) niepowodzenia w ważnych sferach życia;
d) brak znaczącego opóźnienia w rozwoju mowy, rozwoju funkcji poznawczych, umiejętności praktycznych, zachowań adaptacyjnych oraz zainteresowania otoczeniem;
e) brak rozpoznania innego uogólnionego zaburzenia
rozwojowego lub schizofrenii.
Według ICD -10 kryteria zespołu Aspergera są następujące:
a) brak opóźnienia w rozwoju mowy i funkcji poznawczych: używanie pojedynczych słów przed ukończeniem
2.roku życia, a komunikatywnych zadań przed ukończeniem
3.roku życia,umiejętności praktyczne, zachowanie adaptacyjne
oraz zainteresowanie otoczeniem zgodne z normami rozwojowymi w trzech pierwszych latach życia, szczególne umiejętności – najczęściej związane z nadmiernym zafascynowaniem
jakimś tematem,
b) minimum dwie z poniższych trudności w relacjach
społecznych: zaburzony kontakt wzrokowy, mimika, postawa
ciała lub gestykulacja, trudności w prawidłowych relacjach z
rówieśnikami, brak empatii- dziwaczne reakcje na sytuacje
społeczne, często z innymi, posiadania wspólnych zainteresowań lub osiągnięć;
c) przynajmniej jedno z poniższych zachowań: stereotypowe i ograniczone zainteresowania, powtarzanie rytuałów i
niepraktycznych czynności, powtarzające się ruchy, zaobserwowanie częściami przedmiotów lub elementami materiałów;
d) brak rozpoznania innych zaburzeń rozwojowych,
schizofrenii prostej, zaburzenia osobowości czy reaktywnego
utrudnienia nawiązywania Relacji społecznych w dzieciństwie
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lub nadmiernej łatwości w nawiązywaniu kontaktów10.
Uzyskanie diagnozy przynosi ulgę, ale budzi lęk, kończy
okres poszukiwań i wątpliwości, a rozpoczyna zupełnie nowy
etap w życiu całej rodziny11.
3.Funkcjonowanie ucznia z zespołem Aspergera w
szkole
W celu usprawnienia funkcjonowania dziecka można
dostosować środowisko zewnętrzne ucznia oraz zmodyfikować wymagania. Za ten obszar oddziaływań odpowiada nauczyciel. Dziecko z zespołem Aspergera często czuje się zagubione w nowych realiach.
Dobrze jest na początku edukacji zapoznać je z topografią budynku oraz wskazać te miejsca, gdzie podczas przerwy
może się schronić przed nadmiarem bodźców sensorycznych,
hałasem i tłokiem. Może to być biblioteka lub pracownia informatyczna. Warte rozważenia jest stworzenie takiego miejsca dla uczniów. Jeżeli uczeń korzysta z obiadów, a kolejka na
stołówkę jest dla niego stresująca, można umówić się wcześniej z dzieckiem i opiekunami na stołówce, że nasz uczeń
przychodzi klika minut wcześniej na obiad. Praca z uczniem o
tak specyficznych potrzebach wymaga od nauczyciela nie tylko elastyczności i kreatywności, ale również cierpliwości i
umiejętności dokonywania wyborów.
W przypadku korzystania ze świetlicy, trzeba dziecko
przygotować, że jest to miejsce, gdzie dużo się dzieje. Warto
jest też zorganizować kącik gdzie będzie mogło zawsze siedzieć i zajmować się swoimi pasjami. Uczeń z zespołem
Aspergera z uwagi na wolne tempo pisania często nie nadąża
z przepisywaniem z tablicy lub pisaniem ze słuchu.
Dlatego treści przeznaczone do napisania przez niego
dobrze jest przygotować wcześniej na komputerze i dać
10
11
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A. Borowska, Zrozumieć świat ucznia…op.cit.,16-17.
A. Borowska, B. Grotowska, Codzienność dziecka… op. cit., s.27.

uczniowi ograniczając w ten sposób powód częstej frustracji. Z
dużej ilości treści, którą trzeba przeczytać, warto jest podkreślić kolorowym znacznikiem te zdania, które są bezwzględnie
ważne do zapamiętania. Można również pozwolić uczniowi
na pisanie prac domowych na komputerze, co będzie skutkowało szansą na odczytanie tekstu. Polecenie dobrze jest formułować w sposób zwięzły i konkretny, upewniając się, czy
dziecko je zrozumiało. Nadmiar słów nie wpływa korzystnie
na rozumienie12.
To, czy uczeń z autyzmem daje sobie radę w szkole publicznej, zależy przede wszystkim od nastawienia dyrektora i
nauczycieli.Zaangażowany, cierpliwy i wyrozumiały nauczyciel może wspomóc ucznia z autyzmem w osiągnięciu dobrych wyników w nauce i do takiego stanu należy dążyć.
Ukończenie szkoły z dobrymi wynikami jest ważne dla zdobycia później pracy odpowiadającej możliwościom i zainteresowaniem danej osoby. Pożądane są również zakrojone na
szeroką skalę kursy dokształcające i informacyjne dla nauczycieli omawiające specyfikę zaburzeń autystycznych. Ważna
jest także dostępność odpowiedniej literatury fachowej. Jeżeli
możliwości dokształcania nauczycieli nie będzie wystarczająco
dużo, prawdopodobnie trzeba będzie skorzystać z usług terapeuty, który wypełni postawą lukę konkretnymi informacjami
i przez wykluczenie wszystkich nieporozumień doprowadzi
do lepszego zrozumienia dzieci z autyzmem13.
4. Metody stosowane w terapii dzieci z zespołem
Aspergera
W pracy z uczniem z NI I ASD należy uwzględnić techniki wykorzystywane w procesie nauczania oraz cały szereg
M. Charbicka, Dziecko z zespołem Aspergera, Wyd, Difin, Warszawa 2015, s.117.
13 C. PreiBmann, Zespół Aspergera, Wyd, Gdańskie Psychologiczne, Sopot 2012, s.151.
12
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specjalistycznych metod, które są skoncentrowane na pracy
nad określonym problemem, bądź maja charakter wyspecjalizowanego działania terapeutycznego14.
Różnorodność wykorzystywanych obecnie metod w terapii autyzmu i zespołu Aspergera jest ogromna, a ich wybór
uzależnia się od indywidualnego charakteru zaburzenia u
każdego dziecka, jego upodobań, preferencji i indywidualnych
możliwości. Poniżej zostaną zaprezentowane przykładowe
formy terapii.
Terapia behawioralna oparta na teorii uczenia się jest
terapią kompleksową i dotyczy wszystkich sfer rozwoju
dziecka. Podstawowe cele terapii, to uczenie zachowań pożądanych poprzez ich wzmacnianie oraz wprowadzanie jasnych
zasad i reguł postępowania oraz eliminowanie zachowań niepożądanych (agresja, autoagresja, niereagowanie na swoje
imię, brak reakcji na polecenia, nieumiejętność sygnalizowania
potrzeb fizjologicznych, krzyku, oporu przed wykonywaniem
wszelkich czynności) utrzymywanie wypracowanych efektów
terapii. Terapie behawioralną rozpoczyna się od nauki podstawowych umiejętności, czyli prawidłowej komunikacji,
czynności i samoobsługowych, wykonywania prostych poleceń słownych, wskazywania i przynoszenia konkretnych
przedmiotów. ABA (Applied Behavior Analysis) uznawana
jest za jedną z najskuteczniejszych form terapii w przypadku
małych dzieci. Terapia behawioralna opiera się na kilku podstawowych zasadach, których przestrzeganie gwarantuje
osiągnięcie sukcesu w pracy z dzieckiem.
CBT (terapia poznawczo-behawioralna) - w wersji dostosowanej do profilu poznawczego osób z zespołem Aspergera.
P. Plicha, I. Jagoszewska, J. Gładyszewska-Cylulko, B. Szczupał,
A. Drzazga, B. Cytowska, Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełsnosprawnościami, wyd. Impuls, Kraków 2017, s. 80.
14
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Program terapii kładzie nacisk na deficyty poznawcze rozumiane w kategoriach dojrzałości, złożoności i sprawności myślenia
oraz na zniekształcenia poznawcze rozumiane w kategoriach
dysfunkcjonalnego myślenia i nieprawidłowych założeń.
Terapia składa się z kilku elementów; 1) ocena charakteru i nasilenia zaburzenia nastroju za pomocą skalsamopisowych i wywiadu klinicznego, 2) edukacja emocjonalna - omówienie związku pomiędzy poznawaniem, emocjami a zachowaniem oraz indywidualnych sposobów konceptualizacji
emocji interpretacji różnych sytuacji, a także odpowiednie
ćwiczenia, 3) restrukturyzacja poznawcza - panowanie nad
stresem i programy relaksacji, autorefleksja i rozkład zajęć
służących ćwiczeniu nowych umiejętności poznawczych.
Zmodyfikowana Metoda Dobrego Startu (MDS) – jest
zaadaptowana do potrzeb dzieci autystycznych jest modyfikacją francuskiej metody „Bon départ”. Jest to rodzaj terapii psychomotorycznej. Głównym celem jest usprawnianie i harmonizowanie współdziałania motoryki i psychiki poprzez korekcję i kompensację zaburzonych funkcji. Zajęcia w Metodzie
Dobrego Startu przebiegają zawsze według stałego schematu:
1)
zajęcia
wprowadzające
(ćwiczenia
orientacyjnoporządkowe, nauka piosenki, zabawa w „zagadki językowe”,
2) zajęcia właściwe: a) ćwiczenia ruchowe, b) ćwiczenia ruchowo- słuchowe, c) ćwiczenia ruchowo- słuchowe- wzrokowe, 3) zajęcia końcowe.
MDS może być stosowana w odniesieniu do dzieci o prawidłowym rozwoju psychomotorycznym w celu aktywizacji
rozwoju, jak również i do dzieci o rozwoju zaburzonym w celu
usprawniania nieprawidłowo rozwijających się funkcji. Ma zatem zastosowanie w profilaktyce i edukacji, a także rehabilitacji.
Do oceny postępów służy Skala Obserwacji Zachowania.
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
(MRR) - celem metody jest wspieranie rozwoju dziecka po-
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przez wielozmysłową stymulację psychomotoryczną i społeczną, a także pomoc w terapii zaburzeń rozwoju.
Bazuje się tu na ruchu, który wpływa głównie na świadomość własnego ciała i przestrzeni, działania w tej przestrzeni, a także dzielenie jej z innymi ludźmi, nawiązywanie z nimi
bliskiego kontaktu. Często początki terapii tą metodą są trudne dla dziecka, zwłaszcza kontakt z innymi, ale z czasem
przyzwyczaja się ono i współdziała z terapeutą i pozostałymi
uczestnikami. Metoda W. Sherborne zalecana jest dzieciom o
zaburzonym schemacie ciała. W 1994 roku Krajowe Towarzystwo Autyzmu zaliczyło terapię MRR do alternatywnych metod wspierania rozwoju dzieci autystycznych. Badania J. Błeszyńskiego (2001-2003) pozwoliły stwierdzić,że terapia MRR
najbardziej efektywnie wpływa na rozwój sfery poznawczej i
społecznej osób z autyzmem, ma pozytywny wpływ na rozwój
ruchowy i emocjonalny, a także pomaga w nawiązywaniu
kontaktów społecznych. Dzięki indywidualnemu podejściu,
metoda Ruchu Rozwijającego, pozwala na przejście kolejnych
etapów rozwojowych oraz faz socjalizacji od egocentryzmu do
otwarcia się na środowisko. Każde dziecko biorące udział w
zajęciach wykonuje odpowiednie ćwiczenia15.
Metoda arteterapii - czyli terapia przez sztukę. Arteterapia w wąskim znaczeniu oznacza terapię z użyciem sztuk
plastycznych, natomiast w szerokim znaczeniu obejmuje biblioterapię oraz działania terapeutyczne z wykorzystaniem
teatru, filmu, malarstwa, rzeźby, grafiki i innych sztuk plastycznych, w tym muzykoterapii. Sztuka jest dla dziecka jednym z pierwszych sposobów komunikowania o swoich przeżyciach. Dziecko za pomocą różnych środków artystycznych
ma możliwość symbolicznie wyrazić trudne przeżycia, doświadczenia, emocje i swoje potrzeby. Taka funkcja sztuki jest
http://depot.ceon.pl/handle/123456789/9938,
23.07.2020
15
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dostęp:

szczególnie ważna dla osoby z autyzmem. Może stanowić
sposób komunikacji z otoczeniem poprzez różnorodne wytwory plastyczne, utwory muzyce oraz formy ruchu, jak taniec
gesty czy mimika. W trakcie wykonywania różnorodnych
działań artystycznych dochodzi do wszechstronnego pobudzenia rozwoju dziecka, które dzięki temu lepiej poznaje swoje możliwości, swoją sprawczość, a w rezultacie samego siebie.
Metoda więzi - jej zadaniem jest pogłębianie i wzbogacenie więzi uczuciowe między rodzicami a dzieckiem. Metody
pracy zależą od reakcji dziecka. Zadaniem terapii więzi jest
,,rozszyfrowanie’’ tego, co dziecko mówi swoim zachowaniem, czego potrzebuje, a następnie uczestniczenie w jego
działaniu. Terapia więzi odwołuje,się zatem do rozpoznania i
zaspokajania potrzeb rozwojowych dziecka, szczególnie w
kwestii więzi społecznych.
Poprzez kontakt, dotykanie, rozmowę dochodzi do lepszego zrozumienia dziecka autystycznego i powolnego wydobywania go z jego zamkniętego świata, co prowadzi do niwelowania leków związanych z przeżywaniem nowych doświadczeń.
Metoda integracji Sensorycznej (SI) po raz pierwszy
została zaproponowana przez Annę Jean Ayres. Zdefiniowała
ona integrację sensoryczną jako proces, dzięki któremu nasz
mózg otrzymując informacje od wszystkich zmysłów, dokonuje ich rozpoznania, segregowania i interpretacji, a także integruje je ze sobą wraz ze wcześniejszymi doświadczeniami i na
tej podstawie tworzy odpowiednią do sytuacji reakcję. Metodę
można uznać za taką organizację wszystkich wrażeń, by mogły one być wykorzystywane przez człowieka do celowego,
zakończonego sukcesem działania. Główne kierunki metody
SI to procesy hamowania, eliminowania lub ograniczania negatywnych bodźców przy nadwrażliwości zmysłów oraz dostarczanie silnych, różnorodnych bodźców przy niedostatecz-
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nej wrażliwości. Celem terapii SI jest dostarczenie dziecku
doświadczeń poprzez odpowiednia dobraną sekwencję ćwiczeń sensoryczno - motorycznych, które oddziałują na określoną sferę.
Hipoterapia jest to forma rehabilitacji psychoruchowej,
w której wykorzystuje się kontakt z koniem To forma rehabilitacji ma charakter wieloprofilowy, bo oddziałuje jednocześnie
ruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie. Stosuje się ją
zarówno u dzieci, młodzieży, jak i u dorosłych. Celem terapii z
koniem jest przywrócenie pacjentom sprawności fizycznej i
psychicznej w możliwym do osiągnięcia zakresie. Hipoterapia
pełni funkcję asekuracyjną, zapewniając bezpieczeństwo oraz
przewodnika w kontakcie ze zwierzęciem.
Programy aktywności Knillów - mogą być stosowane w
pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z zaburzeniami w
rozwoju ruchowym, poznawczym i społecznym. Metoda powstała jako odpowiedz na trudności w komunikacji z osobami
niepełnosprawnymi, a jej celem jest rozwój kontaktów społecznych, zachęcenie do ruchu i zabaw oraz rozwijanie umiejętności komunikacji dziecka z drugim człowiekiem. Według
Marianny i Christofera Knillów odpowiednio skonstruowany
program terapeutyczny jest w stanie obudzić inicjatywę nawet
w osobach bardzo wycofanych. Autorzy wyszli z założenia, że
najważniejszym kanałem sensorycznym człowieka jest skóra,
dlatego oparli działania stymulujące rozwój dziecka na zmyśle
dotyku. Dotyk jest pierwszym wrażeniem, jakiego doznaje
człowiek po urodzeniu. To przekonanie stało się fundamentem terapii, a pracę z ciałem, jako pierwotnym kanałem komunikacyjnym, uznano za czynnik do stworzenia więzi emocjonalnych z drugą osobą.Od wrażliwości dotykowej zależy
umiejętność nawiązywania kontaktu z otoczeniem. W dalszym postępowaniu prowadzi to do rozwoju innych umiejętności, w tym komunikacji. Programy oparte przez autorów
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przeznaczone są do indywidualnej pracy z dzieckiem. Opierają się na poznaniu i doświadczeniu przez dziecko różnych
aktywności, takich jak kołysanie, wymachiwanie rękoma, zginanie i rozprostowywanie rąk, pocieranie dłoni, zaciskanie,
otwieranie ich itd.
W swoich programach autorzy skojarzyli ruch i dotyk z
muzyką, która cały czas im towarzyszy. Została odpowiednio
skomponowana i znajduje się na kasetach dołączonych do
programów. Akompaniament muzyczny ma prosta linię melodyczną. Wykonując przy muzyce określone ćwiczenia,
dziecko uczy się odczuwania własnego ciała i otwiera się na
doznania dotykowe, które płyną do niego z zewnątrz.
Wszystko to ma skoncentrować jego uwagę na wybranych
formach aktywności, które mogą być realizowane w różny
sposób, w zależności od specyficznych potrzeb dziecka i jego
możliwości ruchowych. W terapii dzieci autystycznych prowadzonej metodą Knillów konieczna staje się obecność co
najmniej dwóch osób: matki, która siedzi za plecami dziecka i
przytula je do siebie, oraz siedzącego naprzeciwko niej terapeuty, którego zadanie polega na wprowadzeniu określonych
ćwiczeń w trakcie trwania zajęć.
Metoda Opcji jest realizowana jako Program SON -Ride.
Opracowana została przez małżeństwo Barry i Samahria Kaufmam do pracy ze swoim autystycznym synkiem, a jej głównym celem jest nawiązanie kontaktu z dzieckiem. Podstawę tej
metody stanowi wiara w potencjał dziecka, który uznaje się za
ogromny, oraz bezwarunkowa akceptacja jego osoby16.
Form terapii wspomagających jest wiele, ale naprawdę
dużo zależy od specyfiki samego dziecka dla jednego wsparciem będzie hipoterapia, a dla innego dogoterapia.
Będą tez dzieci, które duże efekty osiągną na warsztaM .Mikołajczak, Wspomaganie rozwoju dziecka autyzmem i zespołem …op. cit., s. 89-97.
16
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tach plastycznych lub treningach sztuk walki. Wybór takiej
terapii zależy od tego, które funkcje są zaburzone, jaki jest
poziom funkcjonowania dziecka w grupie i kontaktu z otoczeniem, a także od jego zainteresowań i preferencji. Najważniejsza jest podstawowa forma terapii realizowana konsekwentnie przez całe otoczenie dziecka, w tym przypadku terapia behawioralna17.
5. Wsparcie dla rodziny dziecka z zespołem Aspergera
Diagnoza zaburzeń autystycznych u dziecka może
przynajmniej początkowo wywoływać u wielu rodziców
prawdziwy szok. Będą oni najprawdopodobniej rozczarowani,
smutni i bezradni. Mogą nawet obwiniać siebie za to, że zawiedli, lub tęsknić za zdrowym dzieckiem, którego oczekiwali. Odsuwając na bok swoje dotychczasowe wyobrażenia i plany dotyczące pociechy, muszą się zmierzyć z faktem, że mają
dziecko, które nie pozwala się obejmować, pozornie nie rozpoznaje uśmiechu i nie potrafi go odwzajemnić, nie ma żadnego wyczucia w sytuacjach międzyludzkich i wydaje się nimi
w ogóle niezainteresowane18.
Posiadanie dziecka z autyzmem jest trudne dla najbardziej
doświadczonych rodziców. Dzieci te często nie potrafią samodzielnie się bawić i organizować sobie rozrywki. Oznacza to że
rodzice muszą poświęcić więcej czasu na zajmowanie się nim.
W rezultacie rodzice ci mają mniej czasu, aby zająć się
innymi czynnościami życiowymi, takimi jak zadbanie siebie
czy obowiązki domowe19.
Łatwo wpadają w taki schemat, gdyż opieka nad dzieckiem bardzo ich pochłania. Niestety często jedno z rodziców
musi zrezygnować z pracy, żeby podołać codziennej opiece
A. Borowska, Zrozumieć świat ucznia...op. cit., s.24.
C. Prei Bann, Zespoł Aspergera... op. cit., s.215
19 D. Smmith, Pedagogika specjalna, Wyd. Naukowe PWN SA,
Warszawa 2008, s.300
17
18
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nad dzieckiem i dowożeniu na terapię, a przede wszystkim
pomóc mu w trudach edukacji.
Jeśli zaburzone dziecko mocno utrudnia jego funkcjonowanie, to nie będzie mogło ono przebywać w świetlicy
szkolnej, a wtedy musi mieć opiekę w domu po skończonych
lekcjach. Rodzic często jest wzywany do szkoły w sytuacjach,
gdy nauczyciele nie umieją sobie poradzić z trudnymi zachowanymi dziecka, a wtedy praca rodzica staje się po prostu
niemożliwa. Świat najczęściej matki zaczyna się ograniczać do
pracy z dzieckiem, terapii i trudności, jakie niesie za sobą codzienne życie. Do tego dochodzi wstyd, poczucie winny. Zdarza się tak, że w końcu komunikacja między rodzicami sprowadza się do przekazywania terminów wizyt lekarskich i podziału obowiązków związanych z dowożeniem na terapię i
inne zajęcia. Jednak dziecko z ZA potrzebuje nie tylko tego
ono chce widzieć rodziców w naturalnym związku. Pragnie,
przez obserwacje relacji panujących między rodzicami, nauczyć się budować swoje przyszłe związki. Obserwując relacje
rodziców z innymi ludźmi, ze znajomymi, przyjaciółmi czy
ekspedientką w sklepie, uczy się, jak nawiązywać kontakty,
prowadzić rozmowę czy reagować w różnych sytuacjach. Musi zostać nauczone, że potrzeby drugiego człowieka są ważne i
trzeba je szanować.
Przed rodzicami dziecka z ZA stoi wiele wyzwań. Ważne
jest, aby rodzice nie zapomnieli, że też są ludźmi, nie tylko mama
i tata dysfunkcyjnego dziecka, że mają swoje życie prywatne,
pasje, hobby, z których wcale nie muszą rezygnować. Wiedza na
temat samego zaburzenia jest ważna, metody terapii również, ale
należy pamiętać, że rodzic nie jest tylko terapeutą czy nauczycielem dziecka. Jest także najważniejszą osobą w życiu młodego
człowieka. To od stanu ducha i psychiki rodzica zależy teraźniejsze funkcjonowanie i przyszłość dziecka20.
20

A. Borowska, B. Grotowska, Codzienność dziecka…, op. cit.,s.155-156
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Zakończenie
Praca z dzieckiem z zespołem Aspergera jest dużym
wyzwaniem zarówno dla rodziców jak i nauczycieli. Bardzo
ważna zatem jest prawidłowa umiejętność pracy z dziećmi z
zespołem Aspergera. Dzieci mają prawo uczyć się w szkole
masowej, tak więc nauczyciele powinni być odpowiednio
przeszkoleni w tej dziedzinie. Ważne jest wprowadzanie metod adekwatnych do potrzeb dziecka, ponieważ motywują one
dziecko do prawidłowego zachowania się.Szkoła powinna
zapewnić dziecku odpowiednie zajęcia, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacje oraz stworzyć indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny zawierający
odpowiednie wskazówki w orzeczeniu.
Streszczenie:
W systemie edukacyjnym oddziaływania terapeutyczne
powinny być zatem dobrane indywidualnie do dziecka.Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie zagadnienia
choć w pewnej części, w sposób jak najbardziej przystępny.
Ukazana jest diagnoza, klasyfikacja i wybrane metody terapii
dziecka z zespołem Aspergera, Przedstawiony jest sposób
funkcjonowania dziecka w szkole, a także wsparcie dla rodziny. W celu pogłębienia umiejętności wychowawczych opiekunowie dziecka z zespołem Aspergera mogą uczestniczyć w
szkoleniach i warsztatach dla rodziców. Nabędą tam wielu
umiejętności praktycznych, które pozwolą budować zdrowe i
przyjazne relacji z dziećmi.
Słowo kluczowe: zespołem Aspergera, metody terapii,
szkoła, nauczyciel, rodzic
Summary:
Methods supporting work with a student with Asperger’s
syndrome.
In the therapeutic educational program, whether or not
you are prepared for the child's individual decisions. The
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article addresses the most difficult issues in a certain part, in
the most accessible way. The diagnosis, classification and
selected methods of treatment of a child with Asperger's
syndrome are presented. The way a child functions in school is
presented, as well as support for the family. In order to deepen
their parenting skills, caregivers of a child with Asperger
Syndrome can take part in parenting training and workshops.
They will acquire practical skills that will allow them to build
healthy relationships with children.
Keyword: Asperger's syndrome, therapy methods,
school, teacher, parent
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Anna Majchrowska-Kielak

Pojęcie niepełnosprawności w rozumieniu dziecka
Wstęp
Niepełnosprawność to pojęcie bardzo szerokie, mające
wiele definicji, które są tworzone przez ustawodawców czy
też naukowców, profesorów - wybitnych znawców tematu.
Niepełnosprawnym można zostać z chwilą urodzenia lub na
skutek niekorzystnych zdarzeń losowych bądź chorób. Niepełnosprawność dotyczyć może zarówno sfery psychicznej,
intelektualnej, jak i motorycznej człowieka.
Niepełnosprawnym w potocznym rozumieniu jest osoba
niepotrafiąca w pełni korzystać ze swoich atrybutów fizycznych. Niepełnosprawność często ma wydźwięk negatywny.
Ponadto stereotypowo, niepełnosprawni są kojarzeni z osobami przykutymi do wózków inwalidzkich, z dysfunkcjami
typowo fizycznymi. Jak pisze Dykcik: „nazewnictwo potoczne
i terminologia naukowa w odniesieniu do niepełnosprawności
ujawniają zadawnioną ignorancję, nietolerancję, dystans emocjonalny, a także złośliwość i agresję”1. Warto wspomnieć, że
w piśmiennictwie wyróżnia się trzy sfery niepełnosprawności:
sensoryczna, fizyczna i psychiczna. Literatura przedmiotu
podaje następującą definicję osoby niepełnosprawnej:
,,niepełnosprawną jest osoba, której obniżona sprawność
funkcjonalna (sensoryczna, fizyczna, psychiczna) trawle lub
okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról właściwych dla płci

1

W. Dykcik, Pedagogika specjalna. Poznań 2009, s.7.
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wieku zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi”2. W
świetle Ustawy o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz
Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych „niepełnosprawnymi
są osoby, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy
trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia
wypełnianie ról społecznych, a w szczególności ogranicza
zdolności do wykonywania pracy zawodowej”3. Niepełnosprawność zatem oznacza niepełne zdrowie i zaburzone funkcjonowanie społeczne. Najbardziej trafna wydaje się być definicja WHO (Światowej Organizacji Zdrowia), która brzmi następująco: niepełnosprawność to każde ograniczenie bądź
niemożność (wynikająca z niesprawności) prowadzenia aktywnego życia w sposób lub zakresie uznawanym za typowe
dla człowieka. Na pojęcie niesprawności natomiast składa się
nieprawidłowe funkcjonowanie w sferze psychologicznej,
psychofizycznej bądź anatomicznej. Ponadto obecnie uznaje
się, że niepełnosprawność nie dotyczy tylko samego człowieka, ale również jego relacji ze środowiskiem, które go otacza4.
Jak pisze M. Giełda: „Pojęcie niepełnosprawności kształtuje się
od wieków, tę ewolucję determinują głównie czynniki społeczno-kulturowe, historyczne, geograficzne oraz poziom
wiedzy społeczeństwa i dominujące w nim wartości”5.
T. Majewski, W sprawie definicji osoby niepełnosprawnej, „Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej” nr 1 (139), s.34, za: Szczepankowska.
3 Dz. U. 1997 nr 123 poz. 776.
4 Vademecum dla osób niepełnosprawnych – przewodnik zawodowy; 2015
http://www.wup-krakow.pl/uslugi-rynku-pracy/poradnictwozawodowe/informacje-zawodowe-1/informacje-dla-osobniepelnosprawnych-pliki/Niepenosprawno.pdf
[dostęp
z
dnia
06.10.2017]
5 M. Giełda Pojęcie niepełnosprawności, [w:] M. Giełda, R. Raszewska-Skałecka Renata, red. Prawno administracyjne aspekty sytuacji osób
niepełnosprawnych w Polsce, Wrocław 2015, s. 17.
2
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Celem artykułu nie jest przegląd definicji niepełnosprawności, jednak czynię ich krótką prezentację celem
wprowadzenia do tematu pracy. Celem głównym niniejszej
publikacji jest ukazanie, jak dzieci, nieposiadające takiej definicyjnej wiedzy o zagadnieniu niepełnosprawności, tworzą
definicję własną tego pojęcia. Jakie cechy nadają dzieci pojęciu
niepełnosprawności? – przedstawiono w krótkim sprawozdaniu z badań pilotażowych.
Na potrzeby niniejszej publikacji niezbędne jest choćby
skrótowe wspomnienie o problemie kształtowania pojęć u
dzieci w młodszym wieku szkolnym. Sposób konstrukcji pojęć
w toku rozwoju dziecka ma charakter dość skomplikowany,
wieloetapowy. Proces ten polega na nadawaniu zwrotom,
słowom określonego znaczenia, wypełniania ich indywidualnie nadanym sensem. Tworzenie pojęć pozwala sortować różne zjawiska społeczne, przedmioty oraz zdarzenia zgodnie z
przyjętymi zasadami, oraz etykietować je.
W. Szewczuk podaje następującą definicję kształtowania
pojęć w umyśle dziecka: „kształtowanie się pojęć przebiega u
człowieka równolegle z uczeniem się języka. Podstawowym
mechanizmem przyswajania pojęć jest zapoznanie się z nowymi słowami i zwrotami w różnych, lecz przynajmniej częściowo już znanych kontekstach werbalno pojęciowych. Nabywanie nowych pojęć przez zapoznanie się z ich definicją
odgrywa prawdopodobnie niewielką rolę w tworzeniu się
repertuaru pojęciowego jednostki. Definicja służy przede
wszystkim do precyzowania zakresu posiadanego już pojęcia,
nie zaś wytwarzaniu pojęć zupełnie nowych”6.
Najważniejszym czasem dla kształtowania się pojęć jest
okres pierwszych lat w szkole. W. Okoń wymienia trzy kolejno po sobie następujące etapy w kształtowania pojęć:

6

W. Szewczuk (red.), Słownik psychologiczny, Warszawa 1985, s. 103.
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1) Etap pierwszy jest początkiem, kiedy to dziecko zaczyna kojarzyć nazwy z odpowiadającymi im przedmiotami.
Początek tego etapu to koniec wieku niemowlęcego, czyli
okres wymawiania pierwszych słów przez dziecko. Zaczyna
ono wtedy posiadać świadomość jaki przedmiot czy zjawisko
jest opisany dane słowo. W trakcie edukacji przedszkolnej
następuje rozwój tego etapu, równolegle do przyswajania dużej ilości podstawowego słownictwa.
2) Drugi etap to kształtowanie tzw. „przedpojęć”- pojęć
elementarnych. Istotną rolę odgrywa tu uogólnianie i odróżnicowanie. Terminy te odnoszą się do zewnętrznych cech
przedmiotów prowadząc do tworzenia pojęć elementarnych.
3) Trzeci etap to rozwijanie się pojęć naukowych, Odbywa się to na bazie rozwinięcia pojęć elementarnych w trakcie nauki szkolnej7.
W trakcie procesu tworzenia się pojęć na etapie drugim i
trzecim można zauważyć następujące momenty:
• „Zestawienie obiektu lub zdarzenia z innymi.
• Wyszukiwanie cech podobnych, ich uogólnianie.
• Poszukiwanie cech różniących dane rzeczy lub zdarzenia od innych.
• Zastosowanie poznanego pojęcia w nowych sytuacjach
poznawczych”8.
Z kolei L. S. Wygotski, podkreśla, że kształtowanie pojęć
u dzieci przebiega równolegle do rozwoju mowy i poszerzania
słownictwa. Autor wyróżnił dwie grupy pojęć; pierwsze nazwał spontanicznymi (potocznymi) – ten rodzaj pojęć dziecko
przyswaja na zasadzie doświadczeń z życia codziennego, nie
zawsze mają one poprawne znaczenie. Później w toku nauczania pojęcia te są korygowane i przekształcają się w naW. Okoń. Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa 1988, s.
298; E. Stucki, Metodyka nauczania matematyki w klasach niższych. Cz. 1,
Bydgoszcz 1992, s. 32.
8 W. Okoń. Wprowadzenie… op. cit, s. 300.
7
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ukowe. Dziecko w toku nauczania przedszkolnego doskonali
operowanie pojęciami potocznymi i spontanicznymi, które
udało mu się przyswoić (wytworzyć) na bazie własnych doświadczeń9.
Wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym podobnie wytwarzają pojęcia, różnice można zauważyć w niejednakowym
ich poziomie. Cały proces wytwarzania pojęć rozpoczyna się
od przyswojenia pojęć prostych, poprzez pojęcia bardziej złożone, kończąc na ich uporządkowaniu i zhierarchizowaniu.
Wraz z powiększaniem zasobu słownictwa rośnie umiejętność
wytwarzania pojęć specyficznych.
Najwyższym stopniem trudności dla dziecka cechują się
pojęcia abstrakcyjne, w tym pojęcia moralne. Kształtują się one
pod wpływem osobistych doświadczeń dzieci w środowisku
społecznym. Nadawanie znaczeń odbywa się na bazie doświadczeń. Nie zawsze kojarzenie określonego zachowania z reakcją
społeczną jest prawidłowe u dzieci. Rozumienie pojęć moralnych
zawiera często momenty emocjonalne, związane z odczuciem
wartości pozytywnych i negatywnych. Wiąże się to z tym, iż
dziecko przy rozumieniu pojęć moralnych ujawnia osobiste zaangażowanie, ustosunkowuje się emocjonalnie do treści danego
pojęcia moralnego, często używając określeń „dobry”, „zły”.
Decyduje o tym specyficzność pojęć moralnych10.
Należy zauważyć, że publikacje, w których grupą badawczą są dzieci należą do rzadkości. J. Lisek-Michalska pisze, że
„zapotrzebowanie na poznanie doświadczeń oraz dziecięcego
punktu widzenia różnych problemów społecznych”11 pojawiło
się dopiero w latach 90. Badacze zaczęli postrzegać dzieci jak
9 Szerzej: M Przetacznik-Gierowska, G. Magiełło-Jarża. Podstawy
psychologii ogólnej. Warszawa 1989.
10 Szerzej: R. Pasik, Z badań nad rozumieniem pojęć moralnych przez
dzieci w wieku 6-10 lat, „Kwartalnik Pedagogiczny” nr 1/1999.
11 J. Lisek-Michalska, Badania fokusowe. Problemy metodologiczne i
etyczne. Łódź 2013, s. 195.

181

niekompetentnych dorosłych. Ich zdanie wydaje się istotne
szczególnie badaniach marketingowych. Badania z udziałem
dzieci są charakterystyczne również dla badań diagnostycznych
np. w zakresie występowania jakiś deficytów w rozwoju bądź
problemów opiekuńczo-wychowawczych. Niestety nadal obserwuje się deficyt badań dzieci, szczególnie tych, które nie
sprawiają problemów12. Tendencję do zaciekawienia badaniami
wśród dzieci, dotyczącymi ich rozumienia i koncepcji na temat
różnych zdarzeń zauważają również E. Rybska i M. Błaszak. Autorzy odwołując się do angielskojęzycznych publikacji dowodzą,
że badania te koncentrują się na tym, jak dziecięce wyobrażenia
różnią się od naukowych. Piszą (również odwołując się do literatury przedmiotu), że istnieje wiele sposobów poznawania koncepcji dzieci i ich rozumienia otaczającego świata np. kwestionariusze zawierające pytania otwarte, mapy koncepcyjne, obserwacje kierowane, wywiady, analiza rysunków13.
Wspomniani wyżej autorzy w publikacji: Analiza rysunków/szkiców i wypowiedzi werbalnych dzieci na temat budowy anatomicznej człowieka, prezentują wyniki badań metodą wywiadu,
dokonują również analizy rysunków dzieci w wieku 6-9 lat.
Należy podkreślić, że badania na grupie małych dzieci
mających odpowiedzieć na pytanie, co dla nich oznacza niepełnosprawność, należą do rzadkości. Brakuje badań empirycznych i studiów choćby teoretycznych na temat np. percepcji osób z niepełnosprawnościami przez dzieci. Na polskim
gruncie jedynie A. Soroka-Fedorczuk, w monografii Osoby

12 J. Lisek-Michalska, Etyczne aspekty badań fokusowych z udziałem
dzieci i młodzieży. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”
nr 42/2012, s. 46.
13 E. Rybska, M. Błaszak, Analiza rysunków/szkiców i wypowiedzi
werbalnych dzieci na temat budowy anatomicznej człowieka. „Problemy
Wczesnej Edukacji” nr 1(32)/ 2016, s. 34.
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niepełnosprawne w opiniach dzieci14, omawia wspomnianą kwestię, przedstawiając wyniki badań, które zostały wykonane
metodą indywidualnych przypadków, techniką wywiadów na
dzieciach sześcioletnich i dziesięcioletnich. Autorka dokonała
analizy danych w aspekcie opisującym i oceniającym, porównując grupę dzieci kończących edukację przedszkolną i dzieci
kończących edukację wczesnoszkolną. W sumie przebadała
300 dzieci, a wyniki zaprezentowano zarówno w formie ilościowej jak i jakościowej. W publikacji zaprezentowano również wybrane rysunki dzieci prezentujące osoby niepełnosprawne. A. Soroka-Fedorczuk15 dokonując przeglądu badań
na gruncie polskim zauważa, że podobne badania były podejmowane jedynie w odniesieniu do osób dorosłych. Przykładem może być publikacja Niepełnosprawni w opinii społeczności lokalnych na przykładzie 10 wybranych gmin w Polsce (2007),
której autorem jest P. Boryszewski. Autor poddał analizie ponad 2000 kwestionariuszy ankiety, które zostały przeprowadzone wśród osób, które wywierają wpływ na społeczność
lokalną. Co ciekawe w aspekcie podobieństwa do mojej koncepcji, jedno z pytań brzmiało: „Kto, według Pana(i), jest osobą niepełnosprawną?”16 pytanie to miało na celu uzyskanie
odpowiedzi na problem jakimi pojęciami posługują się respondenci opisując niepełnosprawność. Prezentacja danych
we wspomnianej publikacji ma charakter typowo statystyczny. Podobny charakter mają opracowania Centrum Badania
Opinii Społecznej np. Niepełnosprawni wśród nas 17lub Główne-

14 A. Soroka-Fedorczuk, Osoby niepełnosprawne w opiniach dzieci,
Kraków 2007.
15 Ibidem.
16 P. Boryszewski, Niepełnosprawni w opinii społeczności lokalnych na
przykładzie 10 wybranych gmin w Polsce, Warszawa 2007, s. 21.
17 Niepełnosprawni wśród nas, Warszawa: Centrum Badania Opinii
Społecznej, Nr 169/2017.
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go Urzędu Statystycznego np. Osoby niepełnosprawne w 2018
roku. Informacja sygnalna18.
2. Założenia badawcze.
Motywacją do podjęcia badań było osobiste zaciekawienie
kwestią, jak małe dzieci pojmują pojęcie niepełnosprawności, co
to dla nich oznacza. Interesujące jest, jak pojęcie niepełnosprawności „powstaje z subiektywnych procesów ludzkiego umysłu”19, w szczególności u małych dzieci, których doświadczenia z
niepełnosprawnością są albo żadne, albo niewielkie.
Celem praktycznym badań jest zbudowanie podstawy do
opracowania w przyszłości modelu działań czy też modelu edukacji, która wpłynie na postrzeganie osób z niepełnosprawnościami już na wczesnym etapie rozwoju człowieka. Model ten
miałby działanie profilaktyczne, aby w przyszłości nie kształtowały się i nie utwierdzały u ludzi stereotypy dotyczące osób niepełnosprawnych. Dlatego istotne jest poznanie, jak w najmłodszym
okresie rozwoju rozumiana jest niepełnosprawność, z czym się
wiąże, z jakimi emocjami, jakie cechy przypisywane są osobom
niepełnosprawnym, co dzieci wiedzą i mówią na temat osób z
niepełnosprawnościami. W szczególności jak rozumieją niepełnosprawność dzieci pełnosprawne, jakie mają one doświadczenie
przekładające się na pojmowanie niepełnosprawności.
W pracy badawczej zastosowałam strategię badań fenomenologicznych, która polega „na rozpoznaniu istoty ludzkich
doświadczeń wobec jakiegoś zjawiska na podstawie sensów,
jakie nadają im ich uczestnicy badania”20. Celem tego rodzaju
18 Osoby niepełnosprawne w 2018 roku. Informacja sygnalna, Warszawa 2019.
19 K. Duraj-Nowakowska, Fenomenologiczne rozumienie problematyki pedagogicznej: szkic tej alternatywy. „Nauczyciel i Szkoła” nr 3-4/
2006, s. 13.
20 J. Creswell, Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe,
ilościowe i mieszane, Kraków 2013, s. 39.
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badań jest opis fenomenologiczny dokładnie obrazujący charakterystykę badanego zjawiska, w szczególności tego, jak zostało
ono doświadczone przez osoby badane, a także poznanie jego
istoty21. Analiza wyników badań polegała właśnie na znalezieniu
jakości, czyli „znaczących przejawów czy istotnych cech badanego zjawiska”22, innymi słowy zidentyfikowaniu istoty i wskaźników badanego zagadnienia. Z literatury przedmiotu dowiemy
się, że metodyka dociekania fenomenologicznego epoche to próba
„zdystansowania się wobec własnych nastawień, przesądzeń,
posiadanej wiedzy czy wyobrażeń potocznych oraz zaangażowanego otwarcia na bezpośrednie doświadczanie badanego zjawiska poprzez przyjęcie postawy kontrolowanej naiwności poznawczej i wewnętrzne przyzwolenie na oddziaływanie jego
przejawów na dotychczasową świadomość w celu jej pogłębienia”23. Ta naiwność poznawcza to m.in. niestosowanie ocen i
zewnętrznych kryteriów24 oraz „zawieszenie na czas badania
wszelkich (zarówno teoretycznych, jak i potocznych) sądów”25,
gdyż jak wynika z istoty pojęcia fenomenologii „źródłem poznania fenomenologicznego jest doświadczenie”26. Starałam się, aby
sama interpretacja wyników badań polegała na „rekonstruowaniu modeli myślowych”27 i była próbą wejścia do pojęciowego
świata badanych oraz zrozumienia pojmowania przez nich niepełnosprawności.

Szerzej: K. Ablewicz Hermeneutyczno fenomenologiczna perspektywa badań w pedagogice, Kraków 1994.
22 D. Kubinowski, Jakościowe Badania Pedagogiczne. Filozofia Metodyka Ewaluacja, Lublin 2010, s.57 i 246.
23 Ibidem, s. 28.
24 K. Ablewicz, Hermeneutyczno…, op. cit.
25 T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2010, s. 271.
26 Ibidem, s. 271.
27 Ibidem, s. 272.
21
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Dokonałam wstępnego przeglądu literatury, zapoznałam się ze stanem badań z udziałem dzieci oraz postawiłam
problem główny badań. Zgodnie z zaleceniem, zrezygnowałam z hipotez badawczych: „analiza fenomenologiczna powinna rozpocząć się od opisu, bez przyjmowania z góry w
założeniach, hipotezach i w konstrukcjach jakiejś wizji tego, co
ma być opisane”28. Pisze o tym również Jan Krokos: „przestrzeganie absolutnej nieuprzedzonowości i wyłączenie
wszelkich z góry powziętych założeń”29.
W opisywanym badaniu zastosowałam metodę fenomenologiczną, do której przypisałam technikę wywiadu oraz
analizę rysunków dzieci. W metodzie tej „głównym obszarem
zainteresowań badacza (…) jest nadawanie znaczeń, a konstruowanie narracji uznano jako jedną z dróg ich nadawania”30. Dlatego w niniejszej pracy informacje na temat tego,
jakie jest potoczne rozumienie niepełnosprawności ma odzwierciedlenie w wypowiedziach i rysunkach dzieci. Wywiady przeprowadzone wśród dzieci były częściowo ustrukturyzowane, z zapisem rejestrującym. Wywiady zostały odsłuchane, dokonano ich transkrypcji, następnie nadano im kategorie.
Zaproponowanie dzieciom narysowania osoby niepełnosprawnej miało na celu uzupełnienie ich wypowiedzi uzyskanych podczas wywiadu. Rysunek taki stanowi „metaforyczną reprezentację świata” dziecka i „może być użytecznym
narzędziem zbierania informacji o koncepcjach dziecięcych,

K. Duraj-Nowakowska, Fenomenologiczne…, op. cit., s. 14.
J. Krokos, Metody fenomenologiczne i ich aktualność: zarys problemu, „Studia Philosophiae Christianae” nr 34/2/1998, s 104.
30 K. Kacprzak, Interpretacyjna analiza fenomenologiczna. Charakterystyka podejścia i możliwości zastosowania w pedagogice/andragogice,
„Rocznik Andragogiczny” nr 23/2016, s. 290.
28
29
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ale tylko wtedy, kiedy badacz pozna znaczenie, jakie poszczególnym elementom rysunku nadają ich autorzy”31.
Przeprowadzenie badań polegało na zaproszeniu kilkanaściorga dzieci w wieku 6 i 7 lat do odpowiedzi na 7 pytań zawartych w kwestionariuszu. Z uwagi na stan pandemii w kraju bezpośredni kontakt z osobami badanymi był niemożliwy, dlatego
poprosiłam rodziców dzieci o odczytanie im pytań i nagranie
wypowiedzi dziecka oraz momentu, w którym wykonuje ono
ilustrację osoby niepełnosprawnej. Zwróciłam uwagę na taki
dobór opiekunów, którzy pełnili funkcję pomocników badacza,
aby posiadali oni odpowiednie kompetencje pedagogiczne
(wszyscy rodzice mieli wyższe wykształcenie, na ogół psychologiczne lub pedagogiczne, wyjątki to: antropolog, socjolog, prawnik i mgr administracji, dr filozofii). Kluczowa dla badania była
umiejętność empatycznego podejścia do dziecka i cierpliwość w
jego wysłuchaniu. Istotne było także stworzenie dzieciom takich
warunków, w których czuły się swobodnie podczas badania i
niesugerowanie odpowiedzi oraz nienegowanie w sposób werbalny lub niewerbalny wypowiedzi dziecka. W większości przypadków terenem badań był pokój dziecka lub duży pokój gościnny w domu rodzinnym.
3. Zagadnienie etyczne w badaniach
Kwestię etyki w badaniach społecznych z udziałem
dzieci odnosząc się do wielu dokumentów wyczerpująco
omawia J. Lisek-Michalska32. Z jej opracowania dowiemy się,
że istotnym dokumentem omawiającym udział dzieci w badaniach społecznych są tzw. Wytyczne do badań z udziałem dzieci.
Nawiązując do tego dokumentu, badania wśród dzieci można
przeprowadzać wykazując dbałość o kontekst badania, mianowicie powinno się zapewnić dziecku fizyczne, emocjonalne
E. Rybska, M. Błaszak, Analiza rysunków…., op. cit., s. 34; za Ehrlén 2009.
32 J. Lisek-Michalska, Etyczne aspekty…, op. cit.
31
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i psychologiczne bezpieczeństwo podczas badania. Również
metoda badań powinna być dostosowana do dzieci33. Na to
właśnie starano się zwrócić uwagę przeprowadzając badania.
Co ważne, dzieci zostały zapytane czy chciałyby odpowiedzieć na kilka pytań (wyrażenie zgody na badania) oraz poinformowane o czasie trwania badania, zapewnione o tym, że
badanie nie jest swego rodzaju sprawdzianem wiedzy oraz, że
nie wymaga się podania nazwiska (anonimowość) – zgodnie z
zaleceniami National Children’s Bureau34. Dzieci zostały zapytane o możliwość nagrywania wywiadu i wyraziły na to zgodę. Innym zaleceniem, o którym pisze autorka jest konieczność pozostania opiekuna dziecka w „zasięgu ręki”, to kryterium zdecydowanie zostało spełnione, gdyż to właśnie rodzic
pełnił funkcję badacza. Kolejnym zaleceniem autorki jest uzyskanie zgody rodziców na badanie dziecka oraz poinformowanie ich o tematyce i celu badania, co również zostało zapewnione. Podkreśla, że ankieter powinien przejść specjalne
przeszkolenie do wykonywania badań z dziećmi – dlatego
zwrócono uwagę, aby rodzice przeprowadzający wywiad posiadali kompetencje lub wykształcenie psychologicznopedagogiczne.
Jak już wspomniano istotne były kompetencje psychologiczno – pedagogiczne rodzica, który miał przeprowadzić badanie. Konieczność ta została podyktowania niemożnością
bezpośredniego kontaktu z dziećmi. Następstwem tego jest
wyłonienie do badań grupy dzieci, które pochodzą z rodzin o
wysokim statucie kulturowym, dzieci rodziców z wyższym
wykształceniem. W takich rodzinach możliwe, że były prowadzone dyskusje na temat niepełnosprawności, których świadkami były dzieci. W tym kontekście zauważyć należy, że
wnioski z badań nie stanowią podstawy do uogólnień, są jed33
34
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Ibidem, s. 36.
Ibidem, s. 36.

nak przyczynkiem czy też inspiracją do dalszych pogłębionych badań, w szczególności na grupie dzieci pochodzących z
różnych środowisk socjokulturowych, co ewentualnie umożliwi porównania w zakresie tej zmiennej.
Należy podkreślić, że do badań wybrano jedynie te dzieci,
które są w normie intelektualnej, nie cierpią na żadne choroby i
zaburzenia psychiczne oraz nie są niepełnosprawne. Dobór próby polegał na znalezieniu przypadków interesujących ze względu na projekt badawczy, przede wszystkim przypadków dostępnych, przypadków dzieci, które potrafią wyartykułować
swoje myśli i sądy. Aby grupa badanych była liczniejsza, zastosowano również metodę kuli śniegowej, przy uwzględnieniu
zmiennych niezależnych wymienionych powyżej.
4. Wyniki badań:
W badaniach wzięło udział 15 dzieci: dziewięć dziewczynek i sześciu chłopców. Większość dzieci uczęszcza do
zerówki i urodziła się w 2013 roku, jedynie trójka jest z rocznika 2014. Na podstawie tak skromnej próby trudno stwierdzić
jednoznacznie, czy nieznaczna różnica wieku respondentów
ma istotne znaczenie dla rezultatów badań. Wszystkie dzieci
zostały poproszone o wykonanie rysunku osoby niepełnosprawnej, co miało na celu ewentualne urozmaicenie wypowiedzi danego dziecka.
Wszystkie dzieci podczas udzielania wywiadu były poważne, nie śmiały się. Zawsze widoczna była koncentracja na
temacie rozmowy. Wśród dzieci nie było takich, które wykazywałyby zdenerwowanie podczas odpowiedzi na pytania czy
też dzieci nieśmiałych.
Wyniki badań prezentowane są w poniższych blokach
tematycznych.
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5. Kim jest niepełnosprawny?
Dzieci zapytane o to, kto to jest osoba niepełnosprawna,
najczęściej odpowiadały, że jest to osoba na wózku inwalidzkim. Ponadto dzieci wskazywały na istnienie urazów i kontuzji u takiej osoby lub widocznych odmienności w obrębie kończyn, a także innych deficytów w zakresie możliwości poruszania się, np. „jest to osoba, która nie umie pewnych rzeczy
robić, np. jeszcze chodzić nie umie” (Ewa, lat 7); „to osoba,
która się urodziła, ale nie może chodzić i ma złamaną rękę”
(Asia, lat 7); „to taka osoba, która ma chore nogi, ma chore
ręce albo w ogóle nie ma ręki i nogi” (Amelka, lat 7); „ma złamany kręgosłup i bolą ją plecy” (Asia, lat 7).
Mniejszość dzieci, podejmując próbę zdefiniowania osoby niepełnosprawnej, odniosła się do wyróżniającej się słabości takiej osoby: „jest słaba i nie może nic zrobić” (Tosia, lat 6).
Jedynie dwójka dzieci powiedziała, że jest to osoba, która „nie widzi” (Michał, lat 6, Asia lat 7), poszerzając w ten sposób rozumienie pojęcia niepełnosprawności o ludzi, którzy
mają deficyty w zakresie widzenia, a nie tylko poruszania się.
Niezwykle rzadkie było również spostrzeżenie, że niepełnosprawny to może być osoba, która nie słyszy. Do wyjątków należało także określenie osoby niepełnosprawnej, która
oprócz poruszania się na wózku inwalidzkim „ma jakieś choroby” (Paweł, lat 7) lub w inny sposób wyróżnia się wyglądem
lub zachowaniem, np. „to tacy z innymi oczkami” (Ola, lat 7);
„jak rozmawia, to trochę przerywa” (Ola, lat 7), „to może być
też taka osoba, która słabo biega” (Karol, lat 7).
W większości przypadków to wózek inwalidzki jest synonimem niepełnosprawności. Jedynie 2 chłopców wymieniło
również kule („podpórka, niby kijek”) (Ksawery, lat 6 i Karol,
lat 7). Dzieci wskazywały także na różne widoczne deficyty w
zakresie możliwości poruszania się, np. nogi i ręce w gipsie.
Oznacza to, że dziecko łączy pojęcie niepełnosprawności z
ograniczoną sprawnością fizyczną i mobilnością takiej osoby.

190

Badane dzieci nie włączają do swojej definicji niepełnosprawności osoby chorej przewlekle, leżącej na łóżku. Również niepełnosprawność ze względu na deficyty intelektualne czy też
psychiczne nie występuje w doświadczeniach dzieci. Osoba z
niepełnosprawnością to ta, która ma problemy z poruszaniem
się i jest to problem widoczny.
Nadawanie znaczeń niepełnosprawności przez dzieci
może być rozumiany jako poznawanie i odkrywanie świata
wewnętrznego. Wiśniewska-Kin pisze, że „aby uchwycić proces rozumienia pojęć z perspektywy dzieci, warto posłużyć się
metodą eksplikacji cech semantycznych na podstawie podejmowanych przez dzieci prób formułowania definicji”35, co
starano się zastosować. Takie próby definiowania osoby niepełnosprawnej stanowią prezentację doświadczeń i wyobrażeń dziecka.
Kim jest osoba niepełnosprawna dla dziecka? To w 1/3
przypadków członek bliższej rodziny, osoba spokrewniona z
dzieckiem: prababcia, dziadek, babcia, ciocia. Dla pozostałych
dzieci, to ktoś, kogo widziały w telewizji (film lub reportaż) bądź
mijały na ulicy: „widziałem człowieka bez jednej nogi”(Karol, lat
7), „taki pan wiózł tą osobę na wózku inwalidzkim” (Róża, lat 7),
„jak byłam na festynach, to dużo widziałam ludzi niepełnosprawnych” (Ola, lat 7). Jedynie dwie dziewczynki przypominają
sobie, że widziały niepełnosprawne dziecko w przedszkolu, w
równoległej grupie. Dla jednej dziewczynki pojęcie niepełnosprawności było niemożliwe do opisania, dopiero poprzez pytania pogłębienia i podpowiedź mamy zrozumiała, że zna taką
osobę, po czym narysowała postać Klary (dziewczynka na wózku inwalidzkim) z bajki o Heidi.

M. Wiśniewska-Kin, Dziecięce rozumienie świata-w poszukiwaniu
uzasadnień postępowania badawczego. „Problemy Wczesnej Edukacji”
nr 1(32)/ 2016, s.66.
35
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6. Osoba niepełnosprawna – istotne cechy
Jak wygląda taka osoba? Cechy wyglądu osoby niepełnosprawnej w ujęciu dziecka są następujące:
• zmęczona, powolna, jest wolna, „wolno chodzi”
(Amelka, lat 7);
• jest na wózku, może mieć laskę, kule;
• jest smutna, „bo niektórzy tak mają, że są smutni”
(Ola, lat 7);
• jest stara, pomarszczona, siwieją jej włosy;
• ma niepełnosprawne ręce, nie ma nóg;
• ma różne choroby, bolą ją kości, mięśnie i głowa;
• ma długie włosy i brązowe plamy na twarzy, kropki
na rękach i nogach;
• „Nie potrafi wytrzymać, będzie jej trzeba pomóc jak
chce siusiu, bo ona sama nie może wstać z wózka, bo wtedy
będzie mogła się wywalić i zrobić sobie większą krzywdę”
(Karol, lat 7).
Powyższe kategorie uszeregowano w kolejności od najbardziej do najmniej popularnych. Wygląd osoby niepełnosprawnej cechuje się widocznym smutkiem i innymi smutnymi, niepożądanymi cechami. Jedną z tych cech jest konieczność otrzymywania pomocy, co w wypowiedzi dziecka miało
wydźwięk oczywistości i normalności.
Jest wysoce prawdopodobne, że dzieci swoje wiadomości na temat osób z niepełnosprawnościami zbierają na podstawie doświadczeń, głównie obserwacji otoczenia. Żadne z
dzieci nie wspomniało, że wiedzę o takich osobach zdobyło na
podstawie komunikatów np. nauczyciela w przedszkolu.
Wiedza o osobach z niepełnosprawnościami nie jest budowana na podstawie rzetelnych wypowiedzi osób znaczących dla
dziecka, przypuszczam, że również brak tutaj wyjaśnień i komentarzy w sytuacji obserwacji.
Dzieci zostały poproszone o narysowanie osoby niepełnosprawnej, co miało na celu uzupełnienie ich wypowiedzi

192

odnośnie wyglądu osoby z niepełnosprawnością. Poniżej zaprezentowano wybrane prace.
Grafika 1. Obraz osoby niepełnosprawnej (dzieci 7 letnie).

Źródło: badania własne.
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Dzieci zapytane czy niepełnosprawny to dorosły czy
dziecko zawsze odpowiadały twierdząco tzn. że niepełnosprawność może dotyczyć osoby dorosłej jak i dziecka. Jednak
z wypowiedzi dotyczących nadawania cech, a także rysunków
- cechy niepełnosprawności częściej są przypisywane dorosłym lub starszym ludziom. Zapewne ma to związek z doświadczeniami dzieci w obcowaniu z tą grupą w życiu codziennym. Jedna z dziewczynek wspominała koleżankę z
przedszkola, która miała alergię na słodycze oraz sąsiadkę, z
którą się przyjaźniła i bawiła, od której dostawała prezenty:
„była fajna” (Ola, lat 7). Z opisu, jaki przedstawiła, wydawać
mogłoby się, że jest to dziecko (rówieśnik), a w rzeczywistości
(komentarz rodzica) była to dorosła kobieta z upośledzeniem
umysłowym. Dziewczynka pomimo dostrzegania odmiennych cech fizycznych postrzegała ją jako równą sobie.
Niestety na twarzach narysowanych osób niepełnosprawnych widoczny jest nierzadko smutek czy wręcz grymas, który może być odczytany jako cierpienie. Nie brakuje
jednak uśmiechniętych wizerunków ludzi na wózkach inwalidzkich. Dzieci zamieszczają na rysunkach takie cechy, które
są istotne z ich własnej perspektywy. W wyniku prawdopodobnie osobistych doświadczeń dla jednych dzieci uśmiech
był cechą znaczącą, wyróżniającą się u osoby niepełnosprawnej, u innych cechą pierwszorzędną przypisaną niepełnosprawnym jest smutek. W tych rysunkach dzieci, co typowe
dla tej grupy wiekowej ujęte zostały cechy charakterystyczne
np. funkcjonalne – wózek służący do poruszania się, kule36.
Nie interpretowałabym braku kolorów jako jakiejś specjalnej wartości tych rysunków. Dzieci, dla których zagadnienie niepełnosprawności nie było ciekawe, po prostu się spieszyły i nie chciało im się kolorować prac (komentarz rodzica).
Z drugiej strony jak pisze P. Duksa w rysunkach dzieci ważną
36
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rolę odgrywają barwy, ponieważ w postrzeganiu dziecka,
świat jest piękniejszy i lepszy, im bardziej jest kolorowy”37.
Grafika 2. Osoba z niepełnosprawnością bez cech szczególnych (dzieci 7 letnie).

Źródło: badania własne.

Wyjątkowo rzadko zdarzało się, że dziecko nie potrafiło
sobie przypomnieć, czy widziało lub czy zna osobę z niepełnosprawnością. Może to wynikać z faktu, że niepełnosprawność była niewystarczająco widoczna. Przypuszczenie to obrazują powyższe rysunki oraz wypowiedź jednej z dziewczynek:
„osoba niepełnosprawna wygląda zupełnie tak jak my” (Ewa,
37

(Duksa 2011, 426)
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lat 7). Wszystkie rysunki z tej kategorii mają czerwone lub
różowe kolory. Stosowanie różu nawiązuje do spokoju, równowagi i czułości. Stosowanie czerwieni w dużej ilości oznacza pobudzenie. Przewaga różu i czerwieni stanowi o ekstrawertycznym temperamencie dziecka38. To, że na pracach dzieci postać osoby z niepełnosprawnością znajduje się w centralnym miejscu oznacza tyle, że dziecko znajduje się w fazie myślenia egocentrycznego, co jest zupełnie typowe dla dzieci w
wieku 6-7 lat39.
Grafika 3. Cechy charakteru osoby niepełnosprawnej.

Źródło: badania własne.

Okazuje się, że nie wszystkie dzieci rozumieją co to znaczy charakter w rozumieniu słownikowym. Zauważalna jest
jednak tendencja do nadawania cech nie wiązanych z dysfunkcjami w zakresie poruszania się.

38
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(Chermet-Carroy 2005)
Lasota 2016)

Osobie niepełnosprawnej jest smutno, dlatego „że nie
może chodzić, może myśleć sobie, że inni się z niej śmieją, że
jeździ na wózku” (Karol, lat 7). W wypowiedzi tej widoczna
jest obawa, że niepełnosprawność może być powodem do
śmiechu (negatywnej oceny), a więc cechą niepożądaną. Smutek osób niepełnosprawnych jest dość często wymieniany w
wywiadach, jest również widoczny w pracach plastycznych
wykonanych przez dzieci.
Pomimo tych umieszczonych na powyższej grafice raczej negatywnych cech charakteru czy wyglądu, jakie dzieci
nadają osobom niepełnosprawnym, wszystkie chciałyby taką
osobę poznać i mogłyby się z nią zaprzyjaźnić. Oznacza to
otwartość i gotowość do zmiany postrzegania osoby z niepełnosprawnością.
Ostatnim pytaniem kierowanym do dziecka było, czy
chciałoby jeszcze coś dodać od siebie. Jedynie jeden chłopiec
wspomniał wtedy, że „osoba, która jest niepełnosprawna stawia na specjalnie oznaczonych miejscach swój samochód”
(Ksawery, lat 6).
Z jednej strony dzieci potrafią być surowe i bezwzględne
w ocenie odmienności innych ludzi, reagując odrzuceniem
takiej osoby, wyśmianiem, ciekawością bądź lękiem. Z drugiej
strony część dzieci wydaje się być pełna akceptacji, nie zauważając odmienności fizycznych. Być może dzieje się tak wtedy,
gdy są one rekompensowane przez przyjazne usposobienie
czy też pozytywne cechy charakteru. Przypuszczam, że znaczenie może mieć tutaj opisana przez R. Cialdiniego40 reguła
podobieństwa, która głosi, że bardziej lubimy te osoby, które
w jakimś zakresie są do nas podobne, np. z uwagi na podobne
zainteresowania, podobne ubranie, podobny wygląd.

R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka,
Gdańsk 2013.
40
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Na zakończenie tego krótkiego raportu z badań prezentuję moją propozycję dziecięcej definicji niepełnosprawności:
Niepełnosprawny to osoba dorosła lub dziecko, które potrzebuje wózka inwalidzkiego bądź kul, aby się poruszać. Osobę taką cechuje powolność i smutek oraz cierpienie spowodowane różnymi chorobami i
widocznymi urazami. Osobie niepełnosprawnej nadawane są
cechy fizyczne oraz psychiczne. Niepełnosprawność w rozumieniu dziecka ma dość negatywny wydźwięk.
Podsumowanie
Pozyskując informacje na temat dziecięcego rozumienia
pojęcia niepełnosprawności nie miałam oczekiwań, że dzieci
podadzą trafne i dokładne definicje książkowe. Zarówno wywiady jak i uzupełniające je rysunki dostarczyły informacji na
temat wiedzy osobistej dzieci oraz ich doświadczeń dotyczących niepełnosprawności.
Na podstawie wyników badań klarują się następujące
wnioski:
1. W słowniku pojęć dzieci w wieku 6-7 lat znajduje się
definicja niepełnosprawności. Na ogół słowo niepełnosprawność
pojmowane jest w wąskim zakresie i ogranicza się do sfery
ruchowej osoby. Atrybutem osoby niepełnosprawnej jest wózek inwalidzki.
2. Większość dzieci zna pojęcie osoby niepełnosprawnej,
gdyż kojarzy je z kimś bliskim z rodziny: babcią, dziadkiem,
ciocią lub z kimś mijanym na ulicy, widzianym w telewizji.
3. Zdarza się, że źródłem informacji o niepełnosprawności są media, np. bajka, w której występuje dziewczynka na
wózku lub popularny serial telewizyjny.
4. Osobom niepełnosprawnym przypisywane są dość
często smutek i cierpienie – wymieniane przez dzieci jako cecha charakteru lub cecha wyglądu.
5. Wszystkie dzieci zgodnie przyznały, że mogłyby zaprzyjaźnić się z osobą niepełnosprawną i chciałyby taką poznać.
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6. Dzieci rozumieją, że niepełnosprawnym może być zarówno dziecko, jak i dorosły.
Badanie to należy traktować jako swego rodzaju pilotaż i
inspirację do dalszych, pogłębionych badań, przeprowadzonych na liczniejszej grupie dzieci i przy urozmaiconym kwestionariuszu. Uważam, że w taki, rozbudowany projekt badawczy warto zaangażować osobę o kompetencjach psychologa (ja jestem pedagogiem), który wypowiedzi dzieci oceni
przez pryzmat swoich kompetencji, co z całą pewnością
wzbogaci analizę wyników badań.
Dość ciekawe byłoby porównanie definicji niepełnosprawności stworzonej przez dzieci posiadające w rodzinie
osobę niepełnosprawną z dziećmi nieznającej ze swojego otoczenia osoby z niepełnosprawnością. Istotnym mankamentem
badań był fakt, że nie przeprowadzał ich odpowiednio merytorycznie przygotowany badacz, a nie każdy rodzic umiejętnie
i we właściwym czasie (pomimo instruktażu) stosował pytania
pogłębienia (np. jakie, ile, dlaczego, co przez to rozumiesz, w
jakiej sytuacji?). Z drugiej strony należy mieć jednak na uwadze względy etyczne. Mianowicie problem niepełnosprawności to nierzadko temat dość „delikatny”, ponadto myślę, że
dziecko z uwagi na swój młody wiek swobodniej czuje się w
trakcie wypowiedzi w towarzystwie osoby, z którą jest związane emocjonalnie i obawiam się, że obcej osobie – badaczowi
- trudno byłoby uzyskać podobne efekty badań. Są wśród nas
dzieci nieśmiałe, niepewne siebie, obawiające się obcych, których opinie mogą okazać się równie cenne, co pozostałych
dzieci, a rozmawiając z badaczem nie miałyby one stworzonych odpowiednich warunków komfortu wypowiedzi. Zatem
trafnie oceniam dobór rodziców mających wykształcenie bądź
doświadczenie pedagogiczne jako osób przeprowadzających
wywiady oraz wybór terenu badań (miejsce w domu badanego dziecka). Natomiast w przyszłości należałoby uszczegółowić kwestionariusz wywiadu i instruktaż jego wykonania. Nie
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sądzę, że przeprowadzanie wywiadów z dziećmi chodzącymi
do klasy „0” przez badacza będącego obcą osobą to dobry
pomysł. Być może odpowiedni w tej roli mógłby być wychowawca grupy, który również jest związany emocjonalnie z
dziećmi i przy którym dzieci czują się swobodnie.
Ze zrozumiałych powodów niniejsza praca nie wyczerpuje
problematyki definiowania niepełnosprawności przez dziecko
poprzez nadawanie cech. Aby można było dokonać uogólnień
należałoby wybrać próbę reprezentatywną z poszczególnych
regionów, przy uwzględnieniu zróżnicowanych zmiennych np.
liczba dzieci w rodzinie, wykształcenie rodzica.
Na podstawie badań wyłania się następujący wniosek
dla praktyki pedagogicznej: dzieci w wieku 6-7 lat nie nabywają wiedzy z zakresu niepełnosprawności w placówkach
oświatowych. A tymczasem istotne jest już od najmłodszych
lat kształtowanie społecznie pożądanych postaw wobec osób
niepełnosprawnych. Dzieci, na ogół poprzez fakt doświadczenia obcowania z osobą niepełnosprawną w rodzinie, są niejako
oswojone z niepełnosprawnością. Jednak na podstawie tego
jednego jedynego doświadczenia mogą kształtować się postawy, również stereotypy, wobec osób z niepełnosprawnościami
w przyszłości. Już od najmłodszych lat powinno pracować się
z dziećmi nad zrozumieniem i akceptacją osób niepełnosprawnych, a także wszelkich innych odmienności. W podstawie programowej wychowania przedszkolnego niestety nie
znalazłam takich wytycznych. W komentarzu do wspomnianej „podstawy programowej” w rozdziale III, stanowiącym o
edukacji społecznej, znajdziemy zapis, że uczeń na zakończenie edukacji przedszkolnej stosuje pojęcia „stowarzyszenia
pomocy chorym i niepełnosprawnym dzieciom”41, jest to jePodstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia
ogólnego
dla
szkoły
podstawowej
z
komentarzem;
https://www.gov.pl/web/edukacja/podstawa-programowamaterialy-dla-nauczycieli2 [pobrano dnia 25.04.2020] s. 27.
41
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dyna informacja na temat konieczności nauki dzieci o problematyce niepełnosprawności. A jak wykazują zaprezentowane
w tej skromnej pracy badania, problem niepełnosprawności w
rodzinie dotyczy 1/3 przypadków. Ponadto osób niepełnosprawnych nie izoluje się już jak przed laty, są wśród nas –
część dzieci mijała je na ulicy. Coraz głośniej mówi się o prawach osób niepełnosprawnych i konieczności ich przestrzegania (wspominam o tym w innym artykule).
Uważam, że nie należy pomijać treści dotyczących niepełnosprawności w podstawie programowej. Małym dzieciom
warto wpajać pojęcia tolerancji i akceptacji dla odmienności.
Dzieci należy również nauczać o różnych twarzach niepełnosprawności, wszak niepełnosprawny to nie tylko ten na wózku, niepełnosprawny to nie tylko ten smutny i powolny. Niezbędne jest opracowanie modelu działań dla nauczycieli, który
wspomógłby kształtowanie właściwego obrazu osoby z niepełnosprawnością wśród dzieci oraz wspierałby budowanie
poprawnych relacji dzieci pełnosprawnych z niepełnosprawnymi. W szczególności istotna jest jakość informacji przekazywanych dzieciom.
Jak wynika z badań małe dzieci są otwarte na innych ludzi – wszystkie chciałyby poznać i zaprzyjaźnić się z osobą
niepełnosprawną. W związku z tym warto pomyśleć o wyjściu
poza mury uniwersyteckie Żywej Biblioteki i zaproszeniu tej
formy edukacji do placówek oświatowych, oczywiście z odpowiednim do wieku dostosowaniem treści przekazu. Uczenie
się przez doświadczanie jest jedną z najefektywniejszych form
zdobywania wiedzy.
Streszczenie:
Niepełnosprawność jest obecna w życiu codziennym bez
względu na wiek obserwatora. W artykule zaprezentowano
wyniki badań piętnaściorga dzieci wykonane metodą wywiadu pogłębionego. Koncepcja badań została zaprezentowana w
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ujęciu nurtu fenomenologicznego, który odnosi się do nadawania znaczeń pojęciu – w tym przypadku pojęciu niepełnosprawności. Na podstawie wyników badań skonstruowano
definicję niepełnosprawności w ujęciu dziecięcym. Zaprezentowane badania należy tratować jako pilotaż, wstęp do dalszych rozważań oraz badań empirycznych.
Słowa kluczowe: niepełnosprawność, fenomenologia,
dziecko, nadawanie znaczeń, pojęcia.
Summary:
The concept of disability in the understanding of the child
Disability is present in everyday life regardless of the
age of the observer. The article presents the results of research
on fifteen children made by in-depth interview method. The
concept of research was presented in a phenomenological
approach, which refers to giving meaning to the concept of
disability. Based on the results of the research, a definition of
disability was constructed in terms of children. The presented
research should be treated as a pilot, an introduction to further
considerations and empirical research.
Keywords: disability, phenomenology, child, giving meanings, concepts.
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Aleksandra Strużyńska

Godność osób z niepełnosprawnością we współczesnym
świecie
Wstęp
Bardzo często we współczesnej debacie publicznej pojawiają się tematy dotyczące jakości życia osób z niepełnosprawnościami, ich pozycji społecznej i ekonomicznej, poziomu szans w różnorodnych formach życia społecznego, a także
sposobu ich postrzegania i traktowania1. Osoby z niepełnosprawnścią są często postrzegane jako „inne”, z kolei ich niepełnosprawność jako cecha dominująca. Lęk przed tym, co
inne i nieznane, skutkuje dystansowaniem się społeczeństwa
od osób w widoczny sposób niepełnosprawnych, unikaniem
kontaktów z nimi, co z kolei uniemożliwia przełamanie lęku i
powoduje powstawanie stereotypów2. Jednakże współczesna
„walka” wielu środowisk ze stereotypami wobec osób niepełnosprawnych przynosi wiele rezultatów. Jednym z nich jest
ewolucja terminu „niepełnosprawność”, bowiem jeszcze w XX
wieku niepełnosprawnych nazywano „inwalidami”, z kolei
współcześnie to nazewnictwo zostało zmienione na „osobę z
niepełnosprawnością”, stawiając na pierwszym miejscu podmiotowość i godność danego człowieka.

1 B. Trębicka-Postrzygacz, O niepełnosprawności w definicjach i regulacjach prawnych w perspektywie inkluzji społecznej, [w:] Student Niepełnosprawny - Szkice i Rozprawy, T. Zacharuk (pod. red.), nr 17 (10),
Siedlce 2017, s. 42.
2 M. Struck-Peregończyk, Wizerunek osób niepełnosprawnych w
środkach masowego przekazu – zarys zjawiska, [w:] Kwartalnik Internetowy „Komunikacja Społeczna”, nr 4(8), 2013, s. 23.
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1. Niepełnosprawność w literaturze przedmiotu
Termin „niepełnosprawność” na przestrzeni lat przechodził ewolucję. Przejawiało się to nie tylko w terminologii,
ale również w samym rozumieniu tego terminu. Przez większą część ubiegłego wieku „niepełnosprawność” była utożsamiana z widocznymi wadami ciała lub umysłu, a wobec samych osób z niepełnosprawnością posługiwano się bardzo
często terminem „inwalida”. Dopiero pod koniec XX wieku
pojęcie „inwalida” zostało wyparte przez określenie „osoba
niepełnosprawna”, a współcześnie coraz częściej świadomie
używane jest sformułowanie „osoba z niepełnosprawnością”3.
Nie można rzec, że „niepełnosprawność” to pojęcie jednoznaczne lub uniwersalne na gruncie wszystkich dziedzin nim
operujących. Wobec tego warto zaznaczyć, że powinno ono
zawsze być rozpatrywane z punktu widzenia tych dziedzin,
które za przedmiot badań stawiają sobie właśnie zjawisko niepełnosprawności4.
Interdyscyplinarność i wielowymiarowość pojęcia „niepełnosprawność” ma niezwykle istotne znaczenie w powszechnie obowiązującym prawie. Tworząc definicję niepełnosprawności nauka prawa jest zobowiązana ująć ją w przemyślane słowa, takie, które oddadzą sens i znaczenie zawarte
w definicjach pochodzących z innych nauk, a jednocześnie
będą skuteczne na gruncie realizacji norm prawnych. Jest to
niezwykle ważne, bowiem niepełnosprawność dotyczy człowieka, jego poczucia godności, akceptacji i empatii wyrażanych przez społeczeństwo, ale także odczuwanych i realizowanych w życiu osobistym, zawodowym i publicznym. Z tych
względów definicja tego pojęcia ma służyć przede wszystkim
jednostce, a dopiero potem instytucjom – nigdy odwrotnie.
B. Trębicka-Postrzygacz, O niepełnosprawności… op. cit., s. 43.
M. Giełda, Pojęcie niepełnosprawności, [w:] Prawno – administracyjne, aspekty sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce, M. Giełda, R.
Raszewska-Skałecka (pod. red.), Wrocław 2015, s. 20.
3
4
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Nie powinna być także rozważana głównie z płaszczyzny
ekonomii, dlatego też wynik ekonomiczny może być jednym z
wielu kryteriów, ale nigdy nie powinien dominować5.
W literaturze przedmiotu najczęściej wykorzystywane
jest pojęcie niepełnosprawności wprowadzone przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Zgodnie z wprowadzoną
wówczas przez WHO nomenklaturą, „ograniczenie”, „niesprawność” to terminem niepełnosprawność nazywa się
wszelkie ograniczenia lub niemożność zdolności wykonywania określonej czynności w sposób bądź też w zakresie uznawanym za typowe dla człowieka. WHO podała też definicję
„upośledzenia”, „ograniczenia w pełnieniu ról społecznych”,
rozumiejąc je jako „niekorzystną sytuację danej osoby wynikającą z uszkodzenia i niepełnosprawności funkcjonalnej, która
to sytuacja ogranicza lub uniemożliwia wypełnianie ról związanych z wiekiem danej jednostki, jej płcią oraz sytuacją kulturową i społeczną”6.
W Polsce obowiązuje definicja osoby niepełnosprawnej,
opracowana przez grupę specjalistów powołanych przez Pełnomocnika do spraw Osób Niepełnosprawnych, zawarta w
Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osoby niepełnosprawnej7. Ustawa określa, że osoba z niepełnosprawnością to osoba, której
stan fizyczny lub/i psychiczny trwale lub okresowo utrudnia,
ogranicza lub uniemożliwia wypełnianie zadań życiowych i
K. Kurowski, Wolności i prawa człowieka i obywatela z perspektywy
osób z niepełnosprawnościami, Wydawca: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2014.
6 M. Kowalska-Kantyka, Rodzaje niepełnosprawności i ich wpływ na
podjęcie pracy (zatrudnienie), [w:] Niepełnosprawni – przedsiębiorcom,
przedsiębiorcy – niepełnosprawnym, S. Kantyka (pod. red.), Rudzka
Agencja Rozwoju Inwestor, Ruda Śląska 2011, s 19 - 20.
7 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
5
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ról społecznych zgodnie z normami prawnymi i społecznymi8.
Z kolei pojęcie niepełnosprawności w ujęciu W. Dykcika
obejmuje różne ograniczenia funkcjonalne jednostek w każdym społeczeństwie, wynikające z uszkodzenia zdolności wykonywania jakiejś czynności w sposób uważany za normalny,
typowy dla życia ludzkiego. Wspomniane ograniczenia mogą
mieć charakter stały lub przejściowy, całkowity lub częściowy,
mogą dotyczyć sfery sensorycznej, fizycznej i psychicznej9.
Przedstawiona powyżej próba zaprezentowania i analizy definicji „niepełnosprawność” podkreśla złożoność i interdyscyplinarność tego pojęcia. Telegraficzna interpretacja
omówionego zagadnienia stanowi podwaliny pod dalszą
część niniejszego artykułu.
2. Godność osób z niepełnosprawnością
Wychowanie osób z niepełnosprawnością ma na celu
budowanie tożsamości tychże osób, rozwijanie ich autonomii i
poczucia godności, wdrażanie do funkcjonowania społecznego oraz do rozumienia i przestrzegania norm społecznych, a w
szczególności wyposażenie ich w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą im na korzystanie z ich wolności i praw
człowieka, a także pozwolą na postrzeganie siebie jako niezależnych osób. W związku z tym, warto odnieść się do godności człowieka.
Prace poświęcone zagadnieniu godności jednoznacznie
zaświadczają, że za słowem „godność” kryją się różne konteksty myślowe i różne koncepcje człowieka. Jednakże kultura
chrześcijańska uczyniła z godności rys osobowy ludzkiego
życia. W miejscu tym należy podkreślić, iż to kulturze chrzeJ. Wolińska, Percepcja społeczna, stereotyp niepełnosprawności – perspektywa aktora i obserwatora, [w:] Annales Universitatis Mariae Curie –
Skłodowska Lublin – Polonia, VOL. XXVIII, Lublin 2015, s. 46.
9 W. Dykcik (pod. red.), Pedagogika specjalna, Wydawnictwo UAM,
Poznań 2001.
8
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ścijańskiej zawdzięcza się wprowadzenie do teorii wychowania osobową koncepcję człowieka, która w porównaniu do
myśli rzymskiej i greckiej dała pełne i ostateczne wyjaśnienie
tej wyjątkowości oraz godności człowieka, dobitnie wskazując,
iż to godność człowieka wynika z dziecięctwa Bożego10. Człowiek jako dziecko Boże jest osobą, a więc w porządku życia
osobowego jest ukształtowany na obraz i podobieństwo Boże.
Ponadto w kulturze chrześcijańskiej Chrystus jest realnym
wzorem życia osobowego, a drogą prowadzącą człowieka do
zbawienia jako ostatecznego celu ludzkiego życia jest poświęcanie się dla drugiego11.
Godność osobowa jest zatem źródłem praw człowieka,
które — podobnie jak owa godność — są wrodzone, nienaruszalne i niezbywalne. Ludzie z niepełnosprawnością są obdarzeni taką samą godnością, jak każdy inny człowiek, a przez
swoją chorobę szczególnie upodabniają się do cierpiącego
Chrystusa, dlatego należy się im równość w prawach, jakie
przysługują każdemu człowiekowi. Środowisko zaś, w którym
przychodzi im żyć powinno podjąć wszechstronne działania,
aby pomóc bliźnim w ich trudzie12. Za wzór takiej postawy
bliźniego możemy obrać życie Jana Pawła II, którego filozofia
należała do nurtu personalistycznego, stawiając człowieka za
każdym razem bytem jedynym i niepowtarzalnym. Papież
Polak – nasz Rodak od samego początku swego kapłaństwa,
poprzez posługę biskupią, a w szczególny sposób jako Ojciec
Święty odnosił się w swoich przemówieniach, homiliach, czy
dokumentach do ludzi z niepełnosprawnością. Ta szczególna
10 J. Bergowicz, Wychowanie personalistyczne w chrześcijaństwie, [w:]
Biblioteka Teologii Fundamentalnej, Nr 3, Wydawnictwo Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce, 2008, s. 335 - 340.
11 Tamże, s. 341 – 346.
12 A. Mirkut, O odkrywaniu swojej godności przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną, [w:] Annales Universitatis Mariae Curie –
Skłodowska Lublin – Polonia, VOL. XXVII, Lublin 2014, s. 22 – 24.
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cecha jego posługi została zauważona, dzięki czemu powstały,
powstają i będą powstawać publikacje dotyczące tematu ludzi
chorych i cierpiących w oparciu o ponadczasowe nauczania
Jana Pawła II.
W tychże rozważaniach nad godnością osób z niepełnosprawnością warto też zwrócić uwagę na ewolucję paradygmatu niepełnosprawności związanego zarówno z dyskursem
naukowym, jak i zmianami społecznymi. Problem ludzi z niepełnosprawnością istnieje od początków cywilizacji, a wraz z
jej rozwojem ewoluowało również samo pojęcie niepełnosprawności. Współcześnie odbywa się debata nad stosownością terminów określających osoby z niepełnosprawnością.
Pierwszy proponowany termin to „osoba niepełnosprawna”
(tzw. identity-first language), z kolei drugi to „osoba z niepełnosprawnością” (tzw. person-first language). Pierwsze podejście
jest zgodne z tzw. społecznym modelem niepełnosprawności.
Podkreśla ono tożsamość danej osoby oraz fakt, że jest ona
niepełnosprawna z winy społeczeństwa czy systemu społeczno-politycznego. Drugie zaś określenie stawia na pierwszym
miejscu podmiotowość danej osoby i w ostatnich latach zyskuje na popularności szczególnie w kontekście działań inspirowanych systemem praw człowieka Organizacji Narodów
Zjednoczonych13.
3. Prawa osób z niepełnosprawnością – rys historyczny
Współczesna idea szeroko rozumianej pomocy wobec
osób z niepełnosprawnością rozwinęła bardzo szeroki i jest
skutkiem wieloletnich nowelizacji prawnych i aktów legislacyjnych obowiązujących w Polsce, odnoszących się do praw
człowieka. Takowe podstawy prawne m.in. akcentują ko13

https://dziewczynawspektrum.wordpress.com/2020/04/28/jakwspierac-osoby-w-spektrum-autyzmu-glos-samorzeczniczki/ (dostęp: 23.07.2020 r.)
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nieczność zapewniania pełnego uczestnictwo osób z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia społecznego14. Jednakże rys historyczny ukazuje, iż akty ustrojowe zawierające
gwarancję praw człowieka pojawiły się dopiero na przełomie
XIX i XX wieku i miały charakter jedynie krajowy, co oznaczało, że za interpretację zakresu tych praw odpowiadało państwo. Do końca XVIII wieku wobec ludzi schorowanych, niepełnosprawnych dominującym oddziaływaniem była opieka i
leczenie, a osoby te były wykluczone z życia społecznego, tym
samym z możliwości kształcenia15. Dopiero czas po II wojnie
światowej zaowocował w rozwój organizacji międzynarodowych, co przyczyniło się w konsekwencji do powstania licznych międzynarodowych aktów prawnych dotyczących praw
człowieka. Najważniejszą rolę w tworzeniu prawa międzynarodowego po 1945 roku odegrała Organizacja Narodów Zjednoczonych, zaś w Europie zasadnicze znaczenie ma prawodawstwo Unii Europejskiej16.
Przełomowym dokumentem wśród aktów prawnych była Powszechna Deklaracja Praw Człowieka – uchwalona 10
grudnia 1948 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Treść
deklaracji zawiera spektrum praw każdego człowieka bez
względu „na jakiekolwiek różnice rasy, koloru, płci, języka,
wyznania, poglądów politycznych i innych, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiegokol-

D. Kukla, W. Duda, M. Czerw-Bajer, Osoby niepełnosprawne w
systemie edukacji i poradnictwa zawodowego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011, s. 10.
15 B. Marcinkowska, Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością w
Polsce – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość [w:] Psychologia Wychowawcza, NR 7, Warszawa 2015, s. 206.
16 M. Jankowska, Prawa osób niepełnosprawnych w międzynarodowych aktach prawnych, [w:] Niepełnosprawność – Zagadnienia, Problemy,
Rozwiązania, PFRON, Warszawa 2012, s. 26-27.
14
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wiek innego stanu”17. Także Konwencja o Prawach Dziecka z
dnia 2 października 1989 roku podkreśla „uznanie wrodzonej
godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich
członków rodziny ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości oraz pokoju na świecie, (…) uznają prawo dziecka do
nauki i stopniowego realizowania tego prawa na zasadzie
równych szans”18.
Powyższe międzynarodowe akty prawne zostały ratyfikowane przez Polskę i nawiązuje się do nich w preambule do
Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty19. Dokument ten podkreśla m.in., że każda osoba z niepełnosprawnością ma prawo do nauki we wszystkich typach szkół, adekwatnie do posiadanych predyspozycji oraz potrzeb, przy
jednoczesnym dostosowaniu do możliwości wymagań edukacyjnych ucznia, jednakże w sytuacji, w której specjalistyczna
poradnia zdiagnozuje u niego specyficzne trudności w uczeniu się. Ponadto ustawa gwarantuje osobom z dysfunkcjami
pomoc
oferowaną
przez
poradnie
psychologicznopedagogiczne. Warto również dodać, że ustawa o systemie
oświaty zawiera spektrum dodatkowych praw dla osób z niepełnosprawnością, które umożliwią bądź ułatwią kształcenie.
Uczniom tym przysługuje m.in. nieodpłatny transport, a także
opieka w czasie podróży do szkół, ośrodków szkolnowychowawczych czy specjalnych ośrodków wychowawczych
oraz bezpłatny pobyt na terenie internatów ww. ośrodków. To
również prawo do dostosowania do możliwości psychofizycznych ucznia wszelkich sprawdzianów, egzaminów. W
myśl omawianej ustawy, osobom tym przysługuje prawo do
dostosowania standardów wymagań edukacyjnych, właściwe
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Paryż 1948 r.
Konwencja o Prawach Dziecka – dokument przyjęty przez ONZ w
1989 r., a przez Polskę ratyfikowany w 1991 r.
19 Z. Sękowska, Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej, Wyd. WSPS,
Warszawa 1998, s 54.
17
18
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wyposażenie i oprzyrządowanie miejsca nauki ucznia z
uwzględnieniem danej niepełnosprawności oraz możliwość
wydłużenia nauki na każdym z edukacyjnych szczebli20.
W 1994 roku została opublikowana Deklaracja z Salamanki, która podkreśla, iż należy wyrównywać szanse osób z
niepełnosprawnością. Dokument ten zawiera unijne wytyczne
do działań z zakresu edukacji osób ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi. Omówione zostały w nim postulaty dotyczące
wprowadzenia w życie idei edukacji dla wszystkich oraz otwartego społeczeństwa. Zamysł ten miał zagwarantować dostęp do
zwykłych szkół dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, gdzie to te konkretne potrzeby i zainteresowania tychże
uczniów będą stawiane w centrum zainteresowań pedagogicznych, zaś szkoły będą miejscem, w którym będą tworzone przyjazne społeczności. Ponadto w deklaracji zwrócono szczególną
uwagę, iż dzieci i młodzież dotknięta niepełnoprawnością powinna mieć zapewnioną pomoc w przezwyciężaniu trudności
w uczeniu się i nabywaniu kompetencji niezbędnych w ich dorosłym życiu21.
Z kolei Zgromadzenie Ogólne w 1993 roku opublikowało Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych. Dokument ten, określał modelowe kierunki
rozwiązań odnoszące się do osób z niepełnosprawnością oraz
stanowił podstawę tworzenia polityki i programów dotyczących niepełnosprawności. Omawiane zasady nie mają wiążącego charakteru, a są jedynie zobowiązaniem o charakterze
politycznym i moralnym, jednakże weszły na stałe do systemu
instytucjonalnego wielu państw członkowskich ONZ - w
20 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr
67, poz. 329 ze zm.).
21 Deklaracja z Salamanki oraz wytyczne dla działań w zakresie
specjalnych potrzeb edukacyjnych przyjęte przez Światową Konferencję dotyczącą specjalnych potrzeb edukacyjnych: Dostęp i Jakość,
Salamanka 1994.
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szczególności dokumenty Unii Europejskiej, dotyczące niepełnosprawności, powołują się bezpośrednio na rozwiązania zawarte w Standardowych Zasadach Wyrównywania Szans
Osób Niepełnosprawnych. Warto podkreślić, iż dla celów monitorowania oraz wdrażania zasad zawartych w dokumencie z
1993 roku, powołany został rok później Specjalny Sprawozdawca ds. Osób Niepełnosprawnych przy Komisji Rozwoju
Społecznego22.
Natomiast 1 sierpnia 1997 roku utworzono Kartę Praw
Osób Niepełnosprawnych, dokument nie gwarantujący konkretnych uprawnień, jednakże zawierający katalog dziesięciu
praw dla osób z niepełnosprawnością23. Dotyczą one:
1) dostępu do dóbr oraz usług, a także pełnego uczestnictwa w życiu społecznym,
2) dostępu do opieki medycznej, diagnostyki, leczenia,
rehabilitacji i edukacji leczniczej oraz szerokiego spektrum
świadczeń zdrowotnych,
3) możliwości wszechstronnej rehabilitacji ukierunkowaną szczególnie na adaptację społeczną,
4) nauki w szkołach masowych, jak również w placówkach specjalnych bądź edukacji indywidualnej,
5) dostępu do specjalistycznej pomocy (w tym m.in.
psychologicznej i pedagogicznej) umożliwiającej rozwój, zdobycie lub podniesie kwalifikacji ogólnych oraz zawodowych,
6) pracy zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem oraz
możliwościami, a także korzystania z doradztwa zawodowego
i pośrednictwa pracy oraz możliwości do pracy w warunkach
dostosowanych do potrzeb danej osoby,
7) zabezpieczenia społecznego,
Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych przyjęte podczas 48 Sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w dniu 20 grudnia 1993 (Rezolucja 48/96).
23 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych z dnia 1 sierpnia 1997
roku.
22
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8) środowiska wolnego od różnorodnych barier, w tym
dostępu do urzędów, punktów wyborczych, obiektów użyteczności publicznej, swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu, dostępu do informacji,
jak również możliwości komunikacji międzyludzkiej,
9) posiadania reprezentacji swego środowiska, a także
konsultowania z nimi wszystkich projektów aktów prawnych
odnoszących się do osób z niepełnosprawnością,
10) pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym odpowiednio
do swych potrzeb jak i zainteresowań24.
Wspomniane akta legislacyjne, to jedne z pierwszych a
zarazem kluczowych dokumentów ratyfikowanych w Polsce
na rzecz osób z niepełnosprawnością. Na ich bazie powstały
kolejne, które utworzyły spektrum praw dla tychże osób.
Równość praw obywatelskich gwarantuje osobom z niepełnosprawnością intelektualną możliwość realizacji dorosłości w
pełnym wymiarze25.
Ku zakończeniu
Na zakończenie rozważań nad godnością osób z niepełnosprawnością we współczesnym świecie – zaprezentowanych wybiórczo, w telegraficznym skrócie –autor niniejszego
artykułu chciałaby zacytować następujące słowa księdza Andrzeja Kicińskiego: „osoba niepełnosprawna jest członkiem
społeczeństwa i ma nienaruszalne prawo do pełnego życia w
społeczeństwie i Kościele. Uznając i popierając godność i prawa osób niepełnosprawnych, uznajemy własną godność i

Tamże.
A. Strużyńska, Formy kształcenia osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce, [w:] Pedagogika Katolicka. Człowiek – Rodzina – Społeczeństwo,
J. Zimny (pod. red.) Nr 26 (1/2020), Katowice 2020, s. 230 – 231.
24
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prawa”26. Powyższa myśl, powinna towarzyszyć nam każdego
dnia, bowiem godność jest wyrazem, który nie tylko ma na
celu szacunek do drugiego człowieka (w tym przypadku do
osoby z niepełnosprawnością), ale również do samego siebie.
Streszczenie:
Niniejszy artykuł miał na celu zaprezentowanie istoty
godności osoby z niepełnosprawnością we współczesnym
świecie. Wobec tego artykuł rozpoczął się od rozważań nad
ewolucją i krótką analizą terminu "niepełnosprawność". Następnie omówione zostało zagadnienie godności tychże osób.
W artykule umieszczone zostały również prawa osób z niepełnosprawnością. Wszystkie zawarte treści ukazują, iż na
przełomie ostatnich kilkudziesięciu lat stosunek wobec niepełnosprawnych ulega pozytywnym zmianom.
Słowa klucz: osoba z niepełnosprawnością, niepełnosprawność, godność
Summary:
The dignity of people with disabilities in the modern world
This article aims to present the essence of the dignity of a
person with a disability in the contemporary world. Therefore,
the article started with a reflection on the evolution and a brief
analysis of the term "disability". Then the issue of the dignity
of these people was discussed. The article also includes the
rights of people with disabilities. All the contents show that
the attitude towards the disabled has been changing positively
over the last several decades.
Keywords: person with a disability, disability, dignity

A. Kiciński, Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną,
Wyd. KUL, Lublin 2007, s. 69.
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Beata Kociołek

Przywództwo w organizacji a model przywództwa
służebnego w rodzinie – w poszukiwaniu innowacyjnych
rozwiązań w zakresie polityki prorodzinnej
Wprowadzenie
Współcześnie wiele mówi się o kryzysach w różnych
przestrzeniach, w których człowiek podejmuje działania. Dyskurs publiczny dotyczy także kryzysów jakie są udziałem
podstawowej jednostki społecznej, czyli rodziny. Niewątpliwie źródła licznych trudów mają charakter wielowymiarowy,
jednak potrzeba świadomych, skutecznych i efektywnych
przywódców aktualizuje się również w rodzinach. Zarówno
problemy w relacjach rodzinnych jak i zasadnicze zmiany otoczenia, w którym obecnie musi funkcjonować rodzina mają
kluczowy wpływ na tę podstawowa jednostkę społeczną.
Wyrazem troski o rodzinę są z całą pewnością działania
podejmowane przez organy władzy publicznej oraz jednostki
pozarządowe, a także samych zainteresowanych dobrem swoich rodzin. Państwo jako organizacja o charakterze fundamentalnym w życiu publicznym, wydaje się uznawaćwartość rodziny i dostrzegać jej rangę w przestrzeni społecznej i życia
wspólnotowego nie tylko w wymiarze terytorialnym. Wśród
licznych przedsięwzięć organów publicznych zarówno na
szczeblu krajowym jak i lokalnym,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, można wskazać szereg instrumentów wykorzystywanych w procesie realizacji polityki
na rzecz rodziny. Wśród nich kluczową rolę odgrywają instrumenty finansowe bezpośrednio zwiększające standard życia
polskich rodzin. Nie mniej ważne są narzędzia o charakterze
organizacyjno-regulacyjnym związane z procesami zrównoważonego rozwoju i zaspokajania potrzeb rodziny. W tej grupie
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kluczową pozycję zajmują programy i projekty wspierające
szeroko rozumiany rozwój osobisty, skierowane do członków
rodzin: rodziców, dzieci, młodzieży, seniorów. W niniejszym
artykule główne spektrum rozważań będą stanowiły zagadnienia związane z problematyką przywództwa w rodzinie, będące
w przekonaniu autorki przedmiotem poszukiwania innowacyjnych rozwiązań służących rozwojowi polityki na rzecz rodziny.
Analiza literatury, ofert organizacji pozarządowych i głos rodziców oraz przyszłych rodziców zebrany w ramach szeregu
warsztatów i kursów skierowanych do tej grupy odbiorców
potwierdza tezę, iż jest to obszar wymagający badań interdyscyplinarnych dla dobra wspólnego.
1. Przywództwo – próba definicji
Przewodzenie naturalnie towarzyszy społecznościom od
początku dziejów ludzkości. Ze względu na swoją wielowymiarowość, zagadnienie przywództwa jest przedmiotem badań wielu nauk w tym socjologii, politologii, psychologii, ale
także nauk o zarządzaniu, dla których działanie ludzkie zorientowane na cel stanowi kluczowy obszar rozważań związanych z funkcjonowaniem organizacji1.
Myśląc o przywództwie najczęściej ogniskujemy proces
poznania na przywódcy jako jednostce wyjątkowej jak Aleksander Wielki czy Napoleon Bonaparte, której spektakularne
cechy umożliwiają przewodzenie innym ludziom. Niewątpliwie ta właściwość przywództwa znajdująca swoje urzeczywistnienie w katalogu cech warunkujących ich „właścicielom”
przewodzenie jest istotna i stanowi warunek sine qua nonprzeprowadzenia oczekiwanych zmian. Jednak przywództwo to
nie tylko konkretny katalog cech przywódczych, to również
proces polegający na wywieraniu wpływu na innych (grupę,
zespół) w zakresie generowania celów i motywowania człon1

Por. G. C. Avrey., Przywództwo w organizacji. Paradygmaty i studia
przypadków, Wyd. PWE, Warszawa 2009, s. 26-27.
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ków do ich osiągnięcia bez konieczności wykorzystania środków przymusu2.
Zdaniem Petera Drucker’a skuteczny przywódca nigdy
nie koncentruje się wyłącznie na swoim ego, dlatego myśli w
kategoriach „MY” nie „JA”, gdyż de facto prowadzi zespół,
który aby osiągnąć cel powinien działać jak jedna drużyna,
czyli używającporównania sportowego„grać do jednej bramki” („the leaderswhowork the most effectivelyneversay „I”. They
don’t think „I”. They think „we”. They think „team”)3. Przedstawiona definicja akcentuje dobro zespołu, za który przywódca
jest odpowiedzialny. James Mac Gregor Burns podnosi, że
przewodzenie jest sztuką, dzięki której za sprawą przywódcy
powszechnie nazywanego liderem, dochodzi do realizacji
obranych celów, przy wykorzystaniu potencjału, wiedzy i talentów wszystkich uczestników procesu4. Jest to tym bardziej
kluczowe im większa jest niepewność środowiska w jakim
znajduje się grupa (organizacja). B. Brown definiuje przywódcę jako osobę, która „podejmuje się szukać potencjału w innych ludziach i w procesach (…) i ma odwagę ten potencjał
rozwijać”5. Zdaniem A. Augustyn przywództwo to „znajdowanie ścieżki”, polegające na „robieniu właściwych rzeczy” w
odróżnieniu od zarządzania, które utożsamia z podążaniem
wyznaczoną ścieżką, czyli robieniem rzeczy właściwie6. H.
Gawroński widzi cel przywództwa w przekazywaniu wizji
przywódcy w taki sposób, by była ona zrozumiała dla wyko2

G. A. Yukl., Leadership in Organization, Prentice-Hall, Englewood
Cliffs, New York 1989, s. 5.
3
P. Drucker., Managing for Business Effectiness, „Harvard Business
Review”, Vol.42 No. 3, pp. 53-60, 1963.
4
J. Burns., Leadership, Harper and Row, New York 1978, s.425.
5
B. Brown., Odwaga w przywództwie. Kompetencje autentycznego lidera, MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2019, s. 23.
6
A. Augustyn., Przywództwo liderów lokalnych w zarządzaniu jednostka samorządu terytorialnego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 97/2012,
11-22, s. 20, bazhum.muzhp.pl [dostęp 11.04.2020].
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nawców dążących do jej urzeczywistnienia7. W literaturze
stawia się również tezę o przywództwie jako wyższej formie
zarządzania, gdyż przywódca to ten kto „prowadzi innych, aby
sami siebie prowadzili” 8.
In Generali w literaturze przedmiotu nie ma ostatecznego
konsensusu i brak jednolitej definicji przywództwa. Dlatego
wydaje się zasadnym podejście określające przywództwo jakosuigeneris właściwość, umiejętność czy sprawność wywierania wpływu na ludzi w zakresie realizowania wyznaczonego
celu w procesie współdziałania połączona z tworzeniem wizji
rozwoju i pobudzania ludzi (podwładnych, zwolenników,
osoby powierzone liderowi) do działania9.
2. Nowoczesne przywództwo
Rozważania w obszarze nowoczesnego przywództwa są
efektem ewolucji instytucji przywództwa na przestrzeni wieków.
Kształtowanie się nowego modelu przywództwa jest związane z
rozwojem nauk zajmujących się człowiekiem i jego działaniami
w szybko zmieniającej się rzeczywistości. Zmiany zachodzące w
organizacjach i ich otoczeniu ściśle związane są z kulturą współczesnych organizacji. Czerpiąc z dorobku naukowego nad zagadnieniem przywództwa, krystalizuje się współczesny model
przywództwa, który wydaje się mieć właściwości aplikacyjne w
szerokim obszarze rzeczywistości, gdzie rola przywódcy jest
niezaprzeczalna, a zatem również w rodzinie.
Niezmiennie wśród kwalifikacji osobistych przywódcy
najbardziej kluczowe są wyznawane wartości, świadomość,
wiedza, umiejętności, doświadczenie i predyspozycje osobo7

H. Gawroński., Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych,
Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 139.
8
T. Lambert., Problemy zarządzania. 50 praktycznych modeli rozwiązań, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999, s. 129.
9
Por. R. Mrówka., Wyzwania współczesnych przywódców organizacji
gospodarczych, www.sgh.waw.pl, 2010, s.11, [dostęp 22.06.2020].
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wościowe. Katalog cech i umiejętności przywódczych wydaje
się jednak niewyczerpany, dlatego dokonując ich weryfikacji
jako kluczowe należy podnieśćpewność siebie, ambicję, inteligencję, asertywność, kreatywność, stanowczość, upór, wytrwałość, tolerancję na stres, odwagę. Nade wszystko ważna
jest gotowość do pełnienia roli lidera, gdyż jego rola jest nie do
przecenienia. To od przywódcy pochodzi wizja pożądanego
stanu i to on ostatecznie odpowiada za jej urzeczywistnienie.
Stąd ważna jest przejrzystość komunikowania do czego potrzeba uważności i zdolności słuchania, a także umiejętność
szybkiego podejmowania decyzjii podejmowania ryzyka wykorzystując pojawiające się okazje, a czasami także eksperymentowania. Ta oryginalna mozaika cech i umiejętności lidera
ściśle koreluje z jakością współdziałania i warunkuje skuteczność przywódcy. W literaturze potwierdza się tezę o braku
zamkniętej listy przedstawiającej zestaw cech fundamentalnych lidera, bez których nie można piastować tej roli. Nie
oznacza to także, że każdy człowiek zostanie liderem.Rozważania idą w kierunku zagadnienia rozwoju osobistego skutecznego przywódcy.
Nowoczesny lider toprzywódca transformacyjny, który
jako osoba charyzmatyczna i otwarta na innowacyjne działania służące dobru wspólnej sprawy, formułuje wizję i ponosi
odpowiedzialność za jej realizację. Raz jeszcze warto podnieść
świadomość wartości wykonywanych działań, wśród osób
którym przewodzi lider i oczywiście w pierwszym rzędzie u
niego samego. W ekstremalnym przywództwie podkreśla się
całkowitą odpowiedzialność przywódcy za całe przedsięwzięcie szczególnie za fiasko podejmowanych działań uzasadniając
je m.in. niewłaściwą komunikacją na linii przywódcapodwładny w myśl hasła, że „nie ma złych zespołów, są tylko
nieskuteczni liderzy”10.
10

J. Willink.,L. Babin., Ekstremalne przywództwo. Elitarne taktyki
Navy SEALs w zarządzaniu, Wyd. SQN, Kraków 2017, s. 60.
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Trudno nie zgodzić się z tezą, że skuteczne przywództwo łatwiej zobaczyć (efekty, wyniki) niż opisać. Niewątpliwie
droga do pozytywnych skutków przywództwa jest daleka,
stąd tak znacząca jest rola lidera, który pomimo całego katalogu cech określanych w teorii jako przywódcze, powinien być
otwarty na systematyczny rozwój osobisty zarówno swój jak i
uczestników powierzonego mu zespołu. Jego osobista wiarygodność inklinująca wysokie kompetencje, przejrzystość działania, prawość i intencjonalność są nieodzowne do wzbudzaniazaufania do lidera wśród członków jego zespołu, generując
tym samym poczucie bezpieczeństwa, niezbędne do kreatywnego rozwoju każdego człowieka.
Nowoczesny przywódca to wielkie wyzwanie. Coraz
częściej zestawia się je z rodzicielstwem, które nie tylko może
korzystać z wyników badań prowadzonych przez naukowców, ale także sprawdzać nowe koncepcje, teorie i nurty w
praktyce.
3. Model przywództwa służebnego
Istotą przywództwa służebnego (ang. Servant leadeship)
jest szczególna postawa lidera, który łączy jednocześnie przewodzenie i służbę. Służebny lider jest świadomy swojej roli,
podejmuje działania w poczuciu misji i odpowiedzialności
społecznej. Zarówno R. Greanleaf twórca modelu przywództwa służebnego jak również kontynuatorzy i propagatorzy
filozofii przywództwa służebnego K. Blanchard i P. Hodges,
podkreślają kluczowy filar tego wzorca jakim jest postawa
lidera określana jako „matter of attitude”11. Chodzi tu niewątpliwie o kwestię nastawienia, świadomości i intencji lidera.
Taka perspektywa postrzegania przywództwa wyzwala
sprzężenie zwrotne pomiędzy liderem a osobami którym on
przewodzi, czyniąc obie strony aktywnymi uczestnikami pro11

K. Blanchard, P. Hodges., Jak być przywódcą na wzór Jezusa?, Wyd.
M. Kraków 2014, s. 11.
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cesu zmiany, który określa się jako wypełnienie misji. Zaangażowanie wszystkich uczestników tego procesu stwarza szczególną sytuację dla każdego z nich. Jednocześnie daje pole wolności i przenosi odpowiedzialność. Przywódca pomaga realizować cele podwładnym przekazując im swoją wiedzę, ucząc
działania z poziomu wartości, określając wizję i strategię działania, której zasadniczym elementem jest wzmacnianie osób
jakimi kieruje. Podwładni dzięki rozwojowiswoich kompetencji, czują się odpowiedzialni za powierzone im zadania,aby w
przyszłości móc samodzielnie objąć przywództwo. Ta szczególna postawa lidera pozwala budować relacje z ludźmi, dlatego przywództwo służebne przynosi znacznie lepsze efekty
niż tradycyjne modele przywództwa, które m.in. stwarzały
możliwości nadużyć władzy będąc ukierunkowane na bezwzględne podporządkowanie liderowi, narzucającemu tempo
wykonywania zadań, bez perspektywy widzenia człowieka,
jego potrzeb i faktycznych możliwości jak przywództwo nakazowe, autorytarne czy procesowe.
W aspekcie przywódczym służebnego przywództwa
znajduje zastosowanie klasyczna piramida przywództwa, która potwierdza odpowiedzialność przywódcy za określenie
wizji działania, wyznaczenie celów strategicznych i zakomunikowanie tych informacji podwładnym. W kolejnym etapie
aktywizuje się drugi element przywództwa o charakterze służebnym. Jego rola jest nie do przecenienia, aby właściwie zrealizować wizję pod przewodnictwem przywódcy. Nawet jeśli
podwładni brali czynny udział w jej tworzeniu (co jest obecnie
standardem), proces implantacji i operacjonalizacja wydają się
kluczowymi składowymi w procesie dążenia do sukcesu
przez osiągnięcie podjętych zamierzeń. Tę transformację
przywództwa służebnego przedstawia rys. 1.
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Rys.1

Źródło: Opracowanie na podstawie: ServantLeadership w
praktyce – K. Blanchard, R. Broadwell – Piramida organizacyjna
www.rosnijwsile.pl[dostęp 20.06.2020]

Reasumując, zdaniem K. Blanchard’a i P. Hodges’a do
najistotniejszych przestrzeni działania lidera obok fundamentalnego tworzenia wizji należy również systematyczne doskonalenie siebie i zespołu by działać zgodnie z przyjętą wizją a
także tworzenie warunków do stałego rozwoju, troska o spójność działań z wyznaczonymi celami i wyznawanymi wartościami, dbałość o relacje w zespole.
4. Przywództwo w rodzinie
O tym, że współczesna rodzina potrzebuje skutecznego
przywódcy nie słyszy się zbyt głośno ani nazbyt często.Tradycyjny, hierarchiczny model rodziny zostaje obecnie
zastępowany tzw. modelem partnerskim. Z badań postaw
rodzicielskich prowadzonych przez autorkę wynika jednoznacznie, że zachłyśnięcie nowoczesnością nie służy jednak
ani rodzinie ani poszczególnym jej członkom.
Wśród rodziców uczestniczących w warsztatach rodzicielskich z którymi przeprowadzone zostały wywiady, aż 98%
badanych nie odnajdywało się początkowo w roli przywódcy
swojej rodziny i jako rodzic nie miało świadomości takiej roli.
Problem przywództwa wiązali z biznesem, pracą zawodową
(głównie w korporacjach), organizacjami pozarządowymi,
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akcjami społecznymi, partiami politycznymi. Swoje uczestnictwo w warsztatach łączyli bezpośrednio z trudnościami wychowawczymi jakie stały się ich udziałem. Swoje oczekiwania
rodzicielskie koncentrowali na otrzymaniu narządzi pozwalających zmienić trudne dla rodzica zachowanie dziecka. W obliczu dotychczasowych rozważań nad przywództwem, działania te mają de facto znamiona poszukiwania skutecznego
modelu przywództwa w rodzinie.
5. Rodzicielska droga do przywództwa
W związku z powyższym droga do stawania się przywódcą w rodzinie wciąż jeszcze jest do odkrycia i ma swoje
etapy rozwoju. Nie istnieje algorytm, który sprawnie rozwiązałby problem przywództwa w rodzinie, ale ważne wydają się
drogowskazy, o których traktują naukowcy zajmujący się tym
problemem, a także wyznaczają je dobre praktyki rodzicielskie
wypracowane m.in. w ramach wspomnianych warsztatów.
Fundamentalna triada obejmuje:
1. wybór właściwego kierunku działania – do czego zmierzam, jakie są moje cele, jaką mam wizję mojej rodziny, jakie są
cele mojej rodziny, do czego wychowuję/my nasze dzieci, co
służy mojej rodzinie (relacje, finanse, praca, odpoczynek);
2. osobistą wiarygodność przywódcy– kim jestem, jakie
są moje wartości, jak je realizuję, jakie są moje kompetencje (w
różnych przestrzeniach życia rodziny), intencje;
3.troskę o rozwój osobisty przywódcy i członków rodziny – jak dbam o swój rozwój jako lidera, jak postrzegam rozwój mojej rodziny.
Z wywiadów wynika, że konieczna jest osobista transformacja rodzica jako przywódcy w rodzinie, której celem jest
samopoznanie utożsamiane z samorozwojem. Po pierwsze
ważna jest świadomość siebie jako przywódcy w rodzinie,
swojego potencjału, mocnych i słabych stron, swoich talentów
i braków. Po drugie umiejętność współdziałania w rodzinie
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związana z poczuciem bezpieczeństwa, zaufania, empatii w
budowaniu relacji, rozpoznawaniu potrzeb i ich właściwej
realizacji, służącej rozwojowi osoby ludzkiej. Po trzecie służba
– wsparcie, towarzyszenie, obecność, tworzenie i celebrowanie
rodzinnego „MY”.
6. Przywództwo służebne w rodzinie
Kiedy już rodzice ugruntowali się w przekonaniu, że to
do nich należy przewodzenie w rodzinie, podjęli poszukiwania swoich ścieżek w rozwoju trudnej sztuki rodzicielstwa.
W brew pozorom wachlarz organizacji wspierających rodziców jest szeroki i każdy znajdzie właściwe dla siebie „knowhow” bez względu na metodę, szkołę czy koncepcję jaką wybierze. Wśród najczęściej wskazywanych przez rodziców, którzy
zdecydowali rozwijać swoje rodzicielskie kwalifikacje, znalazły
się: Metoda Marii Montessori, Pozytywna Dyscyplina, Szkoła dla
rodziców i wychowawców, Porozumienie bez Przemocy Marshalla Rosenberga, działania oferowane przez Family Lab Polska
propagujące doświadczenia Jaspera Juul’a.
Wśród wniosków prezentowanych w wywiadach z rodzicami można skonstatować, że w nowoczesnym przywództwie w rodzinie kluczowe jest zagadnienie samoprzywództwa, które pozwala zobaczyć perspektywę osobistego rozwoju
przywódcy jako osoby, męża/żony, partnera, rodzica, pracownika. Stąd przywództwo w rodzinie ma charakter przywództwa transformacyjnego. Rodzic biorąc odpowiedzialność
za siebie, swoje potrzeby i decyzje jest w pełni odpowiedzialny za relacje w rodzinie, w szczególności relacje z dzieckiem i
nie oczekuje zmian od dziecka tylko sam je inicjuje dla dobra
wspólnoty rodzinnej.
Kolejnym ważnym wnioskiem jest przekonanie, że wzór
jaki daje lider swoim najbliższym determinuje sposób postrzegania przez nich różnych spraw (problemów, sukcesów, niepowodzeń), ale także ludzi (wiek, status społeczny, choroby),
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a co za tym idzie relacji między nimi (budowanie, pielęgnowanie). Poczucie misji rodzicielskiej pomaga w bardziej świadomym i elastycznym rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy
potrzebą służby rodzinie a indywidualnymi potrzebami
przywódcy.
Potwierdzona została teza o przywódcy w rodzinie, który przekazuje dzieciom swoje wartości, wiedzę, mądrość, zasoby duchowe i uczy umiejętności potrzebnych do stawania
się przywódcą w przyszłości. Rodzic jest przywódcą służebnym, wewnętrznie zmotywowanym do pełnienia swojego
powołania. Posługując się modelem przywódcy prezentowanym przez K. Blanchard’a i P. Hodges’a rodzic jako przywódca służebny jest świadomy rozwoju osób powierzonych jego
przewodnictwu i stara się adekwatnie zaspokoić ich potrzeby
na każdym etapie rozwoju osobistego12. Nowicjuszowi, który
jest na początku swojej edukacji, przekazuje informacje o charakterze podstawowym dotyczące kwestii co? jak? gdzie? kiedy? dlaczego? Adeptowi, czyli osobie będącej już w trakcie
szkolenia przez przywódcę przekazuje instruktaż, praktykę i
ocenę podejmowanych działań. Praktykowi, który samodzielnie podejmuje zadania, lider deleguje je i zapewnia motywację. Ostatnim etapem edukacji jest mistrz, którym może stać
się osoba zdolna do szkolenia innych. Jemu przywódca daje
autonomię i swoją afirmację.
Na koniec jeszcze jeden wniosek, który okazać się może
priorytetowym dla rozwoju przywództwa w rodzinie. Dotyczy on autorytetu rodzicielskiego, który ku zaskoczeniu wielu
rodziców może być umocniony przezszczery dialog z dzieckiem. Obawy o zniszczenie autorytetu rodzicielskiego w
związku z otwarciem się na potrzeby dziecka okazały się w
przekonaniu uczestników warsztatów nieuzasadnione. Jednocześnie badani wskazali na potrzebę wzmocnienia kompeten12

tamże, s.156.
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cji dobrej komunikacji, w tym najbardziej aktywnego słuchania oraz nazywania emocji i potrzeb, bez oceniania zwykle
negatywnego bazującego na stereotypach wychowania jakie w
sobie nosimy.
Zakończenie
Reasumując, dotychczasowe rozważania o istocie przywództwa w rodzinie, potwierdzająjego niezastąpioną wartość
dla prawidłowego rozwoju wszystkich członków rodziny a w
konsekwencji prawidłowego wzrost całej społeczności. W
związku z powyższym, zasadne jest włączenie przywództwa
w rodzinie w katalog narzędzi służących polityce prorodzinnej i dobru wspólnemu. Przywództwo oparte na rodzinocentryzmie w opozycji do dzieciocentryzmu, oznacza, że każdy
członek rodziny ma szansę otrzymać w niej to czego potrzebuje, a dopiero w kolejnym etapie skorzysta ze wsparcia organów publicznych zgodnie z zasadą subsydiarności.
Streszczenie:
Współcześnie przywództwo określa się często mianem
nowoczesnego przywództwa. Ewolucja klasycznej koncepcji
przywództwa, zakorzenionej w bezsilności i niedostatkach
jednostki, którym mogą zaradzić tylko nieliczni, wielcy tego
świata uległa zasadniczej transformacji w kierunku przywództwa, które jest powołaniem imisją przywódcy, wyznaczającego
wizję rozwoju, urzeczywistnianą w procesie doboru właściwych środków prowadzących do celu, troski o rozwój każdej
jednostki (w tym lidera!) w grupie i grupy jako całości.Analiza
dostępnej literatury oraz wywiady przeprowadzone z rodzicami wskazują jednoznacznie, że przywództwo ma kluczowe
znaczenie również w rodzinie. Dlatego działania władz publicznych zogniskowane na politykę prorodzinną winny aktywować również te przestrzenieobok stosowania instrumentów prawnych, organizacyjnych i finansowych.

232

Słowa kluczowe: przywództwo, przywództwo służebne, rodzina, przywództwo w rodzinie, polityka rodzinna, instrumenty polityki na rzecz rodziny
Summary:
Leadership in the organization and model of servant leadership
in the family- in search for innovative solutions in the family policy
Today, the leadership is oftendetermined with the name
of the modern leadership. Evolution of the classic concept of
leadership, individual rooted in the helplessness and deficiencies which can remedy only few, large of this world, has undergone the fundamental transformation towards the leadership which is a vocation and a mission of the leader, fixing the
vision of the development, fulfilled in the process of the selection of the relevant funds leading to the goal, concern for the
development of every individual (including the leader!) in the
group and group as a whole.Analysis of the available literature, interviews with parents show explicitly that the leadership matters in the family. Therefore, the activities of public
authorities focused on family policy should also activate these
spacesapart from the use legal, organizational and financial
instruments.
Keywords: leadership, servant leadership, family, family
leadership, family policy, pro-family policy instruments
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Jowita Berdzik

Współczesne trendy w badaniach nad sieroctwem:
perspektywa empiryczna
Wstęp
Dynamika zmian społecznych w naszym kraju sprawia,
iż kwestia sieroctwa społecznego uwidacznia się ze szczególną
ostrością na obecnym etapie przeobrażeń. Wśród obecnie
funkcjonujących w Polsce form opieki zastępczej nad dziećmi i
młodzieżą, istotne znaczenie mają formy rodzinne. Zalicza się
do nich rodzinę adopcyjną, rodzinę zastępczą oraz instytucje o
charakterze rodzinnym, czyli rodzinny dom dziecka oraz wioska dziecięca.
Po II wojnie światowej liczba sierot osiągnęła apogeum.
W związku ze znacznym nasileniem zjawiska sieroctwa, pochodzący z Austrii Herman Gmeiner, stworzył ideę utworzenia Wiosek Dziecięcych. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce
w Polsce sprawuje pieczę zastępczą nad dziećmi, których rodzice z różnych powodów nie są w stanie sprawować nad
nimi opieki. SOS Wioski Dziecięce stwarzają swoim wychowankom odpowiednie warunki do dorastania i zaspokajania
nie tylko podstawowych potrzeb, ale również potrzeb wyższego rzędu.
Dzieci mieszkające w wioskach pochodzą z rodzin niewydolnych wychowawczo, gdzie nieustannie brakowało
środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb ich członków. Niepoprawna sytuacja występująca w tych rodzinach
związana jest nie tylko z osiąganymi przez nie niskimi dochodami, ale w szczególności z występowaniem zjawisk patologicznych, takich jak alkoholizm czy narkomania. SOS Wioska
Dziecięca jest w szczególności przeznaczona dla liczniejszych
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rodzeństw, pozbawionych szans na adopcję lub znalezienie
rodziny zastępczej1.
Planowanie przyszłości pełni szczególną rolę w życiu
każdej jednostki. Plany i aspiracje wyznaczają kierunek działań, determinują podejmowane aktywności. Aspiracje młodej
generacji decydują o przyszłości całego społeczeństwa, wpływając na gospodarkę, naukę, kulturę, politykę. Ponadto skuteczny start zawodowy osoby młodej znacząco wpływa na jej
aktywność na rynku pracy i ścieżkę rozwoju zawodowego
Traumatyczne przeżycia dzieci z ich domów rodzinnych, występujące deficyty rozwojowe, poczucie osamotnienia i pustki
mogą wywierać negatywny wpływ na zdolność odnalezienia
się ich na rynku pracy2. Należy podjąć konkretne i zdecydowane działania, aby w szybko zmieniających się realiach rynku pracy, ułatwić podopiecznym SOS Wiosek Dziecięcych
odnalezienie klucza do sukcesu. Wiedza, jak radzić sobie na
rynku pracy, samodzielność i świadoma odpowiedzialność za
własny rozwój edukacyjno – zawodowy są gwarantami powodzenia w dorosłym życiu zawodowym. W nieustannie
zmieniającej się sytuacji na rynku pracy, w warunkach dynamicznego postępu technicznego, nieustannej transformacji i
niejednoznaczności, pytanie o plany i dążenia podopiecznych
SOS Wiosek Dziecięcych jest szczególnie ważne i istotne.
1. Istniejący stan wiedzy w zakresie tematu badań
Dotychczasowy dorobek badawczy, dotyczący aspiracji i
planów edukacyjnych i zawodowych jest dość obszerny. Badania dotyczące omawianej problematyki prowadzili m.in. Z.
Skorny (1980), E. Jackowska (1980), T. Lewowicki (1987), K.
Żegnałek (1995), H. Kasten (1997), B. Szczupał (2000). W ostatM. Łobocki, O SOS Wioskach Dziecięcych, Oficyna Wydawnicza
„Impuls”, Kraków 2011, s. 20 - 28
2 A. Majewska, Wpływ środowiska na ścieżkę zawodową dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, Katowice 2010.
1
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niej dekadzie również prowadzono wiele badań dotyczących
aspiracji, wśród których warto wspomnieć badania prowadzone przez T. Sołdrę-Gwiżdż na Śląsku Opolskim (1996),
badania aspiracji zawodowych studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie realizowane przez P. Górskiego
(1997), badania nad aspiracjami młodzieży województwa
podkarpackiego prowadzone przez P. Długosza (2005), czy też
badania M. Korczyńskiego (2004), B. Wciórka (2004), K. Musialskiej (2008) i T. B. Chmiel (2009). Wszyscy badacze tej problematyki koncentrowali się głównie na opisie treści i uwarunkowań aspiracji edukacyjnych i zawodowych.
Istniejący stan badań odnośnie SOS Wiosek Dziecięcych
w Polsce jest ubogi. Tematykę wiosek dziecięcych w swych
dziełach podejmował Mieczysław Łobocki. Jest on autorem
artykułu „Wioska Dziecięca SOS w Biłgoraju” ( 1988). Ponadto Mieczysław Łobocki w 2011 roku wydał książkę „O SOS
Wioskach Dziecięcych”. Publikację można uznać za kompendium wiedzy o SOS Wioskach Dziecięcych. Oparto ją przede
wszystkim na dostępnej literaturze przedmiotu, danych zaczerpniętych z Internetu oraz materiałach opracowanych
przez działającą w Polsce pozarządową organizację SOS Wioski Dziecięce.
Tematyką SOS Wiosek Dziecięcych zajmował się także
Wiesław Kowalski, który w 1999 roku napisał książkę „Wioski
Dziecięce SOS w świecie i w Polsce 1949–1999” oraz w 2011
„Wioski Dziecięce SOS w systemie opieki zastępczej w Polsce”.
Problematykę SOS Wiosek Dziecięcych podejmowała
również Anna Róg. Dzieło autorki „Wioski dziecięce SOS w
Polsce. Funkcjonowanie w lokalnych społecznościach” zawiera analizę literatury i podstawowych pojęć z zakresu rozwoju
rodzinnych form opieki kompensacyjnej nad dziećmi i młodzieżą, historię i zakres działań podejmowanych przez stowarzyszenie SOS oraz funkcjonowanie SOS Wiosek Dziecięcych
ze szczególnym uwzględnieniem realizacji w nich funkcji
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opiekuńczej i wychowawczej. Ponadto autorka w znacznej
mierze skupia się na funkcjonowaniu SOS Wiosek Dziecięcych
w lokalnych społecznościach. Badania dotyczące funkcjonowania SOS Wiosek Dziecięcych w lokalnych społecznościach
przeprowadzone zostały w Biłgoraju, Kraśniku i Siedlcach.
Uzupełnieniem do badań było zrobienie zdjęć. Badania przeprowadzone były w czerwcu 2002 roku, we wrześniu 2003
roku oraz w czerwcu i wrześniu 2004 roku.
Analizując publikacje, które dotychczas ukazały się w tej
dziedzinie, można stwierdzić, iż brakuje literatury, która w
sposób dogłębny opisywałaby funkcjonowanie tych placówek
i w sposób należyty skupiałaby się na wychowankach SOS
Wiosek Dziecięcych.
Należy podkreślić, iż dotychczas nikt nie podjął się badań w kontekście planów edukacyjnych i zawodowych podopiecznych SOS Wiosek dziecięcych w Polsce.
2. Teoretyczne podstawy badań empirycznych
SOS Wioski Dziecięce, należące do międzynarodowej
organizacji SOS Children Villages, obecnej od ponad 65 lat w
135 krajach na całym świecie. Niesie pomoc dzieciom opuszczonym, osieroconym oraz zagrożonym utratą opieki rodziców. Pierwsza SOS Wioska Dziecięca powstała w 1949 roku w
Austrii. Założył ją Hermann Gmeiner dla dzieci osieroconych
podczas II wojny światowej. Zgodnie z ideą założyciela opieka
w SOS Wioskach Dziecięcych ma charakter rodzinny. Głównym założeniem Hermanowskiej koncepcji jest także ułatwienie osieroconemu dziecku powrotu do normalnego życia, zastępując utraconą rodzinę biologiczną powołaną do tego celu
inną rodziną. Zdaniem Hermanna Gmeinera niemożliwym
jest przywrócenie dzieciom wszystkich utraconych wartości.
Uważał także, że należy dążyć do tego, by przynajmniej stworzyć dzieciom dom rodzinny, prowadzony przez oddaną matkę. Jednakże nie negował wychowania dziecka w rodzinie
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tworzonej przez matkę i ojca, a wręcz uznawał owy model za
najkorzystniejszy, zdawał sobie jednak sprawę z trudności
znalezienie tak wielu małżeństw gotowych do poświecenia się
wyłącznie opiece nad dziećmi. Na podstawie posiadanych
doświadczeń dowodził, iż wiele samotnych kobiet jest w stanie poświęcić swoje prywatne życie w imię opieki nad dziećmi. W ten sposób owe kobiety zyskują możliwość realizacji
niespełnionych potrzeb macierzyństwa i opiekuńczości3.
SOS Wioski Dziecięce to osiedla 12-14 domów. W każdym domu mieszka Rodzina SOS, którą tworzą Rodzice SOS
(małżeństwo lub osoba samotna) oraz 6 – 8 powierzonych ich
opiece dzieci, którymi nie mogli opiekować się rodzice biologiczni. Najczęściej wychowują się tutaj liczne rodzeństwa. To
Rodzice SOS dbają o ich wychowanie, zdrowie i edukację.
Każde dziecko w Rodzinie SOS jest otoczone miłością i dorasta
w poczuciu bezpieczeństwa. W Polsce prowadzone są 4 SOS
Wioski: w Biłgoraju, Kraśniku, Siedlcach i Karlinie oraz Dom
Młodzieży w Lublinie4.
SOS Wioska Dziecięca w Biłgoraju znajduje się na obszarze 3,6 ha i składa się z 15 domów jednorodzinnych usytuowanych w trzech grupach oraz budynku administracyjnopedagogicznego. Wioska znajduje się przy ulicy Zielonej 132.
Na mieszkania dla rodzin wioskowych przeznaczono 12 domów jednorodzinnych o powierzchni 25 m2 każdy. Pozostałe
domki to dom dyrektora, gdzie znajdują się również pokoje
gościnne oraz hotel przeznaczony dla cioć. Ostatni dom to
Rodzinny Dom Puchatek, w którym przebywają dzieci o nieuregulowanej sytuacji prawnej.
SOS Wioska Dziecięca w Kraśniku zajmuje obszar 5 ha i
usytuowana jest w południowo-zachodniej części Kraśnika
J. Brągiel, Wioski dziecięce, [w:] J. Brągiel, S. Badora (red.) Formy
pracy opiekuńczo-wychowawczej, Częstochowa 1997. s. 185-186.
4 M. Łobocki, O SOS Wioskach Dziecięcych, Oficyna Wydawnicza
„Impuls”, Kraków 2011.
3
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Fabrycznego przy ulicy Hermanna Gmeinera 8. Domy mieszkalne (14) zajmują największa część wioski. W każdym domku
o powierzchni 135 m2 mieszka jedna rodzina. Domy przystosowane są do zamieszkania przez matkę i szóstkę powierzonych pod jej opiekę dzieci. Na terenie wioski usytuowany jest
także dom dyrektora oraz budynek administracyjny, w którym mieszczą się pomieszczenie dla księgowej, sekretariat,
gabinet dyrektora, dwa pokoje dla pedagogów, pokój psychologa, gabinet stomatologiczny oraz sala konferencyjna. Ostatnim, dużym budynkiem usytuowanym na terenie wioski jest
domek dla cioć. Placówką współpracującą z SOS Wioską Dziecięcą w Kraśniku jest Wspólnota Mieszkaniowa zlokalizowana
również na terenie miasta. To właśnie tam przechodzi młodzież opuszczająca wioskę.
SOS Wioska Dziecięca w Siedlcachzajmuje obszar około
3,9 ha i składa się z 12 domów jednorodzinnych o powierzchni
180 m2 każdy, domu dyrektora oraz dwóch budynków administracyjno-socjalnych. Pierwszy z budynków mieści w sobie
pomieszczenia biurowe, księgowość, gabinet psychologiczny i
pedagogiczny, garaże, warsztaty oraz pokoje dla cioć. W drugim znajduje się pracownia plastyczna, rodzinne mieszkanie
pedagoga mieszkanie konserwatora i jego rodziny oraz pokoiki gościnne przeznaczone dla cioć. Ponadto infrastrukturę
wioski tworzą dwa place zabaw, amfiteatr, górka do sportów
zimowych oraz duże boisko sportowe. Cały teren SOS Wioski
Dziecięcej w Siedlcach jest ogrodzony, ponieważ w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się ruchliwa obwodnica oraz
niezagospodarowane stawy i tereny bagienne.
SOS Wioska Dziecięca w Karlinie rozmieszczona jest na
terenie około 3 ha i składa się z 14 piętrowych domków rodzinnych o powierzchni 150 m2 każdy, domu dyrekcji oraz
pawilonu administracyjnego, hotelowego i pawilonu konserwatora. Pawilon administracyjny mieści w sobie pomieszczenia biurowe, a więc: gabinet dyrektora, sekretariat, księgo-
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wość, archiwum, gabinety psycholog, pedagoga i pracownika
socjalnego, aulę, kuchnię i pomieszczenia socjalne. Pawilon
hotelowy mieści 8 pokoi dla cioć, które wyrażają chęć zamieszkania w wiosce oraz pokoje gościnne. W domu konserwatora znajduje się warsztat i mieszkanie. Ponadto w Karlinie,
podobnie jak w innych wioskach, zostały urządzone place
rekreacyjno – sportowe.
SOS Dom Młodzieży w Lublinie.Innym elementem tworzącym system opiekuńczo – wychowawczy Stowarzyszenia
SOS jest również Dom młodzieży SOS w Lublinie. Założony
został 1 września 1992 roku i przeznaczony jest dla młodzieży
opuszczającej wioski w Biłgoraju i Kraśniku. Dom dysponuje
trzema budynkami. Dwa z nich stanowią budynki mieszkalne,
a więc 12 mieszkań mogących pomieścić ok 40 wychowanków. W budynkach umieszczone są także dwa pokoje dla wychowawców, bibliotekę oraz pomieszczenie administracyjne5.
Sieroctwo - jak podaje Kozak pojęcie sieroctwa jest niejednoznaczne, charakteryzuje się rozbudowanym zakresem
znaczeniowym. W związku z tym dokonano podziału na sieroctwo naturalne oraz społeczne. Sieroctwo naturalne jest
skutkiem śmierci rodziców, natomiast w przypadku sieroctwa
społecznego dziecko zostaje pozbawione normalnego środowiska rodzinnego. Definiowane jest ono jako brak opieki rodzicielskiej, który uwarunkowany jest różnorodnymi czynnikami. Należą do nich między innymi: uzależnienia, ubóstwo
czy przewlekłe choroby6.
Sieroctwo społeczne – stan określający sytuację i położenie społeczne dzieci, wychowywanych poza rodziną w do-

A. Róg, Wioski Dzieciece SOS w Polsce funkcjonowanie w lokalnych
społecznościach, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2009, s. 47-51.
5
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mach dziecka lub w rodzinach zastępczych7. H. Cudak rozszerza pojęcie sieroctwa społecznego, które w obecnych czasach
zmieniło swoje znaczenie. Współcześnie terminem tym określa
się również dzieci, które posiadają oboje rodziców, lub jedno z
nich, lecz cierpią na brak sprawowanych funkcji opiekuńczowychowawczych przez rodziców. Ponadto dokonuje podziału
sieroctwa społecznego ze względu na źródła, na sieroctwo
społeczne prawne, losowe, społeczne jako skutek dezintegracji
rodziny oraz w wyniku odrzucenia8. Przyczynami sieroctwa
społecznego są z jednej strony czynniki ogólne i zarazem pośrednie, zwane też makrospołecznymi lub zewnętrznymi, z
drugiej zaś czynniki bezpośrednie, których upatruje się w nieprawidłowym funkcjonowaniu podstawowego środowiska
naturalnego, jakim jest rodzina, określane też mianem mikrospołecznych lub wewnętrznych9.
Plany edukacyjne i zawodowe - Plany są jednym z ważniejszych motywów ludzkiego działania. Kierują procesem
uczenia się jednostki, jej działalnością twórczą oraz wywierają
silny wpływ na podejmowanie przez jednostkę działań innowacyjnych, zmierzając do przekształcania i doskonalenia samego siebie oraz swego środowiska. W literaturze przedmiotu
wyróżnia się plany edukacyjne, odgrywające istotną rolę w
rozwoju umysłowym młodzieży. Odnoszą się one do poziomu
wykształcenia, który dany osobnik pragnie lub zamierza w
przyszłości osiągnąć. Plany edukacyjne mają bliski związek z
planami zawodowymi jednostki, odnoszącymi się do przyszłego zawodu, wykonywanych w nim czynności, warunków

M. Sendyk, Społeczne przystosowanie dzieci z poczuciem sieroctwa duchowego, Wyd. Oficyna Wydawnicza „impuls”, Kraków 2001, s. 46–48.
9
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pracy, zajmowanego w nim stanowiska. Nazywane bywają
planami edukacyjno – zawodowymi10.
Zbigniew Skorny wymienia szereg aspiracji, między
innymi:
a) szkolne – dotyczące wyników pracy szkolnej, uzyskiwania ocen;
b) edukacyjne – dotyczące przyszłej nauki, uzyskania
wykształcenia;
c) zawodowe – odnoszące się do zdobycia danego zawodu, wykonywania określonych czynności zawodowych, do
warunków pracy, zajmowania stanowiska (w obrębie aspiracji
zawodowych autor wyodrębnia aspiracje efektywnego działania dotyczące działalności skierowanej na uzyskanie sukcesu
oraz aspiracje do samokształcenia przejawiające się w chęci
uzupełnienia posiadanej wiedzy, nabywanie nowych umiejętności zawodowych)11.
Kompensacja - jest zjawiskiem występującym w świecie
przyrody, cywilizacji i społeczeństwa. Rozumiana jako "wyrównywanie", "równoważenie", "zastępowanie" znajduje
szczególne zastosowanie w życiu osobistym człowieka, w sferze jego funkcjonowania biologicznego i psychicznego. Jako
uniwersalna zasada stosowana jest zwykle w tych dziedzinach
i sytuacjach, w których występuje brak, niedobór, szkoda, deprywacja, strata, niepowodzenie czy porażka12. Skutkom sieroctwa można i należy przeciwdziałać podejmując działania
kompensacyjne.. Można przyjąć, że kompensacja to wyrów10 M. Miszczuk-Wereszczyńska (red.), Aspiracje edukacyjne i potrzeby szkoleniowe mieszkańców Małopolski. Publikacja kluczowych wyników
badań. Kraków 2008.
11 Z. Skorny, Aspiracje młodzieży oraz kierujące nimi prawidłowości,
Ossolineum, Wrocław 1980, s.35.
12
S. Badora, Główne formy opieki kompensacyjnej w Polsce, [w:] Badora S., Marzec D. (red.), System opieki kompensacyjnej w zjednoczonej
Europie, Kraków 2001, s.100.
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nywanie i zastępowanie rodziny naturalnej innymi formami
zastępczego rodzicielstwa. Najbardziej skuteczny sposób
kompensowania dziecku sierocemu braków opieki i wychowania ze strony rodziny własnej, stanowią rodzinne formy
opieki: rodziny adopcyjne, rodziny zastępcze, rodzinne domy
dziecka i wioski13.

3. Metodologiczne podstawy badań empirycznych

W procesie badawczym istotną czynnością jest określenie zmiennych zależnych i niezależnych. Procedura badawcza
opiera się na kilku etapach, z których najważniejszą, wyjściową pozycję zajmuje określenie celu badań, a także problemów
badawczych, gdyż od tego zależy dalszy etap postępowania,
jakim jest dobór odpowiedniej metody i techniki badawczej.
Jak podaje T. Pilch: „Każde badanie służy realizacji jakiegoś celu. Celem badań nazywamy określenie tego, co badacz pragnie osiągnąć w swoim badaniu, a następuje to poprzez szczegółowe poznanie interesującego nas zagadnienia.
Zasadniczy cel poznania naukowego to zdobycie wiedzy, którą charakteryzuje określona ścisłość, pewność, ogólność oraz
maksymalność zawartych w niej informacji. Dopiero takie
poznanie prowadzi do wyższych form funkcjonowania wiedzy a są nimi prawa i prawidłowości nauki”14.
Jak podaje T. Pilch przedmiot badań jest to „zadanie,
które staje przed nami w momencie uświadomienia sobie konieczności przeprowadzenia badań empirycznych”15.
J. Sztumski określa przedmiot badań jako „wszystko, co
składa się na tzw. rzeczywistość społeczną, a więc zbiorowości

T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, Wyd. 2 poprawione i rozszerzone, Wyd. Akademickie "Żak", Warszawa 1998, s. 48.
15 T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, Żak, Warszawa 1995, s.101.
14
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i zbiory społeczne, instytucje społeczne, procesy i zjawiska
społeczne”16.
Hipoteza jest zawsze dokładniejszym w stosunku do
problemu wyznaczeniem zakresu rzeczywistości, na którym
toczyć się będą badania - dokładniej precyzuje zmienne, o które pytamy w problemie i które określamy jedynie w większym
przybliżeniu. Musi określać zależności między zmiennymi.
Powinna być zbudowana na podstawie uznanej wiedzy naukowej. Jednakże nie może paraliżować inwencji badacza.

4. Metody, techniki i narzędzia badawcze

W procesie badania naukowego istotny jest właściwy dobór metod, technik i narzędzi badań. W literaturze występują
pewne rozbieżności w określaniu metody i techniki badawczej.
Według S. Nowaka zarówno metody, jak i techniki badań są sposobami postępowania naukowego, które mają na celu rozwiązanie sformułowanego problemu. Różnią się tym, że metody są
ogólnie zalecanymi sposobami rozwiązywania problemów, a
techniki odnoszą się do bardziej uszczegółowionych sposobów
postępowania badawczego i faktycznie stosowanych w danej
nauce. Są one także metodami badań, lecz nie w ogólnym , a
węższym znaczeniu tego słowa. Aleksander Kamiński metodę
badań rozumie jako „zespół teoretycznie uzasadnionych zabiegów koncepcyjnych i instrumentalnych, obejmujących najogólniej całość postępowania badacza, zmierzającego do rozwiązania
określonego problemu naukowego". Techniką badań nazywa zaś
„ czynności praktyczne, regulowane starannie wypracowanymi
dyrektywami, pozwalającymi na uzyskanie optymalnie sprawdzalnych informacji, opinii, faktów”17.
J. Sztumski, Wstęp do metodologii i technik badań społecznych, Katowice 1995, s. 7.
17 M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006, s. 27
16
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W badaniach najczęściej stosuje się metodę sondażu diagnostycznego z zastosowaniem techniki. Narzędziem powszechnie stosowanym w badaniach jest kwestionariusz ankiety
(własnej konstrukcji oraz kwestionariusz wywiadu). Jako uzupełnienie metody sondażu stosowane są: metoda przypadku
(zostaje wybranych kilkoro respondentów, których los zostanie
przedstawiony) oraz metoda badania dokumentacji z zastosowaniem techniki uzyskania dodatkowych informacji z dokumentacji. Jak podaje T. Pilch „Metoda sondażu diagnostycznego jest
sposobem gromadzenia wiedzy o atrybutach strukturalnych i
funkcjonalnych oraz dynamice zjawisk społecznych, opiniach i
poglądach wybranych zbiorowości, nasilaniu się i kierunkach
rozwoju określonych zjawisk i wszelkich innych zjawiskach instytucjonalnie nie zlokalizowanych – posiadających znaczenie
wychowawcze – w oparciu o specjalnie dobraną grupę reprezentującą populację generalną, w której badane zjawisko występuje”. W ramach wspomnianej metody wykorzystana jest najczęściej technika ankiety. Daje ona możliwość gromadzenia informacji, poprzez wypełnianie przez osobę badaną kwestionariuszu
na ogół o wysokim stopniu standaryzacji18.
Metoda indywidualnych przypadków jest analizą jednostkowych losów ludzkich uwikłanych w określone sytuacje
wychowawcze lub analizą konkretnych zjawisk natury wychowawczej poprzez pryzmat jednostkowych biografii ludzkich z nastawieniem na opracowanie diagnozy przypadku lub
zjawiska w celu podjęcia działań terapeutycznych19.
T. Pilch wyróżnił poniższe rodzaje technik badań:
1. wywiad, który jest rozmową badającego z respondentem lub respondentami według opracowanych wcześniej dyspozycji lub w oparciu o specjalny kwestionariusz,

18
19
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T. Pilch Bauman T., Zasady badań..., op. cit., s.11
Ibidem, s.13

2. badania dokumentów, jest techniką badawczą służącą
do gromadzenia wstępnych, opisowych, także ilościowych
informacji o badanej instytucji czy zjawisku wychowawczym
oraz techniką poznawania biografii jednostek i opinii wyrażonych w dokumentach.
Techniki analizy dokumentów:
1. technika analizy treściowej dokumentów (polega na
interpretacji zawartych w nich treści),
2. technika analizy formalnej dokumentów (dotyczy
przede wszystkim zewnętrznego opisu ich wyglądu, sposobu
sporządzania, stopnia trwałości adekwatności z zamiarem,
jaki przyświecał),
3. analiza wypracowań (polega na swobodnych wypowiedziach pisemnych na konkretny temat),
4. analiza rysunków (stanowi zazwyczaj próbę opisu i
interpretacji odnoszących się do nich treści, barw i warunków,
w jakich powstały)20.
Zakończenie
Problematyka sieroctwa obecna była w empirycznej pedagogice społecznej od początku wyłonienia się jej jako autonomicznej dziedziny badań naukowych. Plany edukacyjne i
zawodowe kształtują się i zmieniają w związku z rozwojem
psychofizycznym młodzieży. Początkowy okres rozwoju planów edukacyjnych i zawodowych dzieci i młodzieży występuje w formie niejasno sprecyzowanych marzeń i pragnień, odnoszących się do sfer przyszłego życia. W literaturze określane
przyjmują miano aspiracji życzeniowych, przekształcających
się stopniowo w dążenia działaniowe. Szczególnie znaczącą
rolę w planowaniu własnej przyszłości odgrywa dążenie młodzieży do wyboru dalszego kierunku kształcenia i zawodu,

20

Ibidem, s. 20.
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czyli plany edukacyjno zawodowe21. Istotną rolę w procesie
kształtowania planów edukacyjnych i zawodowych podopiecznych SOS Wiosek Dziecięcych w Polsce odgrywa społeczność wioskowa i grupa rówieśnicza.
Streszczenie:
Problematyka sieroctwa obecna była w empirycznej pedagogice społecznej od początku wyłonienia się jej jako autonomicznej dziedziny badań naukowych. W procesie badań
naukowych istotny jest właściwy dobór metod, technik i narzędzi badań. Procedura badawcza opiera się na kilku etapach, z których najważniejszą, wyjściową pozycję zajmuje
określenie celu badań, a także problemów badawczych, gdyż
od tego zależy dalszy etap postępowania, jakim jest dobór
odpowiedniej metody i techniki badawczej.
Słowa kluczowe: badania pedagogiczne, metoda, technika, sieroctwo, kompensacja
Summary:
Contemporary trends in orphanage research: an empirical
perspective
The issue of or phanhood was present in empirical social
pedagogy from the very beginning of its emergence as an autonomous field of scientific research. In the process of scientific research, it is important to properly select research methods,
techniques and tools. The research procedure is based on several stages, the most important of which is to define the purpose of the research, as well as research problems, because the
next stage of the procedure, which is the selection of the appropriate method, depends on it. and research technique
Keywords: pedagogical research, method, technique, or
phanhood, compensation
Z. Skorny, Aspiracje młodzieży oraz kierujące nimi prawidłowości.
Ossolineum, Wrocław 1980, s. 21
21
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Alina Błaszczyk

Udział kobiet w organach statutowych a wyniki
finansowe spółek publicznych w Polsce
Wstęp
Problem pozycji kobiet na rynku pracy jest od kilkudziesięciu lat (Witkowska, Kompa) i nie jest to problem tylko Polski, ale także Unii Europejskiej. Kobiety i mężczyźni jako pracownicy nie są tacy sami, ale to nie znaczy, że któraś z płci jest
gorsza, są po prostu inni. Autorka zainteresowała się:1
• wykształceniem kobiet– kobiety decydują o wykonywanym
zawodzie i pozycji jaką będą zajmować. Chociażby przez
wybór kierunku studiów: humanistyczne, pedagogiczne,
społeczne, nie wybierają studia z przyszłością – teleinformatyka, czy inne techniczne. Przez to są nakierowane
głównie na pracę w sektorze publicznym, a więc raczej niskopłatną, ale z zapleczem socjalnym;
• nierównościami w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn – role
społeczne bardzo mocno narzucają kobietom ich ścieżkę
zawodową, ponieważ po urodzeniu dzieci będą się nimi
opiekowały, mimo że jest też urlop tacierzyński. Panują
również stereotypy, które wynikają m.in. z obaw pracodawców, że kobiety będą poświęcały się rodzinie, będą częściej nieobecne w pracy i na zwolnieniu lekarskim. Dr hab.
Iga Magda i jej współpracownicy z SGH, po analizie danych BAEL-owskich, wskazali na zmniejszenie aktywności
kobiet na rynku pracy ze względu na program 500 plus.
Również kobiety ponad dwukrotnie częściej niż mężczyźni
A. Błaszczyk., Zróżnicowanie na rynku pracy ze względu na płeć,
[w:] „Edukacja Równościowa: Wyzwania – Potrzeby – Możliwości”,
Wyd. Impuls, Kielce 2020.
1
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pracują w niepełnym wymiarze czasu pracy. W ostatnim
kwartale 2019 roku można było zaobserwować, że spadła
liczba bezrobotnych kobiet w stosunku do mężczyzn;
• luką w wynagrodzeniach– z najnowszych danych GUS
można zauważyć, że mimo ogólnego wzrostu płac jest zauważalna duża różnica między wynagrodzeniami kobiet i
mężczyzn. W minionym roku kobiety zarobiły o ok. 1000zł
mniej. Z Informacji opublikowanej przez Główny Urząd
Statystyczny wynika, że w 2018 roku ponad 54% kobiet zarabiało do 4100zł. Natomiast ok. 68% mężczyzn zarabiało
powyżej 8200zł;
• kobietami na stanowiskach kierowniczych – ponieważ w
ostatnich latach podnoszony jest przez Unię Europejską
problem obecności kobiet na stanowiskach kierowniczych,
więc informacje o kobietach na stanowiskach kierowniczych również pojawiły się w badaniach. Można zauważyć,
że tych kobiet jest niewiele. A przecież mają predyspozycje
do zarządzania. Mają wyższe wykształcenie niż mężczyźni
(kobiet jest ok. 60% a mężczyzn 23% z wyższym wykształceniem), są cierpliwe, mają lepszy stosunek do pracowników, nie są ryzykantkami, są asertywne, mają ogólnie więcej umiejętności miękkich niż mężczyźni.
Głównym celem prowadzonych badań jest sprawdzenie
czy obecność kobiet w organach statutowych spółek publicznych w Polsce ma wpływ na wyniki finansowe tych spółek, a
także skonstruowanie mierników taksonomicznych odwzorowujących wyniki finansowe spółek i zbadanie odsetka kobiet w organach statutowych spółek publicznych w latach
2010 – 2019 na warszawskiej giełdzie.
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1. Kobiety na stanowiskach kierowniczych – problemy
Podczas przeglądu literatury autorka natknęła się na
określenia:2
• „cieknąca rura” – im wyższe stanowisko tym mniej kobiet,
• „szklany sufit” – gdy kobiety napotykają niewidoczne
bariery na drodze do awansu na najwyższe stanowiska kierownicze; mniej kobiet niż mężczyzn w kierownictwie,
• „szklany klif” – jeżeli kobieta jest na wysokim stanowisku kierowniczym, to i tak jest skazana na niepowodzenie,
• „szklane ściany” – kiedy to kobiety pełnią funkcję pomocniczą, peryferyjną (sekretarki, asystentki) wobec zajmujących wyeksponowane stanowiska mężczyzn. Ich praca wymaga szerokich kompetencji interpersonalnych i organizacyjnych, nie mogą one jednak zdobywać umiejętności menedżerskich, a tym samym są pozbawione szans na awans na stanowisko kierownicze,
• „szklane ruchome schody” – gdy pracujący w zawodach sfeminizowanych mężczyźni bardzo szybko awansują na
lepiej płatne stanowiska kierownicze (np. dyrektora szkoły),
podczas gdy kobiety pozostają na niższych szczeblach w hierarchii stanowiskowej.
Kobiety stanowią połowę społeczeństwa, są dobrze wykształcone, a wciąż nie są dostatecznie reprezentowane na
stanowiskach decyzyjnych wszystkich szczebli. Tzw. „szklany
sufit" stanowi barierę nie do przekroczenia dla wielu polskich
kobiet i hamuje je przed dążeniem do realizacji ambitnej ścieżki kariery zawodowej. „Szklane ruchome schody” również są
widoczne w zarządzaniu szkołami w Polsce. Kobiety w dalszym ciągu muszą udowadniać, że są dynamiczne, kompetentne i że sprawdzają się w pracy na stanowiskach zarządzających.Brak powszechnego zastosowania rozwiązań wspieraR. Siemieńska (red.), Kariery akademickie kobiet i mężczyzn. Różne
czy podobne?, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2019.
2

255

jących godzenie życia zawodowego z prywatnym oraz dzielenia obowiązków rodzinnych dodatkowo utrudnia kobietom
powrót na rynek pracy po okresie urlopu rodzicielskiego bądź
aplikowanie na wyższe stanowiska. Tymczasem to na nich
głównie spoczywają obowiązki opiekuńcze nad zależnymi
członkami rodziny. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podkreślił, że często w przypadku równych kwalifikacji
chętniej awansowani są kandydaci płci męskiej niż żeńskiej, w
szczególności ze względu na pewne stereotypy dotyczące roli
kobiet w życiu zawodowym oraz obawę, że częściej będą
przerywać karierę z powodu obowiązków rodzinnych i że są
mniej elastyczne w organizacji czasu pracy.Wielokrotnie można spotkać się z sytuacją upadającej spółki i awansowania na
stanowisko dyrektora kobiety. Czynione jest to dokładnie po
to, aby pokazać, że kobieta nie nadaje się na stanowisko kierownicze, że spółka skazana jest na upadek, a zatem mamy do
czynienia ze „szklanym klifem”.
Giełda Papierów Wartościowych posiada Podręcznik
Dobrych Praktyk. Dobre Praktyki 2002, 2005 i 2008 nie określały kryteriów powoływania członków zarządu, natomiast od
wszystkich członków rady nadzorczej oczekiwano należytego
wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz doświadczenia życiowego, a także wysokiego poziomu moralnego.
Rzecznik Praw Obywatelskich w 2012 roku zgłaszał rządzącym problem niewystarczającej liczby kobiet w organach decyzyjnych w spółkach Skarbu Państwa oraz spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych3. Niestety, wprowadzone wówczas dobre praktyki w zakresie zapewnienia
zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w organach
spółek nie zmieniły sytuacji. W Podręczniku 2016 jest zapisane
„Rekomendacja dotyczy wszechstronności i różnorodności
K. Wilkołaska-Żuromska., RPO: kobiet w spółkach jest za mało, pobrano
z:
https://www.rp.pl/Rzecz-o-prawie/306089993-RPOkobiet-w-spolkach-jest-za-malo.html (dostęp: 20.06.2020).
3
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składu organów spółki”. Oznacza to, że kobiety w organach
statutowych spółek publicznych w Polsce do 2030 roku mają
stanowić 40%. Tymczasem warto zaznaczyć, że do tej pory (w
25-letniej historii „Parkietu”) funkcję prezesa Giełdy Papierów
Wartościowych przez trzy miesiące 2017 roku pełniła prof.
Małgorzata Zalewska. Stała się pierwszą i na razie jedyną kobietą na tym stanowisku. Za czasów jej panowania grupa
GPW m.in. „obniżyła koszty funkcjonowania, co przyczyniło
się do jeszcze lepszych wyników finansowych samej giełdy”4.
Ustąpieniu ze stanowiska towarzyszyły spore emocje i niemałe zamieszanie.
Następnie przeglądając literaturę o kobietach w organach statutowych autorka zauważyła, że prof. L. Bogdanowicz5 przeprowadzał badania na spółkach GPW w Warszawie,
z których wynikało, że obecność kobiet w organach statutowych, w szczególności w radzie nadzorczej, wpływa pozytywnie na wynik finansowy spółki (ROA, ROE), natomiast u
prof. D. Witkowskiej6, która również przeprowadzała badania
na warszawskich spółkach giełdowych był negatywny wpływ
kobiet na wynik finansowy spółki. Zatem zostały podjęte
przez autorkę badania, aby sprawdzić na jaki wynik finansowy kobiety mają wpływ a na jaki nie mają wpływu oraz czy
ma znaczenie obecność kobiet w radzie nadzorczej czy w zarządzie.

P. Tychmanowicz., Prezesi giełdy odcisnęli swoje piętno na rynku,
pobrano z: https://www.parkiet.com/25-lat-Parkietu/301259929Prezesi-gieldy-odcisneli-swoje-pietno-na-rynku.html(dostęp:
20.06.2020).
5 L. Bohdanowicz., Własność menedżerska w polskich spółkach publicznych, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
6 D. Witkowska, K. Kompa, A. Matuszewska-Janica, Sytuacja kobiet na rynku pracy. Wybrane aspekty, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego,
Łódź 2019.
4
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2. Założenia badawcze
Spółki znajdujące się na Giełdzie Papierów Wartościowych muszą składać raporty kwartalne i roczne, zatem istnieje
dostęp do danych wskaźników finansowych bądź w przypadku ich braku wyliczenia. Do pozyskania danych została wykorzystana analiza raportów i sprawozdań spółek oraz baza danych Notoria Serwis. Natomiast do analizy danych wykorzystano m.in. średnią, minimum, maksimum, odchylenie standardowe, współczynnik Pearsona, analizę wielowymiarową –
mierniki taksonomiczne SMR, regresję liniową oraz statystykę
t-studenta.
Badanie wpływu obecności kobiet na kondycję spółek
będzie prowadzone za pomocą analizy korelacji i regresji. Założenia badawcze to:
1. obecność kobiet w organach statutowych jest mierzona w czerwcu, a wskaźniki na koniec roku, czyli po pół roku
funkcjonowania danego organu,
2. obecność kobiet w organach statutowych jest mierzona odsetkiem kobiet w zarządzie, w radzie nadzorczej oraz
przewodniczących zarządów i prezesów rad nadzorczych do
całego organu statutowego,
3. kondycja spółek będzie mierzona za pomocą pojedynczych wskaźników i mierników taksonomicznych.
Badaniem zostały objęte spółki z rynku podstawowego
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, które w dniu
30.12.2019r. uwzględnione były w jednym z następujących
indeksów: WIG20, WIG30, mWIG40, sWIG80. Spółek niefinansowych było 115, natomiast finansowych 26. Kolejnym
warunkiem było notowanie tych spółek na koniec grudnia
2010 roku na GPW. Takich spółek było 91 (finansowych – 18 i
niefinansowych – 73), co stanowi 64,54% spółek z 2019 roku.
Szczegółowe dane dotyczące lat i WIG-ów przedstawia tabela
(tabela 1).
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Tabela 1. Dane dotyczące spółek w latach 2010 – 2019 z podziałem na WIG-i.
Spółki finansowe

Spółki niefinansowe

WIG**

WIG20/
mWIG40
WIG30

sWIG80

WIG20/
mWIG40
WIG30

sWIG80

I*

B*

I*

B*

I*

B*

I*

P*

U*

P*

U*

P*

U*

2010

6

5

0

4

1

1

0

4

7

11

12

18

22

91

2011

8

5

0

5

2

1

0

5

7

11

13

21

26

104

2012

8

6

0

5

2

1

0

5

7

11

13

21

31

110

2013

8

6

0

5

2

1

0

5

7

11

15

22

34

116

2014

9

6

0

5

2

1

1

5

7

11

16

25

36

124

2015

9

6

0

5

2

2

1

5

7

11

17

26

37

128

2016

10

6

0

5

2

2

1

5

7

12

18

26

41

135

2017

10

6

0

5

2

2

1

5

8

12

18

26

43

138

2018

10

6

0

5

2

2

1

5

8

12

19

26

44

140

2019

10

6

0

5

2

2

1

5

8

12

19

26

45

141

Rok

Razem

Gdzie: * - B – banki, I – pozostałe, P – produkcja, U – usługi, ** spółki, które nie są w żadnym z WIG-ów: WIG20, WIG30, mWIG40,
sWIG80. Źródło: opracowanie własne.

Nie wszystkie przedstawione w tabeli 1 spółki zostały
wzięte do analizy, ponieważ weszły później na GPW bądź
posiadają więcej niż 5% braków danych. Są to dwie spółki:
Mabion SA i MCI Capital SA.Natomiast Getin Holding SA –
brak danych od 2005 roku w Serwis.Notoria.pl.Zatem 73 spółki niefinansowe i 18 finansowych będą analizowane do końca.
Autorka wykorzystała następujące zmienne, do których
miała dostęp, bądź je wyliczyła. Na analizowane 42 zmienne
spółki finansowe i niefinansowe mają 18 wspólnych zmiennych. Zmienne te zgromadzone są w tabeli 2.
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Tabela 2. Zmienne do analizy spółek.
grupy zmiennych
płynności

zadłużenia

wskaźniki
sprawności
zarządzania
(działania)

rentowności/zyskownoś
ci

giełdowe/rynkowe
przepływów
pieniężnych
majątkowe
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zmienne

płynności bieżącej (2,0),
płynności szybkiej (1,0)
wskaźnik obsługi zadłużenia,
stopa ogólnego zadłużenia,
zobowiązania długoterminowe,
zobowiązaniakrótkoterminowe,
zobowiązania finansowe
(MSR39),
zobowiązania
wskaźnik rotacji aktywów,
wskaźnik rotacji należności,
wskaźnik pokrycia majątku,
współczynnik wypłacalności,
wskaźnik płynności MFW,
koszty działania / wynik na
działalności bankowej,
koszty działania / dochody z
działalności podstawowej,
wskaźnik rotacji zapasów,
wskaźnik rotacji zobowiązań,
rentowności aktywów – ROA,
rentowności kapitału własnego –
ROE, marża zysku operacyjnego,
zysk netto,
EBITDA, EBITDA na akcję,przychody ze sprzedaży,
wskaźnik aktywów przychodowych,
produktywność majątku trwałego,
strata netto
wskaźnik P/E, wskaźnik P/BV,
cena rynkowa akcji,
wartość księgowa na akcję –
BV,zysk na akcję,
zyskowności netto,
liczba akcji
przepływ pieniężny netto,
cashflow na akcję (ok. 8)
aktywa,
kapitał własny,
kapitał zakładowy/ podstawowy,
wskaźnik kapitału własnego,

spółki
niefinansowe
X
X
X
X
X
X

X
X
X

spółki finansowe
banki

X
X

X
X

poza
bankowe
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

aktywa finansowe (MSR39),
koszty działania / aktywa
liczba kobiet (0/1)

X

X
X
X

X

gdzie: kolor zielony – stymulanta, kolor czerwony – destymulanta,
kolor szary – nominanta, kolor czarny – zmienna nie brana do analizy, gdyż trudno ocenić jest charakter. Źródło: opracowanie własne.

W teorii i praktyce znanych jest wiele wskaźników, które
są istotne przy ocenie stanu spółki i perspektywach jej rozwoju.
Jednak aby wybrać te najistotniejsze określające rozwój spółki i
ważne dla inwestora przy podejmowaniu przez niego decyzji,
zmienne zostały pogrupowane ze względu na kondycję finansowo-ekonomiczną spółki (tabela 2)7. Przedstawione wskaźniki
finansowe są miarami klasycznymi, powszechnie stosowanymi
do oceniania kondycji finansowej spółek.Do analizy kondycji
spółek zebrano dane dotyczące 42 wskaźników, które określono
jako stymulanty i destymulanty oraz nominanty.
3. Wyniki badań pilotażowych
„Badania wskazują, że niski odsetek kobiet w zarządach
i radach nadzorczych to wymierna strata dla spółek. Jeśli
udział kobiet w organach zarządzających wynosi co najmniej
30%, to takie przedsiębiorstwa osiągają wyniki finansowe lepsze o 6% i są bardziej konkurencyjne.”8 W Polsce od 2013 roku
rośnie liczba kobiet w organach statutowych GPW spółek niefinansowych (tabela 3) i finansowych (tabela 4), z wyjątkiem
roku 2018 dla spółek niefinansowych,ale do wspomnianych
30% jeszcze brakuje. Można zauważyć, że więcej kobiet jest

7 M. Łuniewska, W. Tarczyński, Metody wielowymiarowej analizy
porównawczej na rynku kapitałowym, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
2006, s. 46 – 47.
8 K. Wilkołaska-Żuromska, RPO: kobiet w spółkach jest za mało, pobrano
z:
https://www.rp.pl/Rzecz-o-prawie/306089993-RPOkobiet-w-spolkach-jest-za-malo.html (dostęp: 20.06.2020).
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zatrudnionych w spółkach finansowych niż niefinansowych w
badanych latach.
Tabela 3. Liczba kobiet w organach statutowych spółek
niefinansowych w latach 2010 – 2019.
Lata

Razem kobiety

Razem mężczyźni

Ilość K/M w %

Ilość K/W w %

2010

81

664

12,20

10,87

2011

88

678

12,98

11,49

2012

89

708

12,57

11,17

2013

82

719

11,40

10,24

2014

95

713

13,32

11,76

2015

97

760

12,76

11,32

2016

94

799

11,76

10,53

2017

120

836

14,35

12,55

2018

116

844

13,74

12,08

2019

106

686

15,45

13,38

razem

978

7407

13,20

11,66

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Liczba kobiet w organach statutowych spółek
finansowych w latach 2010 – 2019.
Lata

Razem kobiety

Razem mężczyźni

Ilość K/M w %

Ilość K/W w %

2010

20

154

12,99

11,49

2011

24

155

15,48

13,41

2012

20

171

11,70

10,47

2013

25

168

14,88

12,95

2014

26

171

15,20

13,20

2015

30

175

17,14

14,63

2016

33

181

18,23

15,42

2017

37

197

18,78

15,81
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2018

40

210

19,05

16,00

2019

37

194

19,07

16,02

razem

292

1776

16,44

14,12

Źródło: opracowanie własne.

Analizując wskaźniki rentowności aktywów i kapitału
własnego można wywnioskować, że zwiększenie liczby kobiet
przyczynia się do obniżenia tego wskaźnika, zatem należy
stwierdzić wpływ negatywny (tabela 5).Podobnie jest dla marży
zysku operacyjnego, gdzie zwiększenie liczby kobiet w zarządzie
oraz kobiet jako prezesów zarządów i przewodniczących rad
nadzorczych przyczynia się do obniżenia tego wskaźnika.
Tabela 5. Liczba istotnych korelacji między wartościami
zmiennych (tj. wskaźników rentowności) a udziałem kobiet
wskazujących dodatni lub ujemny wpływ zwiększania się
udziału kobiet w organach statutowych spółek niefinansowych w latach 2010-2019.

Źródło: opracowanie własne.

Rozważając udział kobiet w organach statutowych spółek niefinansowych w latach 2010 – 2019 należy zauważyć, że
więcej kobiet jest zatrudnionych w radach nadzorczych niż w
zarządach. Natomiast niewielki odsetek (poniżej 3%) kobiet
jest przewodniczącymi lub wiceprzewodniczącymi zarządów
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czy prezesami bądź wiceprezesami rad nadzorczych. Odsetek
kobiet przewodniczących zarządów oraz prezesów rad nadzorczych stanowi niecały 1%.Trochę pozytywniej sytuacja wygląda w przypadku kobiet w organach statutowych spółek
finansowych. Podobnie jak w spółkach niefinansowych, więcej
kobiet jest zatrudnionych w radzie nadzorczej. Natomiast jest
znacząca różnica w przypadku kobiet przewodniczących i
wiceprzewodniczących zarządów oraz prezesów i wiceprezesów rad nadzorczych w stosunku do spółek niefinansowych.
Tutaj zatrudnienie na wysokim stanowisku ma około 4%. W
przypadku przewodniczących zarządów i prezesów rad nadzorczych jest to 2,2%, czyli o ponad 100% więcej niż w spółkach niefinansowych.
Wykres 1. Udział kobiet w organach statutowych spółek
finansowych i niefinansowych w latach 2010 – 2019 w mega
sektorach.

Źródło: opracowanie własne.
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Rozpatrując udział kobiet w mega sektorach (tzn. usługi,
przemysł, finanse) należy zauważyć, że najwięcej kobiet w organach statutowych jest w sektorze finansowym a najmniej w sektorze usług. Różnica między sektorami produkcji i usług zarządów i rad nadzorczych jest niewielka (ok. 0,5%). Duża różnica
jest w odniesieniu do kobiet przewodniczących zarządów i prezesów rad nadzorczych, gdyż sięga 1,36% na korzyść kobiet w
sektorze produkcji (wykres 1). Po analizie udziału kobiet w organach statutowych spółek niefinansowych z podziałem na
WIG-i można zauważyć, że najwięcej kobiet w zarządzie jest w
WIG30, mWIG40 (10,64%), sWIG80 (9,45%), a najmniej w WIG20,
WIG30 (7,01%). W radzie nadzorczej najwięcej kobiet zasiada w
WIG20, WIG30 (20,80%), sWIG80 (14,01%), a najmniej w WIG30,
mWIG40 (9,92%). Natomiast przewodniczących i wiceprzewodniczących zarządów oraz prezesów i wiceprezesów rad nadzorczych najwięcej jest w WIG20, WIG30 (4,74%), mWIG40 (3,73%),
a najmniej w WIG30, mWIG40 (2,02%) (wykres 2).
Wykres 2. Udział kobiet w organach statutowych spółek
niefinansowych z podziałem na WIG-i w latach 2010 – 2019.

Źródło: opracowanie własne.
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Rozważając dynamikę kobiet roku 2019 do roku 2010
można zauważyć, że największe spadki (-200%) są w sektorze
produkcji w przewodniczących zarządu, w przeciwieństwie
do największego przyrostu wiceprzewodniczących (+250%) w
tym sektorze. W sektorze usług największy przyrost jest w
kobietach jako członkiniach zarządu (+71,43%), a największy
spadek w wiceprezeskach rady nadzorczej (-100%). Sektor
finansów ma duży przyrost kobiet jako wiceprzewodniczących zarządu i członkiń rady nadzorczej (po +133,33%), natomiast ma spadek (-100%) w prezeskach rady nadzorczej i (50%) w przewodniczących zarządu.
Niektórzy inwestorzy inwestując w spółki giełdowe poszukuje narzędzi, które pozwalają wytypować spółki, które
powinny znaleźć się w konstruowanym portfelu. Jednym z
takich narzędzi jest syntetyczny miernik rozwoju (SMR). Syntetyczny miernik rozwoju określający kondycję spółek zbudowano wg koncepcji prof. Hellwiga (1968), bazuje na odległości euklidesowej od wzorca. Pozwala on na liniowe uporządkowanie spółek ze względu na wybrane wskaźniki finansowe. Wyznaczenie SMR wymaga podziału zmiennych
(wskaźników finansowych) na stymulanty i destymulanty.
Wykorzystanie SMR do wyboru spółek do portfela zostało
zaproponowane przez Tarczyńskiego9, który wprowadził pojęcie Taksonomicznej Miary Atrakcyjności Inwestycji (TMAI).W badaniach pilotażowych SMR zbudowany został na podstawie 6 zmiennych: wskaźnik rotacji należności, wskaźnik
rotacji zapasów, stopa ogólnego zadłużenia, rentowności aktywów – ROA, rentowności kapitału własnego – ROE, płynności bieżącej (tabela 6). Na możliwość stosowania SMR do oceny spółek w kontekście ich wyboru do portfela wskazują ba-

W. Tarczyński, Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji w papiery wartościowe, Przegląd Statystyczny, nr 3/1994, s. 275-300.
9
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dania prowadzone przez Tarczyńskiego i Łuniewską10 oraz
przez Węgrzyna11.
Tabela 6. Wyniki korelacji Pearsona wskaźników tworzących SMR a kobiet w organach statutowych w roku 2010
oraz w roku 2019.
Organ stat.

Zarząd

RN

Przew. i Prez.

2010
wskaźnik rotacji należności

-0,11436

-0,06791

-0,11742

-0,06634

wskaźnik rotacji zapasów

0,003905

-0,075

-0,00805

-0,10465

stopa ogólnego zadłużenia

-0,12468

-0,09039

-0,09804

-0,1263

rentowności aktywów - ROA

-0,17073

-0,06169

-0,25292

-0,08694

rentowności kapitału własnego - ROE

-0,11809

-0,0586

-0,14924

-0,06369

płynności bieżącej - stymulanta

-0,06355

0,050261

0,020614

0,055727

SMR

-0,10503

-0,00949

-0,14279

0,001689

2019
wskaźnik rotacji należności

-0,17415

-0,11149

-0,14866

-0,08002

wskaźnik rotacji zapasów

-0,17493

-0,08783

-0,16094

-0,04433

stopa ogólnego zadłużenia

0,101485

-0,1095

0,170509

-0,1523

rentowności aktywów - ROA

0,005001

0,013441

-0,00065

0,145171

rentowności kapitału własnego - ROE

0,169742

-0,03495

0,213938

0,033142

płynności bieżącej - stymulanta

-0,20755

-0,1058

-0,19224

0,112852

SMR

0,083973

0,062501

0,06827

0,162774

Źródło: opracowanie własne.
10 M. Łuniewska, W. Tarczyński, Metody wielowymiarowej analizy
porównawczej na rynku kapitałowym, Wyd. PWN, Warszawa 2006.
11 T. Węgrzyn, Dobór spółek do portfela z wykorzystaniem wskaźników
finansowych i ich względnego tempa przyrostu. Analiza w latach 2001–
2010, [w] J. Harasim, B. Frączek (red.), Innowacje w bankowości i finansach, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe, nr
174/2013, Katowice, s. 63-74.
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Analizując wyniki korelacji Pearsona wskaźników tworzących SMR a kobiet w organach statutowych można zauważyć, że
wzrost kobiet w organach statutowych spowodował wzrost
ogólny SMR. Rozważając natomiast kolejne wskaźniki można
zauważyć w każdym przypadku negatywny wpływ zwiększającej się ilości kobiet z wyłączeniem wskaźników rentowności
(ROA, ROE), gdzie są zauważalne wartości wzrastające.
Podsumowanie
Reasumując, przegląd literatury polskiej i zagranicznej
oraz wyniki badań pilotażowych należy stwierdzić, że obecność kobiet bardzo dobrze wpływa na wizerunek spółki, natomiast niekoniecznie na wszystkie wyniki finansowe spółek,
pomijając, że na niektóre wyniki płeć nie ma wpływu. Na
podstawie badań pilotażowych można stwierdzić, że obecność
kobiet w organach statutowych ma pozytywny wpływ na
wskaźniki rentowności i wskaźniki sprawności zarządzania
oraz na wskaźniki majątkowe. Natomiast negatywny wpływ
na wskaźniki zadłużenia, giełdowe/rynkowe oraz przepływów pieniężnych. W spółkach będących na warszawskiej
giełdzie sukcesywnie przybywa kobiet w zarządach i radach
nadzorczych. Najbardziej jest to widoczne w spółkach, tzw.
„młodych”, czyli maksymalnie z ostatniego pięciolecia. Te
spółki nie zostały wzięte do badań.
Streszczenie:
Od wielu lat Unia Europejska podejmuje temat obecności kobiet na stanowiskach kierowniczych. W Polsce tym tematem również zajmuje się wielu naukowców. Z przeglądu literatury wynika, że jeżeli kobiety zajmują stanowiska kierownicze, to często skazane są na porażkę. Zatem należy sprawdzić
na podstawie spółek giełdowych, ponieważ one zdają raporty
kwartalne i roczne, czy kobiety w organach statutowych mają
wpływ na wyniki finansowe oraz na które. Celem artykułu i
badań jest sprawdzenie czy obecność kobiet w organach statu-
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towych spółek publicznych w Polsce ma wpływ na wyniki
finansowe tych spółek oraz zbadanie odsetka kobiet w organach statutowych spółek publicznych w latach 2010 – 2019 na
warszawskiej giełdzie.
Słowa kluczowe: organ statutowy, wyniki finansowe
spółek, kobiety w zarządzie, kobiety w radzie nadzorczej,
spółki na GPW
Summary:
The participation of women in statutory bodies and the financial results of public companies in Poland
For many years, the European Union has been taking up
the topic of the presence of women in managerial positions.
Many scientists in Poland also deal with this topic. The literature review shows that if women hold managerial positions,
they are often doomed to failure. Therefore, it is necessary to
check on the basis of listed companies, as they submit quarterly and annual reports, whether women in statutory bodies
have an impact on financial results and on which. The aim of
the article and research is to check whether the presence of
women in the statutory bodies of public companies in Poland
has an impact on the financial results of these companies and
to examine the percentage of women in the statutory bodies of
public companies in 2010-2019 on the Warsaw Stock Exchange.
Keywords: statutory body, financial results of companies, women on the management board, women on the supervisory board, companies listed on the WSE
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Łucja Ciba

Wpływ kultury arabskiej na Hiszpanię w okresie średniowiecza.
Analiza badawcza rozwoju Hiszpanii arabskiej
Wstęp
Przedmiotem moich rozważań w niniejszym artykule
jest istotność znaczenia kultury oraz jej wieloznaczność i różnorodność pojmowania, a także analiza i konsekwencje zetknięcia się dwóch cywilizacji z odmiennych kręgów kulturowych na konkretnym przykładzie. Owym przykładem będzie
niewątpliwie spotkanie się kultury arabskie z kulturą europejską, a dokładniej ówczesną kulturą istniejącą na Półwyspie
Iberyjskim w najlepszym okresie rozwoju kultury arabskiej to
jest okresie średniowiecza. Ponadto postaram się przedstawić
również sytuację w jakiej znalazła się Hiszpania po opuszczeniu obszarów Hiszpanii przez ludność arabską, a zatem w
okresie renesansu. Oprócz tego dokonam analizy i wyciągnę
wnioski z konsekwencji ingerencji ludów arabskich na obszar
Hiszpanii Południowej.
1. Kultura w literaturze przedmiotu
Różnorodność definiowania kultury oraz badań nad jej
istotą, było jak iwciąż jest powodem, dla którego zjawisko to
jest studiowane oraz analizowane od wielu wieków przez
najwybitniejszych socjologów, antropologów, etnologów oraz
innych naukowców zajmujących się badaniami w obrębie tej
dziedziny nauki.
Słynny polski antropolog, socjolog oraz podróżnik Bronisław Malinowski uważał, że kultura służy przede wszystkim do zaspokajania potrzeb (głównie biologicznych) oraz
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utrzymaniu tożsamości systemu kulturowego1. Inny antropolog kulturowy, niemieckiego pochodzenia- Alfred Kroeber
sądził, że kultura to przyjęty zwyczajowo sposób działania,
odczuwania, a także myślenia, który został wybrany przez
dane społeczeństwo spośród wielu możliwych potencjalnych
sposobów bycia2. Natomiast według bardzo wybitnej, polskiej
socjolożki Antoniny Kłoskowskiej, kultura obejmuje dwa rodzaje zjawisk: zachowanie ludzkie, a także przedmioty stanowiące rezultat właśnie tych zachowań, chodzi tutaj o zachowania, które stały się społecznym nawykiem, co oznacza, że są
regularne dla członków określonych grup, podgrup czy kategorii społecznych3.
Zatem, na podstawie przedstawionych powyżej trzech,
krótkich przykładów można zauważyć, że istnieje bardzo wiele sposobów rozumienia jak i znaczenia „kultury”. W końcu
kultura jest przecież jednym z najbardziej wieloznacznych
pojęć, ponieważ nie ma jednej, poprawnej definicji tego słowa
– jest to pojęcie interdyscyplinarne4.
Istnieje także wiele rodzajów kultury takich jak m.in.:
kultura narodowa, kultura popularna, kultura elitarna, kultura duchowa, kultura ludowa itd. Natomiast bardziej istotne
jest, aby się skupić na podstawowym jej podziale, a więc rozróżnieniu kultury na kulturę niematerialną oraz kulturę materialną. Jeśli chodzi o niematerialny aspekt kultury oznacza to,
że kulturą może być charakterystyczne zachowanie danego
społeczeństwa (zwyczaje, gesty, sposób powitania, praktyki,
kolektyw myślowy itp.)5, ale również dotykalne wytwory

1 Hasło: Kultura [w:]E. Włodarczyk, Encyklopedia Pedagogiczna XXI
wieku, J. Pilch (pod. red.), tom II, Warszawa 2003, s. 953.
2 Tamże.
3 Tamże, s. 954.
4 Hasło: Kultura [w:] E. Włodarczyk op. cit., s. 950.
5 Tamże.
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człowieka (budowle, obrazy, rzeźby, literatura itp.) co przypisane jest rodzajowi kultury materialnej6.
Obydwa wymienione rodzaje kultury są niesamowicie
ważne, ponieważ mogą uzupełniać się wzajemnie. Kultura
niematerialna jest bardzo istotna, gdyż są to tak zwane duchowe wytwory człowieka, a więc wszystkie tradycje, zwyczaje oraz zachowania przekazywane z pokolenia na pokolenie,
które kształtują naszą tożsamość, co może być dość przydatne
w dzisiejszym bardzo zglobalizowanym świecie.
Współcześnie istnieją społeczeństwa, które oddają
szczególny szacunek najstarszym osobom w rodzinach, ponieważ mają świadomość, że to one odpowiedzialne są za
przekazywanie i kultywowanie tradycji oraz zwyczajów charakterystycznych dla danego narodu czy regionu. Dziś jest to
charakterystyczne przede wszystkim dla społeczeństw azjatyckich, na przykład nadal utrzymuje się choćby w bardzo
rozwiniętej pod względem gospodarczym Japonii7.Z kolei
kultura materialna jest potrzebna do wsparcia i pomocy w
przekazywaniu tak zwanej kultury duchowej, przez wizualne
zobrazowanie dorobku kulturowego.
W dzisiejszych czasach kultura niematerialna jest szczególnie chroniona oraz dofinansowywana, choćby poprzez
światową Listę Dziedzictwa UNESCO (ang. United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization), prowadzoną przez Organizację Narodów Zjednoczonych, w ramach

Tamże.
A. Arciszewska, J. Jaszczak, P. Gajos, J. Sobczuk, S. Ferenc, M.
Paprocka- Borowicz, J. Gnus, Porównanie postrzegania w społeczeństwie
osób starszych w kulturze wysoko rozwiniętych krajów europejskich i azjatyckich, [w:] Starość nie jedną ma twarz – badania interdyscyplinarne
nad starością, praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Libora, wydawnictwo internetowe e-bookowe, www.e-bookowo.pl, wydanie I
2017 s. 71.
6
7
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organizacji wyspecjalizowanych8. Na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO wpisane są również najpiękniejsze zabytki
kultury polskiej, które mają ogromne znaczenie dla historii
naszego narodu oraz przyciągają do Polski licznych turystów
zagranicznych. Obecnie na liście tej znajduje się aż szesnaście
obszarów kulturowych, ale również przyrodniczych istniejących na obecnym terenie naszego kraju. Do tych zabytków
zaliczają się między innymi: stare miasto w Krakowie, stare
miasto w Zamościu, zamek w Malborku, średniowieczny zespół miejski w Toruniu, drewniane kościoły południowej Małopolski (w Binarowej, Bliznem, Dębnie, Haczowie, Lipnicy
Murowanej oraz Sękowej), a także Królewskie Kopalnie Soli w
Wieliczce oraz Bochni9. W tym miejscu warto również wspomnieć, że na znalezienie się na owej Światowej Liście Dziedzictwa UNESCO aktualnie oczekuje aż sześć kolejnych obiektów na terenie naszej ojczyzny, a są to dla przykładu: miasto
Gdańsk, Pienińska Dolina Dunajca oraz młyn papierniczy w
Dusznikach-Zdroju10.
2. Znaczenie badań nad kulturą w dzisiejszym świecie
W dzisiejszym świecie badania nad kulturą są bardzo
istotne, ponieważ dzięki tym badaniom dokładniej poznajemy
naszą tożsamość i zaczynamy odczuwać przynależność do
danego kraju czy regionu. Tym bardziej współcześnie jest to
ważne, kiedy możemy zaobserwować sytuacje, gdy odrębne
kultury zaczynają zanikać na rzecz jednego zglobalizowanego
świata. Badania nad kulturą są również niezbędne z powodu,
gdyż za ich przyczyną mamy większą wiedzę odnośnie in8 Oficjalna strona internetowa Polskiego Komitetu ds. UNESCO,
https://www.unesco.pl/unesco/misja-unesco/ (dostęp: 20.07.2020).
9 Oficjalna strona internetowa Polskiego Komitetu ds. UNESCO,
https://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/swiatowedziedzictwo/polskie-obiekty/ (dostęp: 20.07.2020).
10 Tamże.
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nych kultur czy narodów, co jest dziś bardzo pomocne nawet
w kontaktach międzyludzkich. Warto kształcić się i rozwijać
swoją wiedzę na taki temat, bo współcześnie na co dzień możemy mieć styczność z ludźmi pochodzącymi z odmiennej
kultury. Pomimo tego często się słyszy o nieprzyjemnych sytuacjach gdzie wystąpiła agresja słowna czy fizyczna wobec
ludzi pochodzących z różnych kręgów kulturowych, co zwykle wynika z uprzedzeń i stereotypów, które powstają wyłącznie z ignorancji, a także braku odpowiedniej wiedzy na
dany temat.
Ponadto dogłębna analiza relacji międzykulturowych
pozwala nam dowiedzieć się z jakimi innymi cywilizacjami
mieliśmy styczność w przeszłości. Ta analiza ukazuje jaki
wpływ na nasz obszar kulturowy miały inne, często zupełnie
odmienne cywilizacje. Przykładowo, nie dla wszystkich Europejczyków oczywiste jest to, jak wielki wpływ na naszą europejską kulturę miały ludy arabskie w okresie średniowiecza,
czyli w okresie największej świetności kultury arabskiej, a także późniejszych wiekach, co postaram się ukazać w kolejnych
rozdziałach artykułu, skupiając się przede wszystkim na terenach ówczesnej Hiszpanii Południowej.
3. Pierwsze państwa arabskie oraz podbój Hiszpanii
Południowej przez Arabów
Arabowie należą do ludu pochodzenia semickiego, który
zamieszkiwał Półwysep Arabski od starożytnych czasów. Prowadzili oni głównie koczowniczy tryb życia11. Najstarsze inskrypcję pisane językiem oraz alfabetem arabskim pochodzą już
z IV wieku12.Nieznana jest dokładna data utworzenia się pierw-

B. Zientara, Zwycięstwo wschodu. Ekspansja arabska w Azji, Afryce
i Europie. Nowe centra, [w:] Historia Powszechna Średniowiecza, Wydawnictwo TRIO, Warszawa, 1994 s. 48.
12 Tamże.
11
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szych państw na Półwyspie Arabskim, natomiast wiadome jest,
że powstały one w drugim i pierwszym tysiącleciu p.n.e.13.
Pragnę zwrócić uwagę na fakt, iż ówczesne państwa
arabskie (Saba, Main, Kataban i Hadramaut) od początku swojego istnienia posiadały dobrze rozwinięte rolnictwo, ponieważ stosowały system irygacyjny, a dzięki swojemu dobremu
położeniu geograficznemu zajmowały czołowe miejsce w
handlu międzynarodowym14. Z tych informacji wynika, że
Arabowie potrafili umiejętnie wykorzystać walory swojego
położenia. Mimo, że Półwysep Arabski to przede wszystkim
klimat suchy i pustynny (poza żyznymi terenami obecnego
Jemenu i Jordanii) to potrafili oni rozwinąć rolnictwo, dzięki
zastosowaniu odpowiedniej techniki. Ludy arabskie charakteryzowały się zatem inteligencją oraz łatwością przystosowywania się do panujących warunków geograficznych jak i atmosferycznych. Religia jaką jest Islam powstała w VII wieku
w Arabii, została utworzona jako synteza (w uproszczonej
wersji) dwóch religii monoteistycznych, z którymi ludy arabskie miały styczność dzięki licznym kontaktom handlowym,
niewątpliwie mowa o chrześcijaństwie oraz judaizmie15. W
tym miejscu warto dodać, że przez dłuższy czas Islam przez
teologów chrześcijańskich był uważany jako heretycki odłam
chrystianizmu, a nie za poganin16. Natomiast ekspansja terytorialna dokonana przez Arabów rozpoczęła się w VII wieku.
Na tereny dzisiejszej Hiszpanii najechali w 711 roku,
pod dowództwem Tāriq Ibn Zāyid17. Tereny te były one wówT. Wujek, Historyczne uwarunkowania powstania i rozwoju oświaty
arabskiej, Rozprawy Z Dziejów Oświaty 21, 1978, s. 235.
14 Tamże.
15 B. Zientara, Zwycięstwo…, op. cit., s. 48-49.
16 Tamże, s.49.
17 R. Kaczmarczyk, System aksjologiczny muzułmanów — wyzwanie
czy element wspólnej kultury Europy?, [w:] Rocznik Europeistyczny,
3/2017, s. 66.
13
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czas wewnętrznie osłabione przez germańskie plemię Wizygotów, które panowało tu przed Arabami. Kilka lat później pod
panowaniem plemion arabskich była już większa część Półwyspu Iberyjskiego18.
4. Dokonania arabskiej kultury na terenach średniowiecznej Hiszpanii Południowej
Cywilizacja arabska rozwijała się przede wszystkim na
Andaluzji, czyli na terenach Hiszpanii Południowej. Za pośrednictwem ludów arabskich szczególnie rozwijały się taka
miasta jak: Kordoba, Sewilla, Grenada oraz Kartagena19. Arabowie zaczęli przekształcać ziemię hiszpańską na wzór swoich
bogatych prowincji kalifatu20. Sprowadzili tu nasiona nieznanych wcześniej roślin, takich jak na przykład: trzcina cukrowa,
drzewo cytrusowe czy palma daktylowa, która jest symbolem
arabskich tradycji21. Aby przygotować ziemię Hiszpanii arabskiej na uprawę nowych roślin zaczęli udoskonalać odpowiednie urządzenia techniczne: koło nawadniające, szadufy
oraz zegary wodne22. Przyczyniło się to do utworzenia nowych ośrodków badawczych, zajmujących się hodowlą tych
roślin oraz przystosowaniem ich do nowych warunków23.
Arabowie na tereny Hiszpanii wprowadzili także technikę wyrobu cegieł z suszonej gliny, którąludy arabskie poznały podczas swoich wcześniejszych podbojów24. Oprócz
Z. Sawicka, Muzułmanie w Europie – historia migracji, [w:] Unia
Europejska a migracje: szanse i wyzwania, red. S. Mazur, 2015, s. 40.
19 B. Zientara, Zwycięstwo…, op. cit., s. 57.
20 J. Danecki, Co zawdzięczamy Islamowi?, Wyd. Znak, 1998, s. 43.
21 Tamże.
22 Tamże.
23 Tamże, s. 44.
24 J. Danecki, Nauka w świecie islamu, Na podstawie odczytu wygłoszonego w dniu 14 stycznia 2010 roku, Konwersatorium Politechniki Warszawskiej, Wkładka nr 19 do miesięcznika Politechniki Warszawskiej nr 2/2011, [w:] S. Janeczko (red.), s. 5-6.
18
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tego, za pośrednictwem arabskiego filozofa z andaluzyjskiej
Kordoby – Averroesa (arb. Ibn Ruszd), myśl Platona oraz Arystotelesa przekształciła się w awerroizm, dzięki czemu odegrała znaczącą rolę w Europie25. Reinterpretacja dzieł Arystotelesa, którą dokonał Averroes przyczyniła się również do tego, że
stał się on inspiracją wielu wybitnych uczonych, a jednym z
ich jest choćby Tomasz z Akwinu26. Dzięki słynnemu ruchowi
tłumaczeniowego przełożono na arabski również dzieła innych wybitnych myślicieli starożytnych –Platona oraz Plotyna27. Za pośrednictwem tego właśnie ruchu tłumaczeniowego
niektóre dzieła greckich filozofów powróciły do kultury europejskiej i ocalały od całkowitego zapomnienia28.
Natomiast jeśli chodzi o osiągnięcia arabskie w dziedzinie architektury były one również niezwykle okazałe. Już w X
wieku na terenach Andaluzji, za panowania kalifatu Kordoby
powstaje ponad stu hektarowy kompleks pałacowy Medina
Azahara, otoczony tarasami ogrodowymi, które charakteryzowały się bogactwem i przepychem29. W epoce Królestwa
Grenady (XIII-XV w.) ostatecznie uformował się styl ogrodów
hiszpańsko-arabskich, to w tym okresie powstały najpiękniejsze zespoły pałacowe z ogrodami, czyli w Alhambrze i Generalife30. Jednym z najstarszych i najpiękniejszych ogrodów
Islamu powstałych w okresie średniowiecza, jest ogród o nazwie Patio de los Naranjos, wzniesiony za czasów Omajjadów w
J. Daniecki, Radość komentowania, [w:] Folia Scandinavica, vol.
12, Poznań 2011, s. 37.
26 D. Kokoć, Awerroes i esencjalna reinterpretacja metafizyki Arystotelesa,
[w:] Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna, 2/2017s. 249.
27 R. Kaczmarczyk, System…, op. cit., s. 68.
28 Tamże.
29 W. Burkiewicz, Ogrody hiszpańsko-arabskie oraz ogrody Antonio
Gaudiego, dwa style europejskiej sztuki ogrodowej, [w:] Przestrzeń i Forma,19/2013, s. 223.
30 Tamże.
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Kordobie31. Ogród charakteryzuje kamienny dziedziniec wysadzany drzewami pomarańczowymi oraz brama, zwana Puerta del Perdon, która prowadzi do ogrodu32. Warto również
dodać, że cały ogród otoczony jest murem, a w centralnej części umiejscowiono fontannę33.
W XII wieku zaczął nasilać się konflikt między wyznawcami dwóch religii monoteistycznych zamieszkującymi tereny
ówczesnej Hiszpanii Południowej, a mowa oczywiście o Muzułmanach oraz Chrześcijanach34. Pomimo tego, że wcześniej
mające miejsce konflikty między nimi nie były na tle religijnym, lecz bardziej wszelkie zatargi miały charakter walki o
terytorium oraz wpływy, to już w XIII wieku Chrześcijanie
odbijają cały Półwysep Iberyjski, z wyjątkiem Grenady odbitej
dopiero w XV wieku, przez armię kastylijsko-aragońską35.
Wtedy to panowanie arabskie na ziemiach hiszpańskich kończy się, ponieważ zaczęto wypędzać lub siłą nawracać wyznawców islamu oraz innych religii, jednak ostatecznie nawet
nowonawróceni zostali wypędzeni, z obawy o ciągłe wyznawanie innych religii niż chrześcijaństwo36.
5. Analiza - konsekwencje dokonań arabskich na ziemiach Hiszpanii Południowej
Arabowie na tereny Południowej Hiszpanii wprowadzili
wiele nowych roślin oraz ośrodków badawczych, dzięki temu
rolnictwo na tych ziemiach niesamowicie szybko się rozwijało
K. Boguszewska, Ogrody islamu na przykładzie założeń ogrodowych Andaluzji, [w:] Samodzielna Pracownia Architektoniczna, Politechnika Lubelska, Lublin 2015, s. 44.
32 Tamże.
33 Tamże.
34 A. Mikulska, Islam hiszpański i obraz islamu wśród chrześcijan w
XVI wieku, pkult.home.amu.edu.pl (dostęp: 11.05.2020), s. 2.
35 Tamże.
36 Tamże.
31
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i zaowocowało w uprawę nieznanej wcześniej roślinności.
Warto zwrócić uwagę również, że teraz wiele roślin, takich jak
dla przykładu cytrusy, kojarzy nam się z Hiszpanią, a przecież
roślinność ta została wprowadzona, w konsekwencji arabskich
podbojów tych terenów. Popularny dziś krzew granatowca
właściwego (Punicagranatum) również znalazł się w Europie za
pośrednictwem Arabów, warto dodać, że owoc granatu obecny jest w herbie miasta Grenady do dnia dzisiejszego37.
Ciekawą informacją jest zarówno to, że technika wydobycia cegły z suszonej gliny okazała się być bardzo przydatna
dla Hiszpanów w latach późniejszych. Kiedy to Hiszpanie po
1492 roku wyruszyli na podbój Ameryki, technika ta znalazła
swoje zastosowanie również na obszarach dzisiejszego Meksyku i południowych stanów USA, gdzie używa się jej do
dziś38. Oznacza to, że zasięg zasług arabskich, jeśli chodzi o
dalsze przekazywanie nowych technik, nie ograniczał się tylko
do jednego miejsca czy nawet kontynentu, bo dzięki wprowadzeniu tej techniki do Hiszpanii arabskiej, Hiszpanie mogli
przekazać ją dalej, na tereny, które to później oni zdobywali.
Część architektury z czasów panowania Arabów została
zachowana do dziś i należy do jednych z najpiękniejszych zabytków, które przyciągają licznych turystów do Hiszpanii.
Dowodem tego może być zespół zamkowy w Alhambrze wraz
z pałacem letnim Generalife i tarasowymi ogrodami, który jest
wpisany na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO39. Niestety
wiele budowli architektonicznych, które powstały za przyczyną Arabów została zniszczona lub przerobiona na chrześcijańskie miejsca sakralne, po odbiciu tych terenów przez Chrześcijan. Przykładem jest Wielki Meczet w Kordobie, który w XVI
wieku został przerobiony na katedrę chrześcijańską40.
K. Boguszewska, Ogrody…, op. cit., s. 46.
J. Danecki, Nauka…, op. cit., s.6.
39 K. Boguszewska, Ogrody…, op. cit., s. 47.
40 Tamże, s. 44.
37
38

282

Co więcej, styl mudéjar, który charakteryzował się zdobieniami w formie ornamentu arabeskowego w stiuku czy
łukach arabskich41, (najbardziej popularny w XII-XVI w.) powrócił w XIX wieku42. Nawet na początku XX wieku wznoszono budowle w Europie, w tak zwanym stylu neomudéjar43.
Udowadnia to, że kultura wprowadzona przez Arabów długo
utrzymywała się na terenie Hiszpanii jak i na terenach innych
państw europejskich i była inspiracją, do utworzenia nowego
stylu, na podstawie stylu mudéjar.
Jeśli poruszymy temat życia mieszkańców ówczesnej
Hiszpanii pod panowaniem arabskim, to polityka ich rządów
była tolerancyjna, jeśli zdarzały represje to nie z powodów religijnych, ale raczej z powodów politycznych44. Mieszkańcy Hiszpanii arabskiej nie byli zatem zmuszani do zmiany swojej wiary.
Język arabski szybko się przyjął na tych terenach i utrzymał się
do XVII wieku45. Nawet arcybiskup Sewilli przetłumaczył na
potrzeby własnej społeczności biblię na język arabski46, co świadczy między innymi o popularności tego języka.
W okresie renesansu Hiszpania natomiast nie rozwijała
się już aż tak szybko, jak za czasów panowania Arabów na
tych obszarach. Ponadto niektórzy niemieccy uczeni, tacy jak:
Wantoch, Morf, Klemperer i Überwege uważali, że Hiszpania
nie przeżyła swojego odrodzenia. Jednak istnieją czynniki,
które wskazuje na to, że to nie może być prawdą, gdyż wkła-

Tamże, s. 43.
M. Biernacka, Morosy Cristianos, czyli o konfrontacji między islamem a chrześcijaństwem w kulturze Hiszpanii, [w:]Sensus Historiae
(2017/1), s. 26.
43 Tamże.
44 A. Mikulska, Islam…, op. cit., s. 1.
45 Tamże, s. 2.
46 Tamże, s. 1.
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dem Hiszpanii w renesans jest choćby odkrycie Ameryki47.
Hiszpania miała również swoich prekursorów renesansu, na
przykład Antonio de Nebrija, autora Sztuki języka kastylijskiego
(Arte de la Lenguacastellana), który dążył do ujednolicenia języka, chciał zrównać język kastylijski z greką i łaciną48. W renesansie hiszpańskim powodem do dumy były także uniwersytety, takie jak w Salamance i Alcalá de Henares49. Świadczy to
o tym, że ośrodki akademickie w dalszym ciągu rozwijały się,
jak i powstawały nowe. Jednak musze zwrócić uwagę na to, że
Hiszpania w głównej mierze inspirowała się Włochami, z którymi miała w tym czasie dość intensywne kontakty. Mimo
wszystko miała również swoje fenomeny, jak choćby dzieło
autorstwa Antonio de Nebrija, wcześniej wspominane.
6. Wnioski i podsumowanie
Wpływ kultury arabskiej na teren dzisiejszej Hiszpanii w
okresie średniowiecznym był potrzebny i bardzo dobry, z uwagi
na fakt iż, Arabowie niezwykle umiejętnie zajęli się tym obszarem. Południowe tereny Hiszpanii niesamowicie szybko się rozwijały, a wspomnę, że przed ekspansją arabską ten obszar był w
złym stanie, pod względem gospodarczym jak i rozwoju kulturowego, przez panujące tutaj wcześniej plemiona germańskie.
Gdyby nie Arabowie i ich różnorodna kultura, nie sądzę, że
Hiszpania miałaby szansę aż tak się rozwinąć w okresie średniowiecza, ale także w okresie renesansu, gdyż Chrześcijanie
otrzymali już bardzo dobrze funkcjonujący obszar.
Muszę stwierdzić, że Hiszpania po opuszczeniu Półwyspy Iberyjskiego przez ludy arabskie zarówno przeżyła progres, lecz już nie tak gwałtowny i spektakularny, jak w okresie
średniowiecza. Dzięki ośmiowiecznej obecności kultury arabF. Kubiaczyk, Karol i erazmiści: wokół problemu renesansu w Hiszpanii,[w:] Acta Universitatis Lodziensis, Folia Historica 81, 2007, s. 7.
48 Tamże, s.10.
49 Tamże, s. 12.
47
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skiej na tych terenach, rozwinęła się nie tylko Hiszpania arabska, ale również reszta Europy, ponieważ za pośrednictwem
Arabów, inne państwa europejskie także miały dostęp do nowych roślin, technik oraz myśli filozoficznych. Co więcej, kultura, którą stworzyli tu Arabowie oddziaływała na Hiszpanię
oraz Europę przez parę następnych wieków, czym dowodzi
długo utrzymujący się w architekturze oraz sztuce styl mudéjar, następnie pochodzący od niego styl neomudéjar, wspominany już wcześniej.
Także za przyczyną Arabów w średniowiecznej Europie
pojawił się system lecznictwa otwartego, za pośrednictwem
którego nastąpił rozwój medycyny w tym okresie50. Średniowieczna Andaluzja jest zarówno idealnym przykładem współistnienia kilku kultur oraz religii na jednym, wspólnym terenie. Od czasów pierwszych cywilizacji wiadome jest, że te
cywilizacje, które miały kontakt pośredni bądź bezpośredni z
inną cywilizacją, co za tym idzie inną kulturą rozwijały się
znacznie szybciej. Natomiast te, które nie miały żadnych
styczności z inną cywilizacja i kulturą rozwijały się bardzo
wolno lub doświadczały stagnacji. Andaluzja jest potwierdzeniem tej tezy, ponieważ w tym okresie nie było tak efektownie
rozwijającego się obszaru w średniowiecznej Europie.
Konkludując Arabowie wraz z swoją unikatową kulturą
wywarli ogromny wpływ na ówczesną Hiszpanię Południową
oraz resztę kontynentu europejskiego, a co najważniejsze niewiarygodnie rozwinęli głównie zachodnie tereny Europy. Muszę zwrócić uwagę również na fakt, iż współczesna Hiszpania
jest bardzo atrakcyjna turystycznie. Turyści niezmiernie chętnie wybierają miasta Południowej Hiszpanii jako miejsca destynacji turystycznej. Obfity ruch turystyczny występuje jako
następstwo wielowiekowej obecności kilku kultur na tych obszarach, która widoczna jest chociażby w przepięknej, wielo50

J. Danecki, Co zawdzięczamy…, op. cit., s. 42.

285

kulturowej architekturze. Myślę, że dowodem na to jest także
wciąż obecny na terenach Hiszpanii symbol tradycji arabskich,
czyli palma daktylowa, która może dawać świadectwo ingerencji arabskiej w ten niesamowity dziś obszar.
Streszczenie:
Niniejszy artykuł ma na celu dostarczenie czytelnikowi
podstawowych informacji na temat pojmowania i rozumowania
kultury oraz istotności badań nad nią w dzisiejszym zglobalizowanym świecie. W artykule znajdą się kluczowe informacje odnośnie: pierwszych państw arabskich, podboju Hiszpanii Południowej przez Arabów oraz dokonań arabskiej kultury w średniowiecznej Hiszpanii (arabska sztuka ogrodowa, pojawienie
się nowych roślin, powstanie ośrodków badawczych, architektura). Oprócz tego niniejszy artykuł skupia się również na konsekwencjach dokonań arabskich na ziemiach Hiszpanii Południowej, analizie rozwoju Hiszpanii po jej odbiciu przez Chrześcijan i
wypędzeniu stąd Arabów oraz na wpływie arabskiej kultury
poprzez Hiszpanię na resztę Europy.
Słowa klucz: Arabowie, Hiszpania Południowa, średniowiecze, kultura, relacje międzykulturowe
Summary:
The influence of Arab culture on Spain in the Middle Ages.
Researchanalysis of the development of Arab Spain
This articleaims to provide the reader with Basic informationaboutunder standing culture and the importance of
researchingit in today'sglobalizedworld.The articlewillcontainkeyinformation on: the origins of the Arab states, the conquest of southern Spain by the Arabs and the achievements of
Arab culture in mediewal Spain (Arabic garden art, the emergence of newplants, the emergence of researchcenters, architecture). In addition, thisarticlealsofocuses on the consequences of Arab achievements in the lands of southern Spain, the
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analysis of the development of Spainafteritsreflection by Christians and the expulsion of Arabs from there, and the influence
of Arab culturethrough Spain on the rest of Europe.
Keywords: Arabs, SouthSpain, Middle Ages, culture, intercultural relations
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Joanna Garbulińska-Charchut

Szkolnictwo policealne –
kształcenie zawodowe wczoraj i dziś
Wstęp
Szkolnictwo policealne stanowi ważną, choć często niedocenianą gałąź systemu edukacji. Wśród zalet, można znaleźć między innymi nacisk na praktyczność oferowanych kierunków kształcenia. Nie wykłada się samej teorii, ale w większości zajęcia opiera się na praktyce. Słuchacze mają możliwość jednoczesnej pracy zawodowej i nauki oferowanej w
trybie niestacjonarnym.
Szkoły policealne są dzisiaj różnie postrzegane. Dawniej
w Polsce – z powodu niższego czesnego, a w przypadku części placówek – żadnego – młodzi ludzie zapisywali się do
nich, aby uniknąć służby wojskowej. Nierzadko przypadkowe
kierunki kształcenia, które wówczas wybierali, po części skutkowały brakiem zainteresowania ofertą dydaktyczną, czy zaniżaniem zdawalności egzaminu zawodowego. Zdarzały się
także częstsze przypadki chęci posiadania indeksu studium
przede wszystkim w celu otrzymania świadczeń pieniężnych,
przysługujących z racji kontynuowania nauki. Nieprofesjonalne podejście słuchaczy do kierunku i samej placówki, budowało obraz polskiej szkoły policealnej.
Ponadto w trakcie wpajania młodym ludziom nieodzownej konieczności skończenia studiów, spowodowano
marginalizowanie roli i ważności szkół przygotowujących do
wykonywania określonej profesji. Kryzys ekonomiczny, a także rozczarowanie ofertami części uczelni, konieczność podnoszenia kwalifikacji, czy zmiany wyuczonego zawodu, sprawi-
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ły, że współczesny obraz szkoły zawodowej powoli ulega modyfikacji.
Obecnie osoby zapisujące się do tego typu placówek,
często chcą zdobyć konkretny zawód, czy rozwinąć swoje zainteresowania. Coraz częściej wśród słuchaczy można spotkać
absolwentów uczelni, którzy – albo nie mogąc znaleźć pracy,
albo poszukując konkretnego lub nowego zawodu i praktyki,
decydują się na naukę w szkole policealnej. Wartym podkreślenia jest zwiększająca się świadomość wśród ludzi, którzy
chcą uczestniczyć w edukacji ustawicznej, czyli kształceniu i
zdobywaniu nowych umiejętności po zakończeniu obowiązkowego kształcenia.
1. Rozwój kształcenia zawodowego w Polsce
Początki polskiego szkolnictwa zawodowego są związane
z historycznym rozwojem gospodarczym. Już w Królestwie Polskim od 1816 roku stosowano rozmaite przywileje, ulgi i system
pożyczek dla przedsiębiorców, zachęcające ich do osiedlenia się
na jego terytorium. Propagatorem planu edukacji zawodowej był
Stanisław Staszic. Na początku sprowadzano robotników z
Czech, Saksonii i Prus, ale później nałożono obowiązek edukowania polskiej młodzieży na polu teoretyczno – praktycznym, w
dziedzinie politechnicznej, hutnictwie i górnictwie, topografii,
mineralogii, dróg i mostów, rolnictwa, leśnictwa, rękodzieł. Realizacją tego planu zajmowała się Komisja Rządowa Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego1.
W latach 1636-1770 w Warszawie działał Zakład Benonitów, gdzie nauczano rzemiosła. Jednak wówczas połączenie
kształcenia młodzieży i przygotowanie rzemieślnicze stanowiło przypadkową konfigurację.

W. Błażejewski, C. Lewicki, Merytoryczne i metodyczne podstawy
edukacji zawodowej – systemowe ujęcie zagadnień, Wyd. Oświatowe
FOSZE, Rzeszów 2011, s. 33.
1
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Pierwszą szkołą zawodową była Szkoła AkademicznoGórnicza w Kielcach. Jej początki sięgają dziewiętnastego wieku. Placówka działająca w latach 1816 do 1826 kształciła
przede wszystkim w ścisłych i zawodowych specjalnościach.
Wymogiem dostania się do trzyletniej szkoły, było ukończenie
szesnastego roku życia, posiadanie co najmniej pięciu klas
szkoły wojewódzkiej. Językiem wykładowym był niemiecki.
Uczniowie pochodzili gównie z mieszczaństwa i drobnej
szlachty oraz dzielili się na trzy grupy. Pierwszą określano
terminem uczniów nowo przyjętych, czyli admissich. Kolejną
stanowili eksperci. Do trzeciej należeli akademicy górniczy.
Inną placówką oświatową, kształcącą w systemie zawodowym była Szkoła Inżynierii Cywilnej Dróg i Mostów w
Warszawie. Zimą uczniowie uczęszczali na zajęcia, a latem
odbywali praktyki na budowach. Natomiast powstała w 1818
roku Szkoła Leśna, w trakcie dwóch lat nauki i rocznym okresie praktyk, umożliwiała złożenie egzaminu przed komisją,
która następnie kierowała absolwentów do pracy w lesie.
Po 1830 roku szkolnictwo – również zawodowe – zaczęło przeżywać głęboki regres. Brak szkół technicznych próbowano rekompensować poprzez przyzakładowe kursy doszkalające. Pod koniec dziewiętnastego stulecia nastąpił rozwój
szkolnictwa zawodowego, w którym znalazły się szkoły techniczne, niższe szkoły techniczne, szkoły rzemieślnicze i dokształcające.
Dwudziesty wiek i dwudziestolecie międzywojenne, nie
stanowiły dobrego podłoża dla rozwoju systemu edukacji zawodowej. Różnice programowe poszczególnych typów szkół
uniemożliwiały awans ze szkoły niższej do wyższej. Wówczas
spośród dostępnych typów placówek wyróżniano niższe szkoły zawodowe, średnie szkoły zawodowe, ponad średnie szkoły zawodowe. W 1932 roku Sejm uchwalił ustawę, która podzieliła szkolnictwo zawodowe na szkoły dokształcające zawodowe, w których mogła się uczyć pracująca młodzież, szko-
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ły zawodowe, gimnazja zawodowe i licea zawodowe. Ówczesny system tego typu szkół dzielił się na cztery działy, które
obejmowały sektor przemysłowy, rolniczy, handlowy i gospodarstwa domowego2.
Po II wojnie światowej szkolnictwo zawodowe zyskało
nowe znaczenie. Potrzeba odbudowania infrastruktury w
każdej dziedzinie gospodarki spowodowała, że młodzież
chętniej wybierała tego typu placówki. W instrukcji Ministerstwa Oświaty wydanej 30 września 1945 roku, młodzież, na co
dzień pracująca głównie w branży robotniczej i rolnictwie,
miała obowiązek kształcenia zawodowego. Rok po zakończeniu II wojny światowej powołano do życia Centralny Urząd
Szkolenia Zawodowego, którego efektem działań była reforma
systemu edukacji zawodowej i utworzenie czterech typów
szkół zawodowych. Na najniższym szczeblu znajdowały się
szkoły przysposobienia zawodowego. Przyjmowano do nich
osoby w wieku 16 do 19 lat, które po minimum czterech, a
maksimum jedenastu miesiącach stawały się robotnikami.
Tytuł robotnika wykwalifikowanego mogli otrzymać absolwenci dwuletnich zasadniczych szkół zawodowych. Cztero
lub pięcioletnie technika zawodowe, oprócz kwalifikacji z wyuczonego zawodu, umożliwiały podjęcie studiów. Istniały
także tak zwane szkoły majstrów. Adresowano je do robotników wykwalifikowanych, którzy mieli wymagany staż pracy.
Dodatkowo, powojenna oświata dorosłych miała istotny
cel, ponieważ upatrywano w niej określonych społecznych
zadań. Dążono do udostępnienia dóbr kultury, likwidowania
patologii, kształtowania postaw patriotycznych. Ponadto starano się zlikwidować analfabetyzm, powstały przede wszystkim na skutek wojny, która w znaczącym stopniu utrudniała
lub całkowicie uniemożliwiała edukację3.
Por. W. Błażejewski, C. Lewicki, dz. cyt., s. 34.
Por. Miąso J. (red.), Historia wychowania. Wiek XX, Państwowe
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980, s. 319.
2
3
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Kolejną ustawą, która zmieniała charakter polskiego systemu kształcenia zawodowego, był dokument z 10 września
1956 roku. Ówczesne Ministerstwo Oświaty zmieniło strukturę szkolnictwa zawodowego. Od tego czasu działały trzyletnie
zasadnicze szkoły zawodowe, które kształciły pracowników w
sektorach przemysłowych, handlowych, gospodarczych i
rzemieślniczych. Oprócz nich istniały szkoły przyzakładowe,
szkoły dokształcające dla młodzieży zatrudnionej w przemyśle, gastronomii, budownictwie, handlu, rzemiośle i transporcie. Młodzi ludzie mieli także możliwość podjęcia nauki w
placówkach przysposabiania zawodowego, dwuletnich zasadniczych szkołach zawodowych dla dorosłych pracowników, gdzie uczono zawodów cukierniczych, poligraficznych,
piekarskich i handlowych. Ponadto dorośli mogli kontynuować edukację w dwuletnich zaocznych szkołach handlowych
dla pracujących, rocznych szkołach laborantów i handlowych
dla absolwentów ogólnokształcącej szkoły jedenastoletniej, czy
rocznych placówkach wieczorowych szkoły mistrzów4.
Innymi jednostkami edukującymi pracujących, były
dwuletnie wieczorowe szkoły mistrzów. Uczono też w trzyletnich technikach dla absolwentów szkół zawodowych i pięcioletnich szkołach opartych na podbudowie szkoły podstawowej. W 1961 roku wydłużono do ośmiu lat etap nauki w
szkole podstawowej. Lata siedemdziesiąte to prawdziwy rozwój szkolnictwa zawodowego, które cieszyło się prestiżem.
Młodzież chętnie wybierała tego typu szkoły. Wówczas technika utożsamiano z najzdolniejszymi uczniami z zakresu
przedmiotów ścisłych.
Do 1989 roku rozróżniano dwa typy szkół – placówki
stacjonarne i przeznaczone dla pracujących. Te drugie określano mianem zaocznych. W obu trybach obowiązywały takie
same typy szkół. Były wśród nich: zasadnicze szkoły zawo4

Por. W. Błażejewski, C. Lewicki, dz. cyt., s. 35.
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dowe, czteroletnie licea zawodowe, cztero i pięcioletnie technika zawodowe, dwu i pół oraz trzyletnie technika przeznaczone dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych.
Ostatnim typem były stacjonarne czteroletnie pedagogiczne
studia techniczne. Przeznaczono je dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. Ich celem było przygotowanie
przyszłych nauczycieli zawodu5.
Po transformacji ustrojowej z 1989 roku, rozpoczęto
gruntowną przebudowę systemu kształcenia zawodowego.
Planowano dopasowanie szkolnictwa do dynamicznych
zmian gospodarczo – społecznych. Zasadniczymi zmianami,
które wprowadzono w latach 1990 do 1996, były między innymi: nowelizacja klasyfikacji zawodów szkolnych, gdzie
ograniczono ich liczbę, powołano licea techniczne. Ponadto
dążono do zmiany istniejącej proporcji między liczbą uczniów
w ZSZ i pozostałych typach szkół ponadpodstawowych. Nowa dokumentacja oraz umożliwienie nauczycielom projektowania autorskich programów nauczania, które opierano na
ministerialnej podstawie programowej, to kolejne elementy
reformy. Ponadto wdrażano w szkolną rzeczywistość nowe
przedmioty nauczania. Znalazły się wśród nich: informatyka,
przedsiębiorczość, czy podstawy wiedzy o gospodarce.
W 1999 roku, kiedy nastąpiły zmiany w podziale administracyjnym Polski, dokonano kolejnego podziału szkolnictwa
zawodowego. Podzielono go na trzy filary: filar szkolnictwa ponad gimnazjalnego, policealnego i wyższego. Ustalono wówczas,
że szkoły policealne, w których nauka trwa do dwóch i pół roku,
są przeznaczone dla absolwentów dwóch typów liceów. To daje
mi możliwość uzyskania tytułu technika.
Ósmego grudnia 2004 roku opublikowano klasyfikację
zawodów i specjalności, które pogrupowano hierarchicznie.
Strukturę tej klasyfikacji oparto na systemie pojęć, do których
5
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należą takie terminy jak: „zawód, specjalność, umiejętności i
kwalifikacje zawodowe. Zawód zdefiniowano jako zbiór zadań, nazywanych także zespołem czynności, wyodrębnionych
w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale
lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Specjalność jest wynikiem podziału pracy w ramach zawodu, zawiera część czynności o podobnym charakterze (związanych z
wykonywaną funkcją lub przedmiotem pracy), wymagających
pogłębionej lub dodatkowej wiedzy i umiejętności, zdobytych
w wyniku dodatkowego szkolenia lub praktyki”6.
2. Specyfika pracy w szkole policealnej
Praca nauczyciela szkoły policealnej opiera się na dokumentach, które stanowią: podstawa programowa, jak również
ramowy i szkolny plan nauczania, czyli wykaz przedmiotów
nauczania, a także liczbę godzin przeznaczonych na realizację.
Ponadto wykładowca posługuje się standardami wymogów
klasyfikacyjnych zawodu, które stanowią kumulację oczekiwań
i wymagań skierowanych do poszczególnych jednostek i ich
kwalifikacji. Argumentem MEN do wprowadzenia tego rodzaju
dokumentu było „lepsze powiązanie celów i treści kształcenia
zawodowego z pracą zawodową. Wprowadzenie standardów
kwalifikacji zawodowych do systemu prawnego i organizacyjnego sprzyja również podniesieniu przejrzystości i jakości
przygotowania zawodowego oraz porównywalności świadectw i dyplomów na europejskim rynku pracy”7.

A. Jakonis, Szkoły policealne jako alternatywa dla szkół wyższych,
[w:] Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Polsce i UE. Szkoły policealne
jako alternatywa dla szkół wyższych, pod red. A. Jakonis, Wydawca:
Centrum Nauki i Biznesu „Żak”, Łódź 2007, s. 31.
7 W. Błażejewski, C. Lewicki, dz. cyt., s. 151.
6
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Oprócz tego, nauczyciel posiłkuje się programem kształcenia zawodowego, który odnosi się do treści nauczania i
określa „jakie wiadomości, umiejętności, nawyki, sprawności i
postawy zawodowe należy ukształtować u uczniów i w jakiej
kolejności ma to nastąpić”8. Można w nim znaleźć szczegółowe cele kształcenia, procedury ich osiągania, opis założeń
osiągnięć uczniów, rozwinięcie założeń dydaktycznych i wychowawczych, czy materiał edukacyjny. Wyróżnia się dwa
rodzaje programów zawodowych. Pierwszy - nazywany
przedmiotowym - jest skoncentrowany na wyodrębnieniu
przedmiotów nauczania i dodatkowym podziale na edukację
teoretyczną i praktyczną.
Drugi typ jest nazywany programem i kształceniem modułowym. Do jego zasadniczych cech należy odejście od tradycyjnej
godziny lekcyjnej, liczącej 45 minut i zastąpienie jej ćwiczeniami,
które dostosowuje się do zawartości tematycznej zajęć. Około
trzy czwarte treści programowych jest podzielona na konkretne
zadania, co wynika z przyszłych zadań właściwych dla konkretnej specjalizacji. Słuchacze nie uczestniczą w oddzielnych zajęciach teoretycznych i praktycznych, a zajęcia integrują treści
edukacyjne z różnych dyscyplin wiedzy. Ponadto poprzez realizację projektów i stosowanie metod aktywizujących, nad procesem nauczania, dominuje proces uczenia się.
Dokumentami, które nauczyciel musi skonstruować sam
lub w porozumieniu z innymi nauczycielami są: wewnątrzszkolny system oceniania, testy wiadomości i ewaluacji
procesu kształcenia, konspekty zajęć i plan pracy dydaktyczno
– wychowawczej. Do druków, które wypełnia należą: dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, dzienniczki ucznia.
Nauczyciele biorą udział w systemie kształcenia dorosłych, gdzie ważną rolę odgrywają szkoły dla dorosłych i
szkoły wyższe, centra kształcenia praktycznego i ustawiczne8
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go, instytucje szkoleniowe, prywatne firmy. Ponadto szkolenia
i różnorodne kursy są oferowane przez osoby fizyczne, które
prowadzą działalność gospodarczą, stowarzyszenia i organizacje, a także przez rozmaite organizacje samorządowe9.
Do najważniejszych zasad kształcenia zawodowego,
które występują również w systemie kształcenia dorosłych
słuchaczy szkół policealnych, a które realizują wykładowcy,
należy zasada humanizacji pracy. Ma ona owocować większą
wydajnością. Do dziedzin, z których czerpie się wzorce w tej
kwestii należą na przykład: filozofia, psychologia i socjologia
pracy, prakseologia, czy teoria organizacji. Ważną rolę odgrywa tutaj ograniczenie do minimum zagrożeń fizycznych i
psychicznych w miejscu pracy słuchacza. Kształtowanie wydajności słuchacza nie może odbywać się kosztem rozwoju
jego psycho – fizycznych potrzeb.
Inną bardzo ważną zasadą, którą powinni kierować się
nauczyciele, jest ekonomika, czyli celowość pracy. Mobilizacja
słuchaczy, systematyczne kontrolowanie efektów ich pracy poprzez weryfikowanie nabywanych kwalifikacji, odbywający się
poprzez dobór odpowiednich zadań praktycznych. Systematyczne planowanie poszczególnych etapów pracy przyczynia się
także do pogłębiania więzi między uczniami. Nowe sytuacje
zadaniowe umożliwiają unikanie schematyzmu i rutyny.
Efektywność polskiego systemu kształcenia zawodowego można podnieść poprzez lepszą współpracę z zakładami
pracy, rzetelną kontrolę praktyk, udoskonalanie bazy dydaktycznej, czy ciągły wzrost świadomości nauczycieli.
Edukacja przez całe życie wymaga w Polsce spojrzenia
całościowego, zajmującego się wszystkimi etapami kształcenia
– który zaczyna się od obszaru motywacji.
D. Bis, Kształcenie zawodowe i ustawiczne w Polsce i w Unii Europejskiej, [w:] Szkolnictwo i kształcenie zawodowe – wybrane aspekty, red. D.
Bis, J. Ryś, Wyd. Studio Format, Lublin 2010, s. 34.
9
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3. Aktualne problemy kształcenia zawodowego w Polsce
Aktualnie, podstawą prawną polskiego systemu kształcenia zawodowego, jest pochodząca z 1993 roku ustawa o systemie oświaty. Kolejny dokument stanowi reforma wdrożona
w życie w 1999 roku, w którym rozróżniono takie typy placówek jak: zasadnicze szkoły zawodowe, technika, licea profilowane, szkoły policealne oraz wyższe studia zawodowe. W
wyniku tych zmian wzrosła oświatowa rola samorządów terytorialnych, które przejęły funkcję opiekunów szkół. Oprócz
tego, do najnowszych należy rozporządzenie Ministerstwa
Edukacji Narodowej z dnia dwudziestego sierpnia 2010 roku,
które zmodyfikowało dotychczasowy system oceniania, klasyfikowania oraz promowania uczniów i słuchaczy, a także procedurę przeprowadzania sprawdzianów kontrolnych i egzaminów w publicznych placówkach oświatowych. Celem nowelizacji stała się „zmiana przepisów dotyczących oceniania,
klasyfikowania i promowania słuchaczy w szkołach dla dorosłych, (…) doprecyzowanie innych przepisów dotyczących
egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe”10. To oznacza na przykład obowiązek
pisemnego przeprowadzenia egzaminów na danym kierunku
kształcenia z dwóch przedmiotów zawodowych, które stanowią podstawę dla każdej ze specjalności. O wyborze przedmiotów wiodących decyduje rada pedagogiczna. Słuchacze są
powiadamiani o przedmiotach, z których zdają egzamin pisemny na pierwszych zajęciach każdego semestru.
Obecnie, dwu i trzyletnie szkoły zawodowe mają na celu
umożliwienie zdobycia kwalifikacji zawodowych na poziomie
robotniczym. Opanowanie zawodu i realizacja podstawy programowej pozwala na zatrudnienie na lokalnym rynku pracy,

Archiwum Europejskiej Szkoły Nowych Technologii i Turystyki w Dębicy /dalej AESNTiT/ Rozporządzenie Kuratorium Oświaty w
Rzeszowie z 20.08.2010.
10
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a także nie zamyka drogi do kształcenia się w uzupełniających
liceach lub technikach umożliwiających zdobycie matury.
Do innych placówek należą trzyletnie licea profilowane.
Absolwenci tego rodzaju szkół uzyskują konkretny zawód i
mogą podjąć dalszą naukę w szkołach policealnych lub wyższych szkołach zawodowych.
Kolejnym typem ośrodków edukacyjnych są szkoły policealne. Postrzega się je jako alternatywę dla wyższych szkół
zawodowych. „Z opinii wielu wynika, że są one potrzebne.
Umożliwiają zdobycie podstawowych względnie średnich
kwalifikacji zawodowych młodzieży, która z różnych powodów nie zdecydowała się na studia. Szkoły policealne starają
się utrzymać poziom nauczania co najmniej porównywalny z
liceami profilowanymi. Są zróżnicowane pod względem programów nauczania i czasu trwania nauki”11.
Tego typu placówki posiadające uprawnienia szkół publicznych i umożliwiające zdobycie tytułu technika, mogą być
traktowane przez absolwentów techników, podobnie jak studia podyplomowe przez absolwentów studiów. W związku z
tym również mogą być postrzegane nie tylko jako forma dokształcania się, ale także – przekwalifikowania. Jednak korzyści z ukończenia szkoły policealnej to nie tylko zdobycie potwierdzonych egzaminem państwowym kwalifikacji w wybranym zawodzie, poznanie teorii i praktyki, która charakteryzuje daną specjalność, ale ponadto stanowi możliwość realizacji postulatu kształcenia się przez całe życie, ciągłego doskonalenia, które jest jednym z priorytetów społeczeństwa
opartego na wiedzy.
W szkołach policealnych mogą kształcić się osoby, które
nie zdały matury. Natomiast w wyższych szkołach zawodowych jednym z kryteriów, jest posiadanie świadectwa dojrzaR. Ślęczka, Szkolnictwo zawodowe w Polsce a współczesne wyzwania
rynku pracy [w:] Szkolnictwo i kształcenie zawodowe – wybrane aspekty,
red. D. Bis, J. Ryś, Wyd. Studio Format, Lublin 2010, s. 88.
11
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łości. Tytuł inżyniera otrzymuje się po ukończeniu studiów o
profilu technicznym, a licencjat po studiach humanistycznych.
Absolwenci mogą podjąć naukę kończącą się uzyskaniem tytułu magistra.
Po zmianach systemowych nastąpiła modernizacja podstaw programowych i modułów kształcenia. Jednolitość programów nauczania zastąpiono podstawami programowymi,
czyli dokumentem „który określa minimum programowe, to
znaczy te treści, które bezwzględnie muszą się znaleźć w każdym programie tak ministerialnym, jak i autorskim”12.
Obok podstawy programowej kształcenia w zawodzie,
jest podstawa programowa kształcenia ogólnego. Obie zostały
opisane w języku wymagań. Wymagania ogólne konstytuują
elementarne zadania zawodowe i umiejętności, którymi powinien wykazywać się absolwent określonego kierunku. Natomiast wymagania szczegółowe dzielą się na dwie części – A
i B. Pierwsza część zawiera opis informacji ogólnozawodowych, czyli takich, które są właściwe także dla pokrewnych
specjalności. W części B znajdują się szczegółowe wymagania
związane z kwalifikacjami konkretnego zawodu. Według Ministerstwa Edukacji Narodowej „dla każdej ze wskazanych
kwalifikacji, wymagania odnoszą się do wiadomości oraz
umiejętności, które powinien opanować przeciętny uczeń na
koniec danego etapu kształcenia”13.
To umożliwia opracowywanie w oparciu o nie autorskich programów. W 1996 roku dokonano istotnej modernizacji, która połączyła je z konkretnymi kwalifikacjami zawodowymi. Początkowo w wykazie znajdowało się 138 zawodów,
jednak później na liście umieszczono ich 195, gdzie 75 kierunków określono jako kwalifikacje robotnicze, a pozostałe –
techniczne14. Uczniowie i słuchacze kończący dany typ szkoły
W. Błażejewski, C. Lewicki, dz. cyt., s. 149.
Tamże, s. 149.
14 Tamże, s. 90.
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– po złożeniu wcześniejszej deklaracji – przystępowali do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Kryteria uzyskania tytułu zawodowego zawarto w standardach wymagań egzaminacyjnych, a organem sprawującym
pieczę nad egzaminem zawodowym została Centralna Komisja Egzaminacyjna. Utworzono ją 1 stycznia 1999 roku, na mocy ustawy z dnia 25 lipca 1998 roku. Do najważniejszych zadań CKE w kształceniu zawodowym, należy opracowywanie
propozycji standardów wymagań, które muszą posiadać kandydaci do uzyskania określonego tytułu rzemieślniczego lub
technicznego. W tym procesie współpracuje między innymi z
organizacjami pracodawców, czy samorządami zawodowymi.
Oprócz tego Centralna Komisja Egzaminacyjna opracowuje
testy i pytania egzaminacyjne do części praktycznej i zawodowej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
Przygotowuje również programy doskonalenia nauczycieli.
Siedzibą podkarpackiego, małopolskiego i lubelskiego okręgu
CKE jest Kraków.
Innym organem egzaminacyjnym są Okręgowe Komisje
Egzaminacyjne, które bezpośrednio odpowiadają między innymi za egzamin zawodowy i w porozumieniu z CKE przygotowują i przeprowadzają go.
Egzamin zawodowy, który dobrowolnie zdają słuchacze
szkoły policealnej, ma za zadanie sprawdzenie wiadomości
niezbędnych do wykonywania danego zawodu. Każda specjalność ma określone standardy nauczania, które ustala Minister Edukacji Narodowej i Sportu. Taki egzamin końcowy stanowi „uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu osiągnięć zdającego poprzez zastosowanie jednolitych
wymagań, kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania egzaminu, opracowanych przez instytucje zewnętrzne, funkcjo-
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nujące niezależnie od systemu kształcenia”15. Przeprowadza
się go w trakcie trwania roku szkolnego. Osobą odpowiedzialną za ustalenie harmonogramu egzaminów jest dyrektor
CKE. Datę egzaminu ogłasza się nie później niż na cztery miesiące przed jego przeprowadzeniem. W szkole policealnej jest
przeprowadzany w następnym tygodniu po skończeniu zajęć
dydaktycznych.
Podsumowanie
Szkolnictwo policealne to istotna część szkolnictwa zawodowego. Jednak nierzadko jest to niedoceniany element
systemu edukacji. Wśród niekwestionowanych atutów tego
typu placówek można znaleźć np. nacisk na praktyczną stronę
kształcenia, która w pełniejszy sposób pozwala na wejście w
konkretny zawód. Zgodnie z głównym założeniem szkoły
policealnej, słuchacze nie zapoznają się jedynie z teoretyczną
stroną specjalności, ale mogą poznać zawód w wymiarze
praktycznym. Słuchacze mają możliwość jednoczesnej pracy
zawodowej oraz nauki oferowanej w trybie niestacjonarnym.
Streszczenie:
Polskie szkolnictwo zawodowe w wymiarze policealnym to wciąż niedoceniany obszar edukacji. Do zalet tego typu placówek należy przede wszystkim praktyczny wymiar
kształcenia. Teoria jest istotnym, ale nie wiodącym elementem
nauczania. Na przestrzeni ostatnich lat szkolnictwo policealne
ewoluowało. Artykuł jest próbą przedstawienia szkolnictwa
zawodowego na poziomie policealnym, w ujęciu historycznym i współczesnym.
Słowa kluczowe: szkoła policealna, kształcenie zawodowe, zawód, edukacja

AESNTiT, Opiekun w domu pomocy społecznej – informator o egzaminie, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa 2006, s. 6.
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Summary:
Polish post-secondary education is still an underestimated area of education. The advantages of this type of institution include primarily the practical dimension of education.
Theory is an important but not a leading element of teaching.
Post-secondary education has evolved over recent years. The
article is an attempt to present vocational education at postsecondary level, in historical and contemporary terms.
Keywords: post-secondary school, profession, education
Bibliografia:
Archiwum Europejskiej Szkoły Nowych Technologii i
Turystyki w Dębicy /dalej AESNTiT/ Rozporządzenie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie z 20.08.2010.
Bis D., Kształcenie zawodowe i ustawiczne w Polsce i w Unii
Europejskiej, [w:] Szkolnictwo i kształcenie zawodowe – wybrane
aspekty, red. D. Bis, J. Ryś, Wyd. Studio Format, Lublin 2010
Błażejewski W., Lewicki Cz., Merytoryczne i metodyczne
podstawy edukacji zawodowej – systemowe ujęcie zagadnień, Wyd.
Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2011.
Miąso J. (red.), Historia wychowania. Wiek XX, Państwowe
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980.
Jakonis A., Szkoły policealne jako alternatywa dla szkół wyższych, [w:] Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Polsce i UE. Szkoły
policealne jako alternatywa dla szkół wyższych, pod red. Aneta Jakonis, Wydawca: Centrum Nauki i Biznesu „Żak”, Łódź 2007.
Ślęczka R., Szkolnictwo zawodowe w Polsce a współczesne wyzwania rynku pracy [w:] Szkolnictwo i kształcenie zawodowe – wybrane aspekty, red. D. Bis, J. Ryś, Wyd. Studio Format, Lublin 2010.

303

Janusz Kawa

Ojciec polskiej socjologiiakademickiej Florian Znaniecki wpływ jego koncepcji na życie polskiej myśli społecznej
Człowiek mądry to człowiek, który ceniąc różnorodne systemy kulturalne,
umiejąc stosować różnorodne sprawdziany ważkości,
ceni kulturę w ogóle w całym jej bogactwie
i różnorodności i pozytywnie się interesuje jej trwaniem i rozwojem
Florian Znaniecki

Wstęp
Teorie, koncepcje czy też pomysły teoretyczne Floriana
Znanieckiego domagają się szczególnie należytego potraktowania. Poważne potraktowanie dorobku światowej rangi
socjologia należy dokonać wieloaspektowo i to nie tylko w
kategoriach historii myśli tej czy innej dyscypliny, ale także w
kategoriach użytecznych narzędzi analitycznych oraz rzetelnych metodbadawczych.
Florian Znaniecki jest prekursorem polskiej myśli socjologicznej. W swoich pracach szczególną uwagę przywiązywał
do całokształtu funkcjonowania społeczeństwa w odniesieniu
do kultury panującej w określonym miejscu. Dodatkowo podkreślał on istotę twórczego potencjału, jaki tkwi w każdym
człowieku, w odniesieniu do jego możliwości wpływania oraz
modyfikowania działalności kulturowej1. W koncepcjach Znanieckiego to wartości stanowią pierwszy plan w zakresie całej
kultury. We wszystkich swoich pracach akcentował on bo-

J. Gajda, Florian Znaniecki. Myśl społeczna a wychowanie. Inspiracje
dla współczesności, Łódź 2002, s. 110.
1
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wiem istotę oraz rolę wpływu poszczególnych wartości na
dane grupy społeczne oraz ich wzajemne funkcjonowanie2.

Florian Znaniecki (1882-1958)

1. Teorie i koncepcje Floriana Znanieckiego
Refleksje i myśli Floriana Znanieckiego są ponadczasowe oraz aktualne nawet w najbardziej dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Wychowanie, które uwzględnia zarówno role i istotę osób starszych, jak i ich przekazów aksjologicznych, ma na celu przede wszystkim odpowiednie ukształtowanie młodej jednostki tak, aby była w stanie w przyszłości
samodzielnie realizować powierzone jej zadania społeczne.
Znajduje to swoje odbicie również w aktualnych postulatach
postmodernistycznego świata, w którym wciąż istotną rolę
pełnią doświadczenie życiowe i posiadane umiejętności. Należy szczególną uwagę zwracać na wielostronne wychowanie
oraz relacje, które przyczynią się do odpowiedniego przygotowania młodego pokolenia do uczestniczenia w życiu zawodowym, politycznym, ale także ekonomiczny.3W tym kontekście nieustannie najważniejszą rolę pełni doświadczenie i wiedza zdobywana przez lata, której najlepszym przekaźnikiem
są starsze pokolenia.
2
3

Ibidem., s. 111.
Ibidem., s. 24.
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2. Socjologia wychowania
Socjologia wychowania, jako subdyscyplina naukowa
rozwijana jest i udoskonalana w polskiej myśli społecznej. Na
jej gruncie doszło do rozwoju licznych przemyśleń odnoszących się do idealnego wzorca wychowania w kontekście procesu transmisji kultury pomiędzy poszczególnymi pokoleniami4. Biorąc pod uwagę specyfikę oraz cechy charakterystyczne
poszczególnych metod wychowawczych, możliwe jest wyodrębnienie określonych typów społeczeństw, w których widoczne są różnorodne ideały kulturowe. Dodatkowo należy
wspomnieć, iż transmisja poszczególnych wartości, które
istotne są z punktu widzenia społecznego, prowadzi do wykreowania swoistego ideału, do którego dana społeczność
powinna zmierzać5.
Opis wychowania z socjologicznego punktu widzenia,
został zaprezentowany w licznych pracach Floriana Znanieckiego, które wywarły duży wpływ na życie oraz role poszczególnych grup społecznych6. Z perspektywy polskiej myśli socjologicznej, prace te stanowiły pionierskie rozwiązanie oraz
doprowadziły do dynamicznego rozwoju wspomnianej subdyscypliny z zakresu wiedzy społecznej7. Bezpośredni wpływ
na istotę prac socjologicznych F. Znanieckiego miały jego zainteresowania oraz dociekania filozoficzne, z których czerpał on
podstawy teoretyczne do swoich późniejszych opracowań w
zakresie życia społecznego. W związku z powyższym, w socjologicznych opracowaniach autora widoczne są silne akcenty filozoficzne odnoszące się do zagadnienia przekazywania
wartości oraz norm w procesie wychowania8.
4 E. Hałas, Socjologia humanistyczna Floriana Znanieckiego. Przesłanie
dla współczesności, Poznań 2004, s. 12.
5 Ibidem., s. 13.
6 Ibidem.
7 Z. Dulczewski, Florian Znaniecki. Życie i dzieło, Warszawa 2003, s. 95.
8 Ibidem., s. 96.
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Współczesny dorobek naukowy w zakresie procesów
socjologicznych wywodzi się z różnorodnych nurtów oraz
koncepcji, które wytworzone zostały na przestrzeni wielu lat.
W kontekście niniejszego opracowania, które uwzględnia postawy oraz role osób starszych, a także wpływ na ich życie
polskiej myśli społecznej, szczególnie istotne są koncepcje
opracowane przez Floriana Znanieckiego. W dalszej części
pracy omówione zostaną podstawy teoretyczne wypracowanych teorii oraz ich wpływ na życie osób starszych. W tym
kontekście szczególne znaczenie ma przybliżenie socjologicznych koncepcji wychowania, a także procesu przekazywania
norm i wartości.
W kontekście wychowania, w pracach Znanieckiego,
kluczowe jest kategoryczne stwierdzenie społecznego charakteru tego procesu. Autor ten podkreśla jednocześnie, iż kategorię wychowania można analizować wyłącznie w kontekście
procesu, do którego dojść może wyłącznie w grupach społecznych, które są częściami składowymi większych systemów
jednostek. Największym z tych systemów jest całe społeczeństwo9. Autor wychowanie definiuje jako działalność społeczną,
której bezpośrednim przedmiotem jest osoba będąca kandydatem na członka określonej grupy społecznej. Zadaniem całej
grupy jest z kolei przygotowanie danej jednostki do pełnienia
określonej roli10. Definicja ta w wyraźny sposób podkreśla
oraz uwydatnia znaczenie szczególnie starszego pokolenia,
które przejmuje odpowiedzialność za odpowiednie przystosowanie danej młodej jednostki do życia i czynnego udziału w
społeczeństwie.
Już na początku swojego naukowego dorobku, Znaniecki podkreślał istotny wpływ konsekwentnego i zaplanowanego przygotowywania młodych jednostek do wypełniania
9

Ibidem.
Z. Dulczewski, jw. s. 101.

10
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określonych ról społecznych w ich dorosłym życiu. Dodatkowo zwracał on uwagę na fakt, iż jednostki te czasami wykazują braki w zakresie świadomej refleksji odnośnie stawianych
przed nimi wymagań11. Jednak biorąc pod uwagę ich młody
wiek oraz brak doświadczenia, jest to reakcja w pełni zrozumiała oraz naturalna. Dodatkowo pod uwagę wziąć należy
indywidualność każdej jednostki, która stanowi element wrodzony oraz musi zostać odpowiednio zrównoważona poprzez
wpajane wartości12. Starsze pokolenie w danym społeczeństwie odpowiedzialne jest za sprowadzanie postępowania
danej młodej jednostki do określonych wzorców przy pomocy
prawa, myśli, zachowań oraz obyczajów, jakie przez poszczególnych członków postrzegane są jako pożądane i akceptowane. Tak podejmowane działania są w stanie dokonać prognozy
odnośnie ewentualnych przyszłych reakcji poszczególnych
członków społeczeństwa w odpowiedzi na przyszłe doświadczenia i wydarzenia13. Postrzegany w ten sposób proces wychowania oraz transmisji wartości, wpływa bezpośrednio na
zachowania i postawy poszczególnych jednostek starszego
pokolenia, które odpowiedzialne jest za zaznajamianie osób
młodszych z meandrami i specyfiką życia społecznego14.
W poszczególnych dziełach polskiego autora znaleźć
można również szereg kategorii, których zadaniem jest lepsze
wyjaśnienie całego procesu wychowania i przekazywania
wartości pomiędzy pokoleniami. Dokonuje on również określenia wzorów osobowych stanowiących odzwierciedlenie

Ibidem., s. 102.
Ibidem.
13 F. Znaniecki, Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, Warszawa 2001, s. 9.
14 Ibidem., s. 10.
11
12
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ideału sposobów wypełniania określonych zadań, które desygnowane są przez szersze zbiorowości15.
Wspomniane ideały wypełniają istotną funkcję, gdyż
pokazują młodszemu pokoleniu pełny zakres wykonywania
określonych funkcji. Warto jednak zaznaczyć, iż ideały te
rzadko znajdują swoje wierne odzwierciedlenie w rzeczywistości, gdyż są one głównie wyobrażeniami ludzi, które w
swoisty sposób narzucają określone role. Są one przez daną
jednostkę przyjmowane oraz akceptowane, gdyż postrzega je
on jako obowiązkowe16. Podkreślić należy, iż również w tym
aspekcie, istotne znaczenie ma indywidualizm każdej jednostki, który determinuje ostateczny sposób odgrywania danej
roli. W związku z powyższym, nie ma możliwości ortodoksyjnego narzucenia danej jednostce sposobu, w jaki powinna ona
wykonywać swoje obowiązki, jednak w interesie całej zbiorowości społecznej pozostaje to, aby młodemu pokoleniu zaszczepić i wpoić przekonania odnośnie tego, do jakiego ideału
powinno dążyć17.
Zgodnie z dorobkiem naukowym Znanieckiego, proces
przekazywania kultury uzależniony jest przede wszystkim od
tradycji, jaką reprezentuje starsze pokolenie w ramach danego
społeczeństwa18. To od niej uzależnione jest to, w jakim zakresie młode pokolenie rozwinie w sobie pozytywne umiejętności, twórczość oraz samodzielność. Te poszczególne cechy indywidualne, które nabywane są przez jednostki w trakcie procesu wychowywania, stanowią fundament i podstawę społe-

15 T. Wróblewska, Filozofia wartości Floriana Znanieckiego, Warszawa 2002, s. 20.
16 T. Liao, Metoda socjologiczna Floriana Znanieckiego i jej zdolność
przewidywania, Warszawa 2004, s. 49.
17 Ibidem.
18 Ibidem., s. 50.

309

czeństwa przyszłości, które opiera się na silnych i trwałych
wartościach19.
3. Środowisko wychowawcze
Florian Znaniecki wprowadził również pojęcie środowiska wychowawczego, przez które rozumieć należy ogół
przedstawicieli społeczeństwa, których zadaniem jest odpowiednie przygotowanie młodych jednostek do pełnienia roli
pełnoprawnego członka określonej grupy. Oprócz osób należących do starszego pokolenia, Znaniecki zwraca uwagę również uwagę na rolę nauczyciela, jako osoby przekazującej wiedzę w sposób najbardziej wyspecjalizowany20. Do podstawowych kompetencji zawodowego wychowawcy zalicza się
przede wszystkim dogłębną znajomość przebiegu całego rozwoju psychicznego, fizycznego, a także posiadanie wykształcenia pedagogicznego21.
W kontekście znaczenia filozofii oraz dociekań socjologicznych Floriana Znanieckiego dla życia osób starszych, szczególnie istotne są jego rozważania odnoszące się do poszczególnych instytucji wychowawczych, które odpowiedzialne są za
adekwatne uspołecznienie młodego pokolenia22. Według niego,
podstawową i najważniejszą grupą społeczną, która w sposób
całościowy odpowiada za proces wychowania jednostki, jest
rodzina. Proces przekazywania poszczególnych wartości zarówno przez rodziców, jak i dziadków, jest aspektem posiadającym
swoje podłoże biologiczne, a także wynika z instynktu macierzyńskiego, czy też ojcowskiego23. Zarówno rodzice, jak i dziad19 T. Wróblewska, Filozofia wartości Floriana Znanieckiego, Warszawa 2002, s. 38.
20 Ibidem., s. 39.
21 K. Tillmann, Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja, upodmiotowienie, Warszawa 2006, s. 32.
22 Ibidem., s. 33.
23 Ibidem.
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kowie, są pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami swojego dziecka, a co za tym idzie, wartości oraz normy, jakie wynosi
on z domu rodzinnego są najbardziej trwałe. Często znajduje to
swoje odzwierciedlenie w nieświadomym naśladowaniu zachowań osób starszych, we wszystkich sferach życia, a także w kontaktach międzyludzkich24.
Istotny wpływ zarówno na proces wychowawczy, jak i
ogólne zachowania jednostek w społeczeństwie, ma krąg sąsiedzki. Znajduje on swoje odzwierciedlenie w bliskich kontaktach międzyludzkich, które regulują zachowania poszczególnych jednostek w oparciu o wyrażane opinie oraz wzorce
zachowań. Odnosi się to zarówno do osób należących do
młodszego pokolenia, jak również do osób starszych, które
również podlegają jego oddziaływaniu25. Szczególnie współcześnie, oddziaływania kręgu sąsiedzkiego wydają się istotne,
biorąc pod uwagę wzrost indywidualizmu na płaszczyźnie
zachowań jednostek, a także stopniowe odrywanie się ich od
tradycyjnego życia wspólnotowego. Coraz większą uwagę
przywiązuje się do pracy zawodowej oraz rozrywek oferowanych przez przestrzeń wielkomiejską, co z kolei prowadzi do
stopniowego zaniku obecności jednostek w ich środowisku
rodzinnym26.
Warto również zwrócić uwagę na środowisko wychowawcze, jakim jest grupa rówieśnicza. Także ona znajduje
swoje odzwierciedlenie i wpływ zarówno z punktu widzenia
procesu wychowania, jak również całego życia dorosłych jednostek. Zgodnie z koncepcją Znanieckiego, grupy rówieśnicze
charakteryzują się możliwość występowania w nich określonych wzorców, które znacznie odbiegają od ideałów wynie-

T. Wróblewska, Filozofia wartości Floriana Znanieckiego, Warszawa 2002, s. 40.
25 F. Znaniecki, jw. s. 12.
26 Ibidem., s. 13.
24
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sionych z domu rodzinnego27. W tym ujęciu, transmisja wartości ze starszych pokoleń słabnie, a co za tym idzie traci na znaczeniu w porównaniu do tożsamego procesu na gruncie rówieśniczym. Poszczególne jednostki mogą świadomie odrzucać etos, który wyniosły z rodziny, a dochodzi do tego poprzez konfrontację wartości tradycyjnych z normami rówieśniczymi, które są dla nich o wiele bardziej atrakcyjne. W tym
ujęciu, rola oraz znaczenie osób starszych oraz ich doświadczeń maleje, a co za tym idzie słabnie rola procesu transmisji
aksjologicznej pomiędzy pokoleniami28.
Zgodnie z koncepcją socjologiczną Floriana Znanieckiego, proces kształtowania osób młodych określany może być
mianem urabiania. Rozumieć przez to należy takie zachowania oraz dążenia osób starszych, których celem jest przystosowanie młodszych jednostek do życia i uczestniczenia w kontaktach społecznych. Dodatkowo podkreślić należy, iż autor
przedstawia poszczególne rodzaje wpływów społecznych,
jakie mogą być kierowane do poszczególnych jednostek w
społeczeństwie. Zaliczyć do nich należy: opinię społeczną,
pomoc przy wykonywaniu zadań, nakładanie sankcji oraz
zmuszanie do postępowania zgodnie z odgórnymi normami29.
Dodatkowo, wyraźnie społeczny charakter całego procesu wychowania sprawia, iż dana jednostka znajduje się pod
nieustanną obserwacją, zarówno ze strony osób starszych, jak i
rówieśników. W związku z powyższym, jest ona wciąż poddawana ocenom pod względem swojego zachowania i postępowania, a co za tym idzie czuje się zobligowana do wykonywania zadań jej przypisanych ze względu na pełnioną rolę w
grupie. Fakt ten jedynie podkreśla istotę całego procesu wy-

Ibidem.
T. Wróblewska, jw. s. 43.
29 Ibidem.
27
28
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chowania, niezależnie od tego jakim wpływom kulturowym
podlega dana jednostka30.
Jak wspomniano już wcześniej, wychowanie odgrywa
istotną rolę również ze względu na aktywny proces przekazywania wartości. W refleksjach F. Znanieckiego proces ten
stanowi myśl przewodnią, również w kontekście osób starszych oraz ich wpływu na kształtowanie osobowości młodego
pokolenia. W tym ujęciu, transmisja zarówno wzorców kulturowych, jak i hierarchii wartości jest kluczowym elementem w
całościowo ujętym sposobie wychowania31.
4. Rola i znaczenie osób starszych w procesie wychowania
Całość stosunków społecznych w danej grupie opiera się
bowiem, zdaniem autora, na tematyce norm oraz wartości
przekazywanych pomiędzy poszczególnymi generacjami.
Zdaniem Znanieckiego, człowiek ma determinujący wpływ na
kulturę, która go otacza, a dzieje się tak przede wszystkim
dzięki ciągłym interakcjom z innymi członkami grupy, co z
kolei prowadzi do ciągłych modyfikacji norm oraz wartości
zastanych32. Kultura w ten sposób staje się przepełniona określonymi wartościami, które są istotne z punktu widzenia danej
społeczności. W tym kontekście również istotne znaczenie
mają doświadczenia oraz układy aksjologiczne wyrażane i
reprezentowane przez osoby w podeszłym wieku, które mają
największy i najdłużej trwający wkład w kulturę oraz system
aksjologiczny danego społeczeństwa33.
Rolą osób starszych, zdaniem F. Znanieckiego, jest
wspomniane wcześniej urabianie osób młodszych. Polega ono
przede wszystkim na przyjmowaniu przez osoby młodsze
T. Liao, jw. s. 55.
Ibidem., s. 56.
32 Ibidem.
33 F. Znaniecki, jw. s. 19.
30
31
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wzorców, a więc również wartości, jakie są akceptowalne i
szerzone w danej społeczności. O powodzeniu procesu wychowania decyduje właśnie takie przyjęcie zasad, które prowadzi do przygotowania młodej osoby do wypełniania określonych ról społecznych34. Szczególnie osoby starsze, przez
nabyte w trakcie życia doświadczenie oraz umiejętności, są w
stanie odpowiednio przekazać niezbędne wartości i normy. W
ten sposób stają się one niejako liderami społecznymi, którzy
są w stanie oddziaływać na wychowanków35.
Wartości oraz normy posiadają szczególną wartość,
szczególnie biorąc pod uwagę proces utożsamiania się jednostek z daną grupą oraz społeczeństwem. Wychowywanie jest
jedną z najważniejszych dróg za pośrednictwem których dochodzi do ciągłego przekazywania wartości36. Pozwala to na
dostrzeżenie sensu poszczególnych wydarzeń, obiektów, a
także ich istoty.
Autor podkreśla również, iż każdy proces przekazywania wartości powinien być poprzedzony odpowiednim i adekwatnym przygotowaniem. Również w tym miejscu, istotną
rolę wypełniają osoby starsze, opiekunowie, którzy odpowiadają za to, w jaki sposób ich wychowankowie przyjmą przekazywane im wartości. Swoisty trening stanowi podstawę właściwego rozumienia poszczególnych zjawisk oraz ich znaczenia dla ogółu społeczeństwa37.
Poszczególne normy oraz wartości, które są przekazywane przez starsze pokolenia podlegają zawsze społecznemu
określeniu oraz w ten sposób funkcjonują w społecznej codzienności i egzystencji38. Rolą i zadaniem osób starszych w
tym przypadku jest więc fachowy przekaz, który opiera się nie
Tamże, s. 17.
Ibidem., s. 18.
36 Ibidem., s. 20.
37 Ibidem.
38 T. Wróblewska, jw. s. 47.
34
35
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tyle na nabytej wiedzy, ale na doświadczeniu i przeświadczeniu o faktycznej istocie danych symboli, obiektów, wartości
oraz norm. Wprowadzanie w życie tego procesu daje możliwość odpowiedniego przygotowania danej jednostki do aktywnego uczestniczenia w życiu danej społeczności39. Dodatkowo, osoby młode, będące pod wpływem starszych generacji,
są w stanie samodzielnie kształtować swoją bazę pod przyszłe
doświadczenia, na podstawie których budować będą jakość
dalszego życia w społeczeństwie.
Warto jednak zaznaczyć, iż ten swoisty system procesów
przekazywania wartości oraz norm powinien odznaczać się
spójnością, gdyż w przeciwnym wypadku jego odbiorcy nie
będą w stanie w pełni go rozumieć i wcielać w życie. Zgodnie
z opinią Znanieckiego, podczas każdego takiego procesu dochodzi do nawiązania stosunku społecznego pomiędzy dwiema generacjami. Jest to związek odgórnie unormowany, gdyż
określa on zarówno powinności wychowanka, jak i osoby
transmitującej40. Do podstawowym obowiązków osoby
przyjmującej wartości należy przede wszystkim przyswajanie
określonych wzorców postaw, które dadzą mu możliwość
stania się pełnoprawnym i aktywnym członkiem danej społeczności, w której życie i funkcjonuje na co dzień41.
Osoby starsze pełnią również istotną rolę w sytuacji, gdy
dziecko we wczesnym etapie nauki i przyswajania wartości,
cechuje się niedojrzałością oraz nie zdaje sobie w pełni sprawy
z tego, w jak istotnym procesie bierze udział. Niejednokrotnie
dochodzi bowiem do sytuacji, w której starsze pokolenie pokłada zbyt duże nadzieje w systemie edukacji oraz w osobie
nauczyciela. Dochodzi wtedy do desygnowania zadań związanych z wychowaniem danej jednostki na pedagogów, którzy powinni być odpowiedzialni za wpajanie swoim wychoIbidem.
Ibidem., s. 48.
41 Ibidem.
39
40
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wankom takich wartości, które nie występują w ich środowisku rodzinnym42.
W dziełach Znanieckiego widoczne jest stanowisko determinizmu odnoszącego się do wartości oraz ogólnie - aksjologii. Według niego, jedyny świat, który dostępny jest dla
człowieka, to ten przepełniony kulturą oraz wartościami. Proces rozwoju świata stanowi dla człowieka proces ciągłego
wprowadzania i urzeczywistniania wartości, a także ich upowszechniania. Zgodnie z powyższym, ludzkie postępowanie
oraz działanie zawsze podporządkowywane jest katalogowi
wartości, a także jest oceniane z punktu widzenia aksjologii43.
Zgodnie z tym poglądem, wywnioskować można, iż rzeczywistość nie jest oferowana człowiekowi w sposób bezpośredni, a poszczególne jednostki, które aktywnie uczestniczą w codziennym życiu społecznym są w stanie zapoznawać się z daną
rzeczywistością tylko przy pomocy wartości44. Ludzie, w szczególności osoby starsze, są w stanie doświadczać rzeczywistości w
oparciu o zdobyte wcześniej umiejętności, doświadczenia, a także zdolności, które zdobyli wcześniej głównie za pośrednictwem
kontaktów z innymi jednostkami. W trakcie całego życia, nabyte
wartości oraz umiejętności dają możliwość bardziej aktywnego
oraz bardziej owocnego uczestniczenia w życiu społecznym, a
także umożliwiają realne rozumienie praw, jakie determinują
życie danej grupy społecznej45.
Przedstawione stanowiska F. Znanieckiego odnośnie całego procesu wychowania, jak i roli i znaczenia osób starszych,
ich przekazów i transmisji kultury, wzajemnie się uzupełniają
oraz stanowią spójną całość. Wychowanie bowiem, zawsze
odnosi się do kultury oraz ma charakter społeczny, gdyż polega na aktywnym przekazywaniu wartości pomiędzy pokoleT. Liao, jw. s. 57.
Ibidem.
44 Z. Dulczewski, jw. s. 101.
45 Ibidem., s. 102.
42
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niami, które z kolei zostały wypracowane na przestrzeni przeszłych lat46. Sama kultura z kolei stanowi efekt ludzkiej cywilizacji, niezależnie od tego na jakim stopniu rozwoju się znajduje. Omawiana transmisja wartości w ramach procesu wychowywania stanowi wyzwanie, zarówno dla pokoleń starszych, jak i dla młodszych, ale przede wszystkim daje ona
możliwość ciągłego rozwoju oraz stanowi podstawę zachowania człowieczeństwa przez następne pokolenia47.
Podsumowanie
Podejście socjologiczne prezentowane przez Floriana
Znanieckiego odnośnie procesu wychowania, główny nacisk
kładło na tradycyjnym przekazywaniu wartości poszczególnym jednostkom za pośrednictwem określonych osób, ale
również instytucji. Ich zadaniem było odpowiednie wpływanie na młodą jednostkę w taki sposób, aby odpowiednio
kształtowała ona swoje relacje na przestrzeni całego swojego
życia48. Wspomniana transmisja wartości odnosi się również
do transmisji ideałów, a opiera się na refleksji nad doświadczeniami starszych pokoleń, których myśli z kolei przekazywane są następnym generacjom.
Zgodnie z poglądami Znanieckiego, wartości stanowią
istotny element również biorąc pod uwagę edukację szkolną.
Obecne są one w niej jedynie jako system określonych norm,
które wywierają wpływ na zachowania zarówno pedagogów,
jak i uczniów. Natomiast istotne jest aby pamiętać, iż w trakcie
całego procesu kształcenia konieczne jest odwoływanie się do
wartości i norm aksjologicznych49.

Ibidem.
J. Gajda, Florian Znaniecki. Myśl społeczna a wychowanie. Inspiracje
dla współczesności, Łódź 2002, s. 112.
48 Ibidem.
49 Ibidem., s. 113.
46
47
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Warto jednak podkreślić, iż jak w każdej relacji wychowanek-wychowawca, nie mogą w nich występować w pełni
partnerskie zasady. Konieczne jest stawianie w pozycji nadrzędnej osoby, która posiada większe doświadczenie. Dodatkowo, posiadane umiejętności, kompetencje życiowe, a także
zasób kulturowy sprawiają, że to osoby starsze stają się przewodnikiem po życiu dla młodszego pokolenia50. Partnerstwo z
kolei mogłoby zniszczyć oraz prowadzić do kwestionowania
pozycji i roli starszego pokolenia oraz jego przekazów. Powodem takiej sytuacji mogą być jednostkowe interesy jednej ze
stron, a także dążenie do udowodnienia swojej racji przez
osoby młodsze.
Odpowiednie przygotowanie oraz przekazywanie wartości przez osoby starsze, stanowi również podstawę i rdzeń
do dalszego kształtowania osobowości młodej osoby. Proces
wychowywania w tym aspekcie rzutuje również na życiowe
wybory, jakie będzie ona podejmować w przyszłości. Odpowiednia i wyważona ekspozycja wartości umożliwia zwrócenie uwagi na ich znaczenie w dorosłym życiu51.
Znaniecki niejednokrotnie podkreślał, iż stosunki wychowawcze występujące pomiędzy pokoleniami nigdy nie są
równorzędne. Zakładał on, iż osoby starsze powinny dążyć do
wytworzenia w oczach uczniów swojego obrazu, który opierałby się na autorytecie i uroku społecznym52. Jest to niezbędne, zdaniem autora, jeśli wychowankowie mają podporządkować się transmitowanym przekazom aksjologicznym. Osoby starsze, które zostały pozbawione autorytetu nie są w stanie przekazywać norm akceptowalnych społecznie, gdyż ich
poszanowanie pośród młodego pokolenia zanika53.

Ibidem.
T. Wróblewska, jw. s. 22.
52 Ibidem., s. 23.
53 Ibidem.
50
51
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Streszczenie:

„Są dwie drogi, aby przeżyć życie. Jedna to żyć tak, jakby nic
nie było cudem. Druga to żyć tak, jakby cudem było wszystko”
Albert Einstein.

Wpływ koncepcji, teorii socjologicznych Znanieckiego
spowodował rozwój socjologii. Według Znanieckiego wychowanie, które uwzględnia zarówno role i istotę osób starszych, jak i
ich przekazów aksjologicznych, ma na celu przede wszystkim
odpowiednie ukształtowanie młodej jednostki tak, aby była w
stanie w przyszłości samodzielnie realizować powierzone jej
zadania społeczne. W niniejszym artykule zostały omówione
podstawy teoretyczne wypracowanych teorii oraz ich wpływ na
życie osób starszych. W tym kontekście szczególne znaczenie ma
przybliżenie socjologicznych koncepcji wychowania według
Floriana Znanieckiego, a także procesu przekazywania norm i
wartości. Zgodnie z twierdzeniami Znanieckiego to osoby starsze, przez nabyte w trakcie życia doświadczenie oraz umiejętności, są w stanie odpowiednio przekazać niezbędne wartości i
normy. Posiadane umiejętności, kompetencje życiowe, a także
zasób kulturowy sprawiają przez osoby starsze stają się przewodnikiem po życiu dla młodszego pokolenia. W ten sposób
stają się one niejako liderami społecznymi, którzy są w stanie
oddziaływać na wychowanków.
Słowa kluczowe: Florian Znaniecki, socjologia, koncepcje, terorie socjologiczne, aksjologia, osoby starsze, młode pokolenie
Summary:
The father of Polish academic sociology Florian Znaniecki - the
impact of his concept on the life of Polish social thought
The influence of Znaniecki's concepts on sociological theories caused the development of sociology. According to Znaniecki, upbringing, which takes into account both the roles and
essence of older people, and their axiological messages, is primarily aimed at appropriate shaping of the young unit, so that it
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would be able to independently carry out the social tasks entrusted to it.This article discusses the theoretical foundations of
developed theories and their impact on the lives of older people.
In this context, the sociological concepts of upbringing according
to Florian Znaniecki and the transfer of norms and values are of
particular importance. According to Znaniecki's claims, the elderly, through the experience and skills acquired during their life,
are able to adequately convey the necessary values and norms.
The skills, life competences and cultural resources that the older
people have become become a life guide for the younger generation. In this way, they become somehow social leaders who are
able to influence their children.
Keywords: Florian Znaniecki, sociology, concepts, sociological theories, axiology, the elderly, the young generation
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Karol Łukowski

Predyspozycje człowieka do nabywania wiedzy opartej
na pracy terapeutycznej
Wprowadzenie
Predyspozycje to wewnętrzne zdolności człowieka, które pozwalają nam na opanowanie przetwarzanych czynności,
wykonywanie danej pracy, wywiązywanie się dobrze ze swoich obowiązków lub dopracowanie starannie zadań, których
się podejmujemy. Do predyspozycji terapeutycznych należą
uzdolnienia interpersonalne i intrapersonalne, nazywane
praktycznymi zdolnościami do pracy w różnych obszarach i
problemach w procesie psychoterapeutycznym, który jest sposobem uczenia się na własnych doświadczeniach. Nabywanie
sprawności terapeutycznych odnosi się do obeznania w motywach ludzkich zachowań, nauki wykorzystywania własnego
doświadczenia, odkrywania nowych perspektyw i nowych
sposobów na rozwiązywanie problemów. Do kompetencji
nabywanych podczas pracy psychoterapeutycznej należy, nawiązywanie kontaktów, opanowanie wiedzy na temat siebie,
objawów i problemów w jasny i prosty sposób oraz uczenie
się zaufania. Psychoterapeuta uzależnień wierzy w skuteczność własnych metod pracy, potrafi dostosować styl pracy do
pacjenta, jest otwarty i wrażliwy oraz wzbudza optymizm,
nadzieję i wiarę do zmiany życia pacjenta. Predyspozycje
człowieka mają wymiar duchowy, odnoszą się do życia wewnętrznego i związane są z systemem wartości, które służą do
wyznaczania celów życiowych. Wrodzone umiejętności, to
nasze talenty do prostego rozumienia wiedzy oraz łatwego
posługiwania się nią w praktyce. Predyspozycje formują się za
pomocą uczestnictwa, poznawania i praktykowania przez
człowieka wiedzy na temat zachodzących zjawisk, praw, na-
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tury i zachowań. Życie powinno mieć swoją jakość, a każdy
człowiek powinien mieć jasno określone zadania, które chce
zrobić. Główną przeszkodą na drodze do dobrego jakościowo
życia, jesteśmy my sami, nasze przyzwyczajenia, wady, błędy
i złe skłonności1.
1. Predyspozycje człowieka do nabywania wiedzy
Predyspozycje psychologiczne zidentyfikowane są jako,
umiejętności do których należy kierowanie działaniami, podejmowanie inicjatyw, krytyczne myślenie, motywacja do
działania, umiejętności do podejmowania ryzyka, biegłość
komunikacyjna i wprawa w pracy zespołowej. Człowiek ma
zdolności do uczenia się, zdobywania informacji i rozwijania
zasobów z jakiejś dziedziny. Praca terapeutyczna ma na celu
poznanie różnych metod pracy nad własnymi predyspozycjami. Psychoterapia uzależnień wpływa na zmianę postępowania uczestników zajęć, poprzez poznawanie siebie samego,
za pomocą omawiania i wyjaśniania własnych spraw życiowych. Człowiek nabiera zdolności uzyskiwania wiedzy na
temat rozwoju nad sobą, za pomocą usuwania obaw i zdecydowanego dążenia do celu mimo trudności. Charakterystycznymi cechami pracy terapeutycznej jest wyjaśnienie, opis, wydobywanie informacji, wyjaśnianie sensu i przypisywanie danego znaczenia. Praca terapeutyczna jest sposobem postępowania, które dostarcza wiedzy na temat człowieka, rozwoju
psychiki i życia społecznego, ograniczając tym samym rozwój
zachowań ryzykownych. Praca terapeutyczna w zakresie uzależnień prowadzi do świadomego uzyskiwania rozwoju nad
sobą, zdolność poznawania własnej psychiki i życia społecznego. Predyspozycja jest wrodzoną skłonnością, a człowiek
jest reprezentantem posiadający pewne cechy, które pozyskuje
J. Fulton Sheen, W górę serca. Droga do duchowego pokoju, Wyd.
Espirit, Kraków 2018.
1
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i wydobywa w trakcie pracy nad sobą. Sposób postępowania
terapeutycznego, to celowa działalność zmierzająca do rozwijania określonych dóbr psychologicznych i wytworzenia materialnych lub kulturalnych. Stosowanie metod terapeutycznych
wobec zaburzeń funkcjonowania i deficytów psychicznych,
ukierunkowane jest poprzez oddziaływanie na psychikę pacjenta sugestią, radą, perswazją, uspokajaniem, poprzez analizę i interpretację jego zachowania, dla uświadomienia i zmodyfikowania stosunku do samego siebie.
Predyspozycje nazywamy opanowanymi umiejętnościami, praktyczną znajomością wiedzy w danej dziedzinie lub
zdolnością do podejmowania pewnych decyzji i działań. Predyspozycja człowieka jest zdolnością do wykonywania różnych czynności, doświadczeniem zdobytym dzięki realizowanej działalności i umiejętnością wyciągania wniosków. Efektywnością w psychoterapii jest analizowanie, wyciąganie
wniosków, a zdobyta wiedza daje wskazówki do radzenia
sobie w życiu i pozwala na używanie zdobytych doświadczeń.
Zdolności człowieka określone są poprzez rozum, wolę, wyobraźnię lub zmysłowość. Ważne jest gdzie szukamy wiedzy i
w jakich źródłach, ponieważ za prawdę tu ma ziemi najbliżej
możemy uznać to, co realnie się wydarzyło, a mówiąc o tym
dokładniej, przedstawić to w taki sam sposób, jaki miało miejsce dane wydarzenie. Człowiek jest taką istotą, że całe życie
uczy się siebie, praktykuje wiedzę na temat zachodzących
zjawisk, praw, natury i zachowań. Poważne lektury i pogłębiane wiadomości nad ludzką egzystencją za sprawą osób z
naszego najbliższego otoczenia, dyscyplinują intelekt. Zdolności umysłowe i wiedzę należy okiełznać, ponieważ często brakuje nam jasno określonego celu. Ludzie bardzo często zmieniają własne zdanie, kierują się korzyściami dla siebie i namiętnościami, a pozyskanie wyższych zdolności wymaga dyscypliny. Obecnie nie praktykuje się oczyszczania intelektu i
nikt nie chciałby niedbalstwa sam dla siebie, ale jednak często
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własnym postępowaniem preferujemy niekorzystne czynniki
naszemu umysłowi. Praktykując zadbanie o dyspozycję swojego umysłu przystoi ograniczenie oglądania mediów, nie czytanie wiadomości na temat niezgody, konfliktów, wojen, morderstw i rozwodów. Święty Bernard odnosząc się do zdobywania pożytecznej wiedzy, wysuwa wnioski na temat ludzkich zamiarów. Niektórzy zdobywają rozległą wiedzę, ponieważ są ciekawi, a inni po to, by mogli coś wiedzieć, bo są
próżni. Niektórzy opanowują wiedzę, po to by móc ją sprzedać i to za mało szlachetny zysk. Inni by się rozwijać, co jest
przejawem zdolność do trafnej i realnej oceny sytuacji, czyli
rozwagi. Niektórzy zaś po to, by mogli tworzyć miłość. Dyscyplina wymaga woli, ponieważ dyktuje ciału, jakie działania
ma podjąć, intelekt wyznacza cel, ale to wola wypuszcza strzały. Zdyscyplinowana wola pokazuje swoją siłę poprzez panowanie nad namiętnościami, emocjami i zmysłami. Słabą wole
cechują się ludzie nie posiadający ideałów, ani żadnego celu w
życiu, których decyzja zależy od opinii innych ludzi, osoby
takie kierują się zazwyczaj tym, co robią i myślą inni. Wola
zarządza duszą i ciałem, jest siedzibą motywacji, a zarazem
fundamentem charakteru2.
Predyspozycje można nazwać talentem, wrodzoną zdolnością, uzdolnieniem w jakimś kierunku lub darem Bożym.
Łaska Boża rozumiana jest, jako zdolność udzielona człowiekowi w postaci mocy, miłości i zdrowego zmysłu. W liście świętego Pawła Apostoła do Koryntian, przedstawione są różne
dary, którymi może zostać obdarzony człowiek, takie jak, dar
mądrości słowa, umiejętność poznawania, dar wiary, łaska
uzdrawiania, dar czynienia cudów, proroctwo, rozpoznawanie
duchów, dar języków i łaska tłumaczenia języków. Zdrowy
zmysł rozumuje poprawnie poprzez przeżyte doświadczenie,
J. Fulton Sheen, W górę serca. Droga do duchowego pokoju, Wyd.
Espirit, Kraków 2018, s. 174.
2
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znajomości danej rzeczy i wyciąganie właściwych wniosków.
Ludzie nie mają doskonale zdrowych zmysłów, a nasze mózgi
podatne są na utratę równowagi i niezdrowe oddziaływania w
wielu obszarach życia. Człowiek w tych czasach przyjmuję
normy postępowania, które dziedziczy od swoich najbliższych,
a często dochodzi do nich poprzez własne doświadczenia życiowe, ponieważ człowiek w głębokim kryzysie nie reaguje na
czyjeś cierpienie i czyjąś miłość. Człowiek bez mocy czuje się
bezużyteczny, tak samoautorytet bez siły nic nie znaczy. Bóg
upoważnił człowieka do panowania nad wszystkimi dobrami
tego świata, ale do tego potrzebny jest autorytet i siły, by czynić
działania. Predyspozycje terapeutyczne Świętego Jana Bosko,
który miał umiejętności przewidywania sytuacji, wgląd w sekrety ludzkich myśli i umiejętności wchodzenia w ludzkie sumienia. Ksiądz Jan Bosko, jest twórcą metody prewencyjnozapobiegawczej, stosowanej obecnie w pracy profilaktycznoterapeutycznej, która uczy wychowanka nawiązywania przyjacielskich relacji z drugim człowiekiem.
Zapobieganie polegające na uprzedzaniu czynów podopiecznego, w taki sposób, aby nie doprowadzić do zrobienia
przez wychowanka czegoś niewłaściwego, które odwołuje się
do potencjału dobra i rozumu, jakie wychowanek nosiw swoim
wnętrzu. Wychowawca szanując wolną wolę młodego człowieka, staje się jemu bliski, by towarzyszyć mu na drodze autentycznego wzrastania. Święty Jan Bosko miał wielkie pragnienie
wiedzy, ponieważ sam zmagał się z problemem dostępu do
edukacji i walczył o los młodych ludzi3.
Talentami, którymi został obdarzony Święty Jan Bosko,
to przewidywanie sytuacji, dar prorokowania, otwartość na
siłę nadprzyrodzoną i praktyczne myślenie, które łączył z pomysłowością. Ten kto przebywał w otoczeniu księdza Jana
A. F. Forbes, Święty Jan Bosko. Przyjaciel młodzieży, Wyd. WAM,
Kraków 2013, s.35.
3
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Bosko, miał okazję zdobyć wiele użytecznych umiejętności i
doświadczyć niecodziennego stanu. Celem wychowawczym
księdza Bosko, było formowanie dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli, według wymogów tamtych czasów. Używał
metody wychowawczej, która pozwala osiągnąć cel prewencyjny, starał się pokierować wolnością młodego człowieka,
aby dojrzał do trwałego i pewnego wyboru dobra. Stosowany
sposób działania Świętego Jana Bosko, opierał się na trzech
filarach, takich jak, rozum, miłość i religia. Rozum motywuje
do dobrego zachowania, odrzuca stosowanie nadmiernej kontroli i przemocy. Religia zapoznaje z ewangelią głoszoną przez
Jezusa, zachęcając wychowanka do korzystania z świętych
sakramentów. Miłość jest podstawą do cierpliwego i łagodnego postępowania, która nie wynika ze słabości, tylko wolnej
woli człowieka. Istotna jest obecność wychowawcy jako przyjaciela, który pomaga wzrastać, daje wciąż nowe impulsy ku
dobremu i zwalcza wszelkie przejawy zła. Sama religia ma dla
księdza Bosko trzy odniesienia, kult eucharystii, pobożność do
Maryi i i dziecięce umiłowanie4.
Wiedzę nabywamy po to, aby praktykować ją w życiu
codziennym. Wiedza wzbogaca nasze życie, inspiruje do mądrego działania, oczekuje od innych rozsądku i uczciwego
postępowania. Nabyta mądrość pozwala wiele uczynić człowiekowi dla siebie i innych ludzi. Wiedza jest światłem, które
wiedziemy, jak iść przez życie i w jaki sposób postępować z
innymi ludźmi, natomiast mądrość bez odwagi nie wydaje
żadnego owocu. Człowiek rozumny nie kieruje się namiętnością i nie wyraża zainteresowania sprawą. Ludzie, którzy obserwują grę innych, rozumują trafniej od graczy, ponieważ nie
przejmują się niczym, podtrzymują się od okazywania uczuć i
nie tracą siły na działanie. Gdy czujesz się wzburzony, poG. Ghiberti, Spotkać księdza Bosko, Wyd. Selezjańskie, Warszawa
2018, s.123.
4
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wściągliwość każe przejść do odwrotu5. Nieniecki zakonnik
Tomasz a Kempis pisał w następujący sposób na temat pustej i
światowej uczoności. Synu niech cię nie poruszają piękne i
wyszukane wypowiedzi ludzi, bo nie w mowie jest Królestwo
Boże, ale w mocy. Posłuchaj słów moich, które rozpalają serca,
a umysły oświecają, są źródłem skruchy i rozmaitego pocieszenia. Nie czytaj nigdy Pisma Świętego po to, byś mógł
uchodzić za bardziej uczonego lub mądrzejszego. Staraj się o
uśmiercenie wad, bowiem to bardziej ci się przyda, niż znajomość wielu trudnych zagadnień. Chociaż wiele przeczytałeś i
poznałeś wiele, to i tak musisz powracać do jednego tylko
źródła. To ja jestem dla ludzi źródłem wiedzy, a maluczkich
udzielam jaśniejszej wiedzy, niżby ją mogli otrzymać od człowieka. Szybko mądrym stanie się ten, do którego ja mówię i
właściwie postąpi w duchu. Biada tym, którzy u ludzi szukają
wielu ciekawostek, a nie dbają o drogę, na której służyć mi
należy. To Ja w jednej chwili, tak unoszę umysł człowieka pokornego, że więcej pojmie zasad prawdy, niż gdyby, przez
dziesięć lat uczył się w szkołach. Ja pouczam bez hałasu słów i
bez zamętu zdań, nie pysznię się zaszczytami i nie walczę
dowodami6.
Mądrość kojarzona jest z bystrością orientowania się w
danej sytuacji, mądrość to dar umiejący przewidzieć daną sytuację, odczytać intencje innych ludzi i dostrzec zagrożenia lub
korzyści z własnych działań. Na temat mądrości, dużo mówi
Pismo Święte w Księdze Mądrości i Mądrości Syracha. Mądrość można określić, jako pewien stan czujności człowieka,
by nie pozwolić się zwieść przez głupotę, złość, uzależnienie i
niszczycielskie postępowanie. Mądrość w ujęciu biblijnym,
odnosi się do modeli ludzkich zachowań związanych z zasaG. Baltazar, Sztuka doczesnej mądrości, Wyd. Helion, Gliwice
2010, s. 294.
6 T. Kempis a, O naśladowaniu Chrystusa, Wyd. WAM, Kraków
2014, 280-282.
5
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dami postępowania. Mądrość jest zdolnością do rozważnego
rozumienia świata i innych ludzi, umiejętność rozwiązywania
napotkanych problemów i radzenia sobie w różnych sytuacjach. Człowiek mądry działa pomysłowo, szuka sposobu na
własne życie i działa sprytnie w ekstremalnych warunkach.
Mądrość jest pojmowana wszechstronnie, a ludzie myślący
mądrze, zdają sobie sprawę z tego, że człowiek różnie się zachowuje, patrzy realistycznie na życie i dąży do pewnego stanu równowagi życiowej. Uwzględniając fakt, że człowiek kiedy dorasta, przez pewien okres swojego życia zdobywa doświadczenie i nie rozumie pewnych rzeczy. Okres rozwoju
zanim do czegoś dojdziemy i jesteśmy na coś gotowi lub osiągniemy pewien poziom funkcjonowania w swoim życiu, wymaga czasu, na co niektórzy potrzebują więcej czasu, a niektórzy mniej. Praca terapeutyczna uczy poznawania samego siebie, przez co człowiek staje się mądrzejszy, potrafi odczytywać
własne słabości, emocje, fantazje, wyobraźnie, błędne przekonania i niedojrzałość, a zarazem wzmacnia motywację, podkreśla własne wartości, buduje relacje i uczy się rozważnego
postępowania z drugim człowiekiem. Praca terapeutyczna
pokazuje, jak zadbać o siebie, szanując do tego przestrzeń osobistą drugiego człowieka. Gracjan Baltazar, w swojej książce,
,,Sztuka doczesnej mądrości”, zestawił mądrość, idącą w parze
z pracowitością, która szybko realizuje to, nad czym zastanawia się mądrość, a przeciwieństwem mądrości, jest głupota.
Głupcy lubią się spieszyć, nie biorą pod uwagę przeszkód,
potrzeb i działają nierozważnie i nie cofają się przed niczym.
Gotowość do działania to matka szczęścia, a wielkim czynem
jest nie zostawić niczego na następny dzień. Wzniosłe motto,
to śpiesz się powoli7.

G. Baltazar, Sztuka doczesnej mądrości, Wyd. Helion, Gliwice
2010, s. 46.
7
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Błędy podsuwają nam nowe możliwości i uzewnętrzniają nam nasze predyspozycje, które są nieodłącznym elementem naszych działań. Dochodząc do nabytych przez nas umiejętności lub danego fachu, którego się uczymy, nie jesteśmy w
stanie uniknąć pomyłek. Każda porażka daje nam do myślenia
i pozwala wyciągnąć odpowiednie wnioski, daje mobilizacje,
aby zrobić coś jeszcze raz, tylko lepiej. Błędy pomagają w
zdrowieniu duszy, które mogą stanowić ważną wskazówkę,
do znaczących zmian w życiu człowieka lub pójścia dalej i
głębiej na drodze własnego życia. Przyglądając się życiorysom
znaczących ludzi na świecie, dostrzegamy często, że w czasie
popełnienia istotnych błędów w swoim życiu, z nową energią
potrafili odbić się od dna. Takim przykładem jest, Ignacy Loyola, który doświadczył nawrócenia w najciemniejszym okresie
swojego życia. Czytając autobiografię Loyoli, można zauważyć, że do dwudziestego szóstego roku życia, był oddany
marnością tego świata, miał upodobania w ćwiczeniach rycerskich, zabawianiu się z kobietami i szukał próżnego pragnienia zdobycia sławy i tytułów tego świata. Poprzez popełnione
przez nas błędy, otwierają się dla nas nowe horyzonty życia i
nowe perspektywy, wtedy zły duch nie ustaje w swoich wysiłkach, żeby jeszcze bardziej zasłonić je przed nami8.
Ludzie mają zdolność do dokonywania własnych wyborów bez ograniczeń, ale czy tak jest naprawdę. Jednak jak się
przyjrzymy postępowaniu człowieka zgodnie z własną wolą,
samodzielnie oraz byciem niezależnym, to dostrzeżemy wiele
spekulacji i ograniczeń w tym zakresie. W pewnym sensie,
postępując tylko zgodnie z własną wolą, musielibyśmy nie
ulegać żadnym wpływom ze strony naszego otoczenia, ale to
nie możliwe, ponieważ nawet orzeł, który lata samotnie, uzależniony jest od wpływów własnego środowiska, ale mimo
I. Loyola, Opowieść pielgrzyma. Autobiografia, Wyd. WAM, Kraków 2002, s.31.
8
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tego, ma większe pole do działania, predyspozycje i możliwości do wolności niż barany, które poruszają się w stadzie. Jako
gatunek ludzki nie jesteśmy do końca wolni, ponieważ od
urodzenia jesteśmy ograniczeni zewnętrznymi zasadami,
zwyczajami i przepisami. Duży wpływ na nasze decyzje ma
rodzina, nasi znajomi i pracownicy, do których w jakimś stopniu musimy się dostosować i z nimi współpracować. Dzisiaj
podsyca się u ludzi pożądania i namiętności, aby sprzedać
rozmaite towary i usługi. Lansuje się styl życia oparty na wolności, który odnosi się do samowoli, chęci pożądania, lekceważenia innych i pójścia za własnym wygodnictwem. Pragnie
się więzi z drugim człowiekiem, ale bez konsekwencji wierności i podjęcia odpowiedzialności za drugiego człowieka, a
prawdziwa wolność, jest wrażliwa na wartości, która wiążę się
z odpowiedzialnością i zobowiązaniem. Życiem ludzkim rządzą określone prawa duchowe, które trzeba respektować, a
wszystko co robimy ma swoje konsekwencje. Jan Paweł II
podkreślał, że prawdziwa wolność polega na zdolności do
wybierania prawdziwego dobra. W rezygnacji z własnej woli i
chciectwa, chodzi o osiągnięcia wolności pokornej, wobec
obiektywnych wartości9.
2. Wiedza oparta na pracy terapeutycznej
Wiedza oparta na pracy terapeutycznej, to zasób informacji i wiadomości uzyskanych podczas sesji terapeutycznej.
Praca terapeutyczna ma wpływ na uczenie się i rozwój umiejętności społecznych i psychologicznych, która kształtuje nasze
postawy. Ważnymi elementami dotyczącymi pracy terapeutycznej jest wspólne doświadczenie, proces łączenia wiedzy i
oddziaływanie osobiste. Amerykański profesor psychologii
klinicznej, John Norcoross, na temat rozwoju osobistego
stwierdził, że terapia osobista przyczyni się do wzrostu emo9
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W. Zatorski, Pokora. Wyd. Benedyktynów, Tyniec, Kraków 2011, s.82.

cjonalnego i poprawy umiejętności interpersonalnych. Terapia
osobista oferuje wyjątkową okazję do poszerzenia perspektywy i podzielenia się własnym doświadczeniem, które byłoby
trudne zastosować w inny sposób. Terapia osobista pomaga
pogłębić zdobywanie wiedzy teoretycznej, sprzyja uczeniu się
konstruktywnych zachowań, dostarcza wzajemnego zrozumienia i integruje z innymi ludźmi. Zdobyta wiedza podczas
sesji terapeutycznej, wspiera motywację, służy do odbudowania zaufania i uczy radzenia sobie z problemami. Wiedza nabyta podczas pracy terapeutycznej, daje świadomość wglądu
we własne procesy wewnętrzne, jakie przechodzi człowiek,
czyli zwiększa zrozumienie tego, co dzieje się z nami, przez co
poznajemy w jaki sposób modelować role życiowe. Wielu
osiągnęłoby pełnię, gdyby posiadali to, czego im brakuje, aby
mogli stać się doskonałą istotą. Niektórzy wieleby znaczyli i
zrobili, gdyby poświęcili swoją uwagę dobrym rzeczom. Niektórym brakuje powagi, a to kładzie się cieniem na wybitne
talenty. Innym brak delikatności, co odczują przyjaciele i rodzina, zwłaszcza w przypadku osoby na wysokim stanowisku. Niektórym brakuje szybkości działania, a innym zdolności do zatrzymania się i zastanowienia się nad tym, co się robi.
Jeżeli zauważyłoby się te wady, to można łatwo sobie z nimi
poradzić oraz bez przeszkód można byłoby, ukształtować
właściwie człowieka10.
Praca terapeutyczna dostarcza uczestnikom terapii wiedzy, wiadomości i informacji na temat ich samych. Uczy przeżywania własnych emocji, nazywania ich, poznania własnej
bezsilności, a założeniem pracy terapeutycznej jest dostarczeniem wsparcia i pomocy. Najważniejszym czynnikiem zdrowienia w pracy terapeutycznej, jest dotarcie do prawdy, która
nieważne jaka ona byłaby bolesna oraz przepracowanie obszaG. Baltazar, Sztuka doczesnej mądrości, Wyd. Helion, Gliwice
2010, s. 145.
10

331

rów, które pozwalają nam wzrastać. Różnie możemy wykorzystywać nasze zdolności, mogą one służyć dla dobra drugiego człowieka, ale i dla wprowadzenia kogoś w błąd, kłamania, manipulowania, tworzenia ideologii nie służącej ludziom, wykorzystywania ludzi dla własnych celów lub dręczenia innych. Dana zdolność staje się wartością, kiedy używamy ją w odpowiedni sposób i jest pożyteczna dla drugiego
człowieka. Z wolnością jest podobnie, jak z innymi zdolnościami człowieka. Istnieje związek między dostępem człowieka do prawdy o sobie, która rozszerza zakres jego wolności, to
czym jesteśmy bliżej prawdy o sobie, tym bardziej jesteśmy
wolni. Prawda niekiedy prowadzi człowieka do rozpaczy i
zniechęcenia. Niby wydaję się to wszystko, takie proste, jednak niektórzy z nas nie mają dostępu do prawdy i wcale się
nad nią nie zastanawiają. Jan Paweł II, przypomina współczesnemu światu tę oczywistość, że wolność człowieka jest ograniczona, ponieważ sam człowiek w sobie jest niedoskonały i
ograniczony, który powinien nad sobą nieustannie pracować.
Wolność nie jest tym samym, co dowolność działania. Podstawowym warunkiem prawidłowego wykorzystania wolności, jest respektowanie nierozerwalnej więzi, pomiędzy wolnością i prawdą11.
Nawiązując do aspektów ludzkiej egzystencji, Dawida
Bakana, takich jak, sprawczość, czyli mobilizacja do działania,
gdzie każdy człowiek jest realizatorem swoich celów oraz
wspólnotowość, w której każdy jest członkiem społeczności i
uczestnikiem relacji społecznych. Terapia uczy pacjentów
sprawczości, czyli bycia uczestnikiem w danej społeczności i
umiejętności wpływania na to, co się dzieje z człowiekiem w
danej chwili. Jest to uczenie się sprawczości w sensie nabywania umiejętności wewnętrznych, poznawania samego siebie,
M. Dziewiecki, R. Pogorzelski, J. Racięcki, Dwanaście kroków nie z tej
ziemi. Program H.A.L.T. Wolny człowiek, Wyd. Rajmedia 2019, s.183.
11
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wpływania bezpośrednio na własne życie i budowanie własnego poczucia wartości. Praca nad sobą, ma na celu poprawić
funkcjonowanie pacjentów na różnych płaszczyznach życia.
Sprawczość jest koncentracją na samym sobie jako realizatorze
celów. Nauka nad sprawczością w terapii, dotyczy jak radzić
sobie ze złością, jak pracować nad wstydem, poczuciem winy,
poczuciem własnej wartości i jak radzić sobie ze stresem.
Sprawczość to skuteczne posługiwanie się wyuczonymi zachowaniami i wprowadzanie zmian, które mają na celu poprawę jakości naszego życia12. Poczucie koherencji można opisać, jako sprawczość wewnętrzną i umiejętność człowieka.
Odwołując się do Aarona Antonovsky,ego, który przedstawił
koherencje, jako poczucie wewnętrznej spójności naszych myśli i wewnętrznych zgodności, które składają się z trzech komponentów. Pierwszy to poczucie zrozumiałości, aspekt poznawczy sytuacji, który wyjaśnia rzeczywistość i tłumaczy w
możliwy i dostępny sposób procesy zachodzące w człowieku.
Drugim komponentem, jest poczucie zaradności, który jest
szczególną umiejętnością świadczącą o opanowaniu siebie i
sterowalności sobą. Wyraża się poczuciem dysponowania
własnymi zasobami i radzenia sobie z własnymi zewnętrznymi wymaganiami. Trzeci komponent świadczy o naszym poczuciu sensowności, który można zobrazować, jako pewien
rodzaj roztropności i umiejętności wyczuwania danej sytuacji.
Podpowiada nam, czy warto angażować się w jakieś działania,
czy też nie, związane jest to z motywacją do działania i sferą
emocjonalną człowieka13.
Wgląd w siebie podczas oddziaływań psychoterapeutycznych, uczy wybierać, to co samemu uważa się za ważne,
J. Bakan, Korporacja, patologiczna pogoń za zyskiem i władzą, Wyd.
Lepszy świat, 2003, s.118.
13 A. Antonovsky, Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze
stresem zdrowia i nie zachorować. Wyd. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2005, s. 52.
12
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jak pokierować własnymi myślami i uczuciami oraz jak umiejętnie wyrażać własne emocje i jak zinterpretować własne myśli, a gotowość na to, to zdolność do wprowadzania zamierzonych przez siebie zmian. Praca w obszarze intrapersonalnym
powinna prowadzić do równoważenia procesów myślowych i
emocjonalnych, które są osiągalne dzięki zdolności do logicznego myślenia i analizowania sytuacji, w jakiej się znajdujemy.
Poziomem wewnętrznym są nasze przekonania, emocje, oczekiwania, sprzeczności, nawyki, czy wartości. Im bardziej jest
wyćwiczona nasza uwaga wewnętrzna, tym mamy lepszy
kontakt z samym sobą, lepszy mamy wgląd w siebie i bardziej
jesteśmy świadomi tego, co z nami się dzieje. Natomiast poziom interpersonalny dotyczy pracy nad relacjami, umiejętności wyrażania samego siebie, sposobu komunikowania się z
innymi i przyglądanie się temu, jak jednostka odbiera swoje
najbliższe otoczenie i rzeczywistość. Trening interpersonalny
skupia się na rozwoju umiejętności i kompetencji społecznych,
który opiera się na funkcjonowaniu w grupie i może dotyczyć
wyrażania własnych emocji i myśli oraz odpowiadaniu na
zachowania, które nam się nie podobają. Według Bowena poziom interpersonalny uczy możliwości doświadczania intymności z innymi ludźmi, przy jednoczesnym zachowaniu własnej autonomii. Treningi interpersonalne i intrapsychiczne
pozwolą lepiej zrozumieć samego siebie, poprzez które łatwiej
znaleźć sposoby dotarcia do swoich ograniczeń i blokad oraz
uczą większej uważności na siebie. Tego typu umiejętności są
niezbędne dla terapeutów, ponieważ, by psychoterapeuta był
skuteczny w swojej pracy, powinien w pierwszej kolejności
pracować w oparciu o własne doświadczenia osobiste i uczyć
się na własnym przykładzie. Wiedzę zdobytą na treningu interpersonalnymi intrapersonalnym stosuje się nie tylko na
terapii, a umiejętności te pomagają w życiu codziennym14.
14
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M. Kerr, M. Bowen, Family evaluation, Wyd. WW Norton & Co,

Predyspozycje w pracy terapeutycznej odnoszą się do
osiągnięcia stanu równowagi psychicznej, czyli spokoju wewnętrznego, opanowania czynności życiowy i stabilności duchowej. Opanowanie danych umiejętności życiowych, wymaga od człowieka dużo pracy nad sobą, zaangażowania w to co
się robi i samodyscypliny do wypracowania w sobie pewnych
cech charakteru. Ważną wskazówkę dla ludzi uzależnionych
daje Fulton Sheen, że wyobraźnia i pamięć musi wyzbyć się
złych nawyków myślenia, zakłamania i lenistwa, które wcielone w życie przywołują pamięć zła i wyrządzanie krzywdy
innym. Usunięcie tego wszystkiego przygotowuje fundament
charakteru, a jeżeli nie zapanujemy nad własnymi myślami
możemy zadusić, powstrzymać i zahamować własną osobowość. Nienawiść jest zakosztowaniem niejasności i chaotyczności życia, a tak naprawdę żyją ci, którzy nie zachowali w
sobie zła z przeszłości w pamięci i lęków w wyobraźni15. Słowa te idealnie wpisują się w prace terapeutyczną, a predyspozycją jest umiejętność zachowania w sobie zdrowego osądu
sytuacji, rozsądnego myślenia i postępowania. Uczestnicząc w
Konferencji organizowanej przez wspólnotę Świętego Jakuba
w Licheniu, usłyszałem następujące słowa. W człowieku jest
trzech żołnierzy, szeregowiec, to ciało, kapral, to intelekt, a
duch, to generał, nie pozwól na to, by generałem rządzili szeregowi żołnierze. Rachunek sumienia konfrontując się z grzechem tego świata, to najlepszy powód, aby stać się lepszym16.
Wspólnota Świętego Jakuba, jest wspólnotą Anonimowych
Grzeszników. Sam sobie po tej konferencji zadałem pytanie,
czy jestem już gotów na to, by usłyszeć i powiedzieć innym
prawdę o sobie? Czy dotarłem do tej prawdy, nie zakłamując
Nowy York 1988, s.138.
15 J. Fulton Sheen, W górę serca. Droga do duchowego pokoju, Wyd.
Espirit, Kraków 2018, s. 171.
16 Konferencja Wspólnoty Świętego Jakuba w Licheniu, luty 2020
rok.
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jej i zasłaniając najważniejsze sprawy w życiu, nieistotnymi
wydarzeniami z tego świata? Zachęcam do tego, aby każdy
sam sobie, odpowiedział na te pytania.
Podsumowanie
Wiele bodźców zakłóca nasze myślenie, odciągając nas
od rzeczy, które są dla nas ważne. Codziennie gdziekolwiek
nie spojrzymy, atakowani jesteśmy informacjami, które niewiele wnoszą w nasze życie i rozwój duchowy. Bardzo często
to sami wchodzimy w różne relacje, związki i sytuacje, które
nam szkodzą i hamują nasze wzrastanie. Nabywanie mądrości, rozwaga, rozeznanie i praktykowanie tych zdolności, jest
bardzo ważne, po to by dokonać jak najlepszego dla siebie
wyboru. Zaburzenia w funkcjonowaniu ograniczają nas i powodują niedyspozycję, które utrudniają wykonanie danego
zadania lub realizacje własnych planów. Predyspozycją używaną w pracy terapeutycznej, jest obserwacja lub samoobserwacja siebie, jako uważność poprzez wychwytywanie i dostrzeganie własnych zdolności do interpretowania tego, co się
dzieje ze mną w danej chwili. Do psychoterapeutycznych predyspozycji należy, uważność na samym sobie, otwartość na
bodźce oraz sygnały dochodzące z zewnątrz, zdolności obserwacyjne innych ludzi i posługiwanie się tymi uzdolnieniami. Terapia jest procesem prowadzącym do zmiany w systemie przekonań, zachowań i emocji oraz przygotowuje uczestnika terapii do zmiany. W życiu, nic nie jest nam dane raz na
zawsze, a organizm człowieka rządzi się swoimi prawami.
Człowiek nieustannie powinien pracować nad sobą, ponieważ
jako ludzie jesteśmy istotami nieidealnymi, ale mogącymi
opanować pewne umiejętności. Zatem bardzo ważny w życiu
każdego człowieka, powinien być rozwój duchowy.
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Streszczenie:
Praca terapeutyczna umożliwia uczestnikom terapii,
przyglądanie się swojemu życiu, wyciąganie wniosków z własnych doświadczeń, poszukiwanie tego, co nam pomaga w
procesie zdrowienia i odkrywanie tego, co ma w sobie mądrość. Artykuł objaśnia znaczenie predyspozycji, jakie możemy nabyć podczas pracy terapeutycznej. Publikacja ma na celu
obserwację, jak dana osoba wydobywa i wykorzystuje predyspozycje. Obserwując pracę terapeutyczną, widzimy
uczestników terapii szukających w sobie sił, zasobów, możliwości i mocnych stron. Analizując własne błędy, możemy
przyjrzeć się przyczynom naszych niepowodzeń, upadków i
zaburzeń życiowych. Podczas sesji terapeutycznej, widać, jak
uczestnicy korzystają z własnych predyspozycji. Strategia pracy psychoterapeutycznej obejmuje postępowanie terapeuty we
wszystkich etapach procesu terapii i kształtuje różne sytuacje.
Słowa klucze: predyspozycje, człowiek, wiedza, praca,
terapia,
Summary:
Therapeutic work enables therapy participants to look at
their lives, draw conclusions from their own experiences,
search for what helps us in the healing process and discover
what has wisdom inside. The article explains the importance
of predispositions that can be acquired during therapeutic
work. The publication aims to observe, how a person extracts
and uses predispositions. Observing therapeutic work, we see
therapy participants seeking strength in themselves, resources,
opportunities and strengths. By analyzing our own mistakes,
we can look at the cause of our failures, falls and life disorders.
During the therapy session, can see, how participants use their
own predispositions. The strategy of psychotherapeutic work
includes the therapist's procedure at all stages of the therapy
process and shapes various situations.
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Anna Mazurek

Zasady i źródła udzielania wsparcia finansowego w opiece
nad zabytkami
Wstęp
Ochrona zabytków i sprawowanie nad nimi opieki wpisują się w system dziedzictwa kulturowego oraz są uregulowane przepisami prawa. Taka troska o zachowanie dziedzictwa kulturowego wynika z faktu, iż stanowi ono jeden z fundamentalnych aspektów życia i działalności człowieka. Zabytki to nie tylko materialne obiekty emanacji przeszłości, lecz
również stanowią niezwykle cenny element budujący kulturę
oraz przyczyniający się do kształtowania otoczenia człowieka.
Dobra kultury mają więc wszechstronny wpływ na życie codzienne ludzi, a to przekłada się na konieczność czynnej troski
ze strony o stan zachowania tych dóbr1.
Wśród czynników kształtujących zachowanie zabytków
bardzo ważne miejsce zajmuje prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych. Punktem wyjścia dla otoczenia zabytków ochroną jest groźba ich bezpowrotnej utraty. Istnieje szereg czynników powodujących niszczenie zabytków. Przede wszystkim podlegają one procesom
degradacji wraz z upływem czasu oraz destrukcyjnym oddziaływaniom zjawisk atmosferycznych. Zabytki są zagrożone
także ze strony celowej i niecelowej działalności człowieka,
niewłaściwie sprawowanej opieki lub jej zupełnego braku.
Postępujące zużycie i niszczenie zabytków jest procesem nieuniknionym, stanowi naturalną konsekwencję istnienia zabytPor. Uchwała nr LIV/354/2010 Rady Powiatu w Lubinie z dnia
30 września 2010 r. (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego nr 20320640, poz. 3143).
1
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ków, jednak zadaniem sprawowania opieki nad tymi obiektami jest podejmowanie działań ochronnych spowalniających
proces zużycia w maksymalnie możliwym stopniu przy wykorzystaniu wszelkiej dostępnej wiedzy naukowej oraz przy
wykorzystaniu nowoczesnych technologii konserwatorskich2.
Zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami3 odpowiedzialność za sprawowanie opieki spoczywa na właścicielu lub posiadaczu zabytku i powstaje ona z chwilą wpisu do rejestru
zabytków. Przepis zawarty w art. 5 tej ustawy stanowi, że
opieka nad zabytkiem polega m.in. na zapewnieniu warunków do prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich
i robót budowlanych przy zabytku, a także do zabezpieczenia
i utrzymania zabytku i jego otoczenia w jak najlepszym stanie.
Celem opieki nad zabytkiem jest więc jak najdłuższe utrzymanie go w jak najlepszym stanie oraz jak najlepsze jego wykorzystanie dla dobra ogólnego4.
Ustawodawca uwzględniając specyfikę prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach wpisał ich finansowanie w ogólny system finansów publicznych. Dzięki temu
właściciel lub posiadacz zabytku może ubiegać się o przyznanie dotacji celowej z budżetu państwa. Ponadto finansowanie
sprawowania opieki nad zabytkami możliwe jest dzięki środkom pochodzącym z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, środków z Unii Europejskiej, a także darowizn podmiotów prywatnych.

2 Por. A. Mazurek, Obowiązek strzeżenia dziedzictwa narodowego jako
przejaw patriotyzmu, [w:] Patriotyzm wczoraj, dziś, jutro, red. J. Zimny,
Stalowa Wola 2020, s. 171-172.
3 Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.
4 R. Golat, Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, Kraków 2004, s. 25.
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1. Dotacja jako forma wsparcia finansowego
W ujęciu etymologicznym termin „dotacja” wywodzi się
ze średniowiecznej łaciny (dotatio) i w dosłownym tłumaczeniu oznacza „zaopatrzenie”, „wyposażenie” drugiej osoby w
określone dobra o wartości materialnej lub finansowej. Współcześnie, słownik ekonomiczny objaśnia dotację jako „dopłatę z
budżetu państwa do nieopłacalnej produkcji lub sprzedaży
określonego wyrobu lub usługi (dotacja przedmiotowa) lub do
nieopłacalnej działalności całego podmiotu gospodarczego
(dotacja podmiotowa)”5. Z kolei zgodnie z brzmieniem art. 126
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych6
dotacje to podlegające szczególnym zasadom rozliczenia środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowych funduszy celowych przeznaczone
na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów
międzynarodowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.
Przepisy prawa rozróżniają kilka rodzajów dotacji, a
mianowicie: dotacje celowe, dotacje przedmiotowe, dotacje
podmiotowe, oraz dotacje przekazywane z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego do nowo tworzonego samorządowego zakładu budżetowego (dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe). Finansowanie opieki nad zabytkami
odbywa się ze środków dotacji celowej. Transfery finansowe
w ramach tej dotacji mogą być udzielane wyłącznie na konkretnie określony cel, w więc m.in. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji lub zadań bieżących, co wpisuje się w dotowanie prac konserwatorskich, restauratorskich
oraz robót budowlanych przy zabytkach. Ważne jest to, że
przyznawanie dotacji celowych powinno odbywać się według
kryteriów uznaniowych, mniej lub bardziej obiektywnych lub

5
6

342

A. Komosa, Słownik ekonomiczny, Warszawa 1998, s. 31.
Tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077.

mieszanych7. Dotowanie, czyli zaopatrzenie w publiczne
środki finansowe, jest wyrazem uznania działalności danego
beneficjenta za działalność istotną dla osiągnięcia celów i zadań podmiotu administracji publicznej8.
Cały proces ustalenia, przekazania, rozliczenia i kontroli
w przedmiocie prawidłowości wykorzystania dotacji powinien przebiegać zgodnie z ustalonymi normami i regułami w
oparciu o wyraźną podstawę prawną. Dotacje jako środki publiczne podlegają bowiem szczególnym zasadom rozliczenia9.
Z tego powodu każde działanie, które skutkuje naruszeniem
zasad lub trybu przekazywania, udzielania czy nieterminowości rozliczenia dotacji, wyczerpuje przesłanki naruszenia dyscypliny finansów publicznych w myśl przepisów ustawy z
dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych10.
Stosowanie się do reżimu dyscypliny finansów publicznych w zakresie dotacji dotyczy także beneficjentów. Najczęstsze naruszenie dyscypliny w zakresie dotacji na prace przy
zabytku polega na wydatkowaniu tych funduszy niezgodnie z
przeznaczeniem określonym przez donatora oraz niedotrzymywaniu terminów na rozliczenie dotacji11.
Udzielanie wsparcia finansowego w sprawowaniu opieki nad zabytkami zostało uregulowane w rozdziale siódmym
ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece
M. Kosek-Wojnar, K. Surówka, Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Warszawa 2007, s. 95.
8 W. Lachiewicz, M. Legutko, M. Winiarz, Udzielanie dotacji z budżetów samorządów, Warszawa 2006, s. 14.
9 P. Sołtyk, Transfery finansowane z budżetu państwa na ochronę zabytków w Polsce, „Nierówności społeczne a Wzrost Gospodarczy”
2018, nr 54, s. 326.
10 Tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1311.
11 Por. L. Lipiec-Warzecha, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, Warszawa 2012, s. 122.
7
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nad zabytkami. Niniejszy rozdział stanowi nowość w zakresie
regulacji prawnej ochrony zabytków i nie miał swojego odpowiednika w uprzednio obowiązującej ustawie o ochronie dóbr
kultury12. Przepisy zawarte we wspomnianym rozdziale
siódmym obowiązującej ustawy z jednej strony porządkują
zasady finansowania szeroko pojętej konserwacji zabytków,
zaliczonej wyraźnie do sfery opieki nad zabytkami, zaś z drugiej strony wprowadzają szczegółowe zasady dofinansowania
tej opieki ze środków publicznych13.
W art. 71 ust. 1 ustawa o ochronie zabytków stanowi, że
„w zakresie sprawowania opieki nad zabytkami osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do
zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowiązaniowego, finansuje prowadzenie
prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych
przy zabytku”, a więc wprost wskazuje na finansowanie opieki nad zabytkami przez ich prawnych dysponentów.
Z podmiotowego punktu postrzegania obowiązku finansowania opieki nad zabytkami nie ma znaczenia status
prawny dysponenta zabytku, lecz przysługujący mu w tym
określony tytuł prawny. Z przytoczonego brzmienia przepisu
wynika zatem, że obowiązki w zakresie finansowania opieki
nad zabytkami nie obciążają faktycznych posiadaczy zabytków14. Natomiast przedmiotowy zakres opieki nad zabytkami
obejmuje zarówno zabytki nieruchome, jak i ruchome.
W art. 71 ust. 2 omawianej ustawy jednostkom samorządu terytorialnego powierzono sprawowanie opieki nad zabytkami, w tym finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach, w stosunku do
Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz. U.
z 1962 r. Nr 10, poz. 48).
13 R. Golat, op. cit., s. 131.
14 Ibidem, s. 133.
12
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których dysponują określonym tytułem prawnym, niekoniecznie w postaci prawa własności. Zasadą wynikającą z art.
72 tej ustawy jest to, że źródłem finansowania prac i robót
przy zabytkach znajdujących się w administrowaniu publicznych jednostek są środki przyznane odpowiednio przez dysponentów części budżetowych lub jednostki samorządu terytorialnego, którym podlegają te jednostki.
Kluczowy dla ubiegania się o wsparcie finansowe w
opiece nad zabytkami jest przepis zawarty w art. 73 ustawy o
ochronie zabytków, stanowiący, że „Osoba fizyczna, jednostka
samorządu terytorialnego lub inna jednostka organizacyjna,
będąca właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do
rejestru albo posiadająca taki zabytek w trwałym zarządzie
albo będąca właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego
na Listę Skarbów Dziedzictwa, może ubiegać się o udzielenie
dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru albo prac konserwatorskich lub restauratorskich przy zabytku wpisanym na Listę
Skarbów Dziedzictwa”. Jednakże problem finansowania opieki nad zabytkami nie sprowadza się wyłącznie do regulacji
zawartych w tej ustawie, gdyż wsparcie finansowe w tym zakresie udzielane jest także ze środków pozapaństwowych.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa
Dotacja celowa z budżetu państwa na prace przy zabytku może być udzielona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz wojewódzkich konserwatorów zabytków.
Stanowi o tym art. 75 ustawy o ochronie zabytków, a przyznawane dotacje celowe stanowią podstawowe źródło finansowania opieki nad zabytkami.
Sposób i zakres udzielanych dotacji został szczegółowo
opisany w ustawie o ochronie zabytków. Art. 77 tej ustawy
zawiera zamknięty katalog prac, na przeprowadzenie których
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można uzyskać wsparcie finansowe, a więc dotacja może
obejmować nakłady konieczne na: sporządzenie ekspertyz
technicznych i konserwatorskich; przeprowadzenie badań
konserwatorskich lub architektonicznych; wykonanie dokumentacji konserwatorskiej; opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich; wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego; sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz; zabezpieczenie,
zachowanie i utrwalenie substancji zabytku; stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w
zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku; odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych
albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki; odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności; odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i
okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej,
pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych; modernizację
instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części
składowe i przynależności; wykonanie izolacji przeciwwilgociowej; uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury
obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o
własnych formach krajobrazowych; działania zmierzające do
wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu; zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania
prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których
mowa w pkt 7-15; oraz zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.
Szczegółowe wytyczne wskazujące warunki udzielania
dotacji z budżetu państwa określone zostały w rozporządze-
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niach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego15. Minister
Kultury oraz wojewódzcy konserwatorzy zabytków corocznie
organizują nabory wniosków o udzielenie dotacji. Taka pomoc
finansowa na prace konieczne przy zabytku udzielana jest na
wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót
budowlanych, planowanych do przeprowadzenia w roku złożenia wniosku lub następnym, a także na zasadzie refundacji
poniesionych już nakładów przed upływem 3 lat po wykonaniu prac. W przypadku refundacji kosztów prac wniosek powinien zostać złożony w roku następującym po roku, w trakcie którego zostały zakończone wszystkie prace przy zabytku
podlegające dofinansowaniu.
Podkreślić należy, że w brzmieniu przepisów ustawy o
ochronie zabytków dotacja rozumiana jest jako dofinansowanie prac przy zabytku, a nie ich sfinansowanie. Dofinansowanie oznacza częściowe pokrycie wydatków ze środków pochodzących z budżetu państwa, a więc do 50% wartości nakładów koniecznych na prace lub roboty przy zabytkach. Jednak w wyjątkowych przypadkach wysokość przyznanej dotacji może zostać zwiększona nawet do 100% nakładów koniecznych. Całkowite finansowanie prac i robót przy zabytkach możliwe jest, jeżeli: zabytek posiada wyjątkową wartość
historyczną, artystyczną lub naukową; wymaga przeprowaRozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1674); Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu zadań
objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania
nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym
działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2374).
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dzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych; oraz
gdy stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac i robót16.
Aktualnie opiece nad zabytkami dedykowany jest program „Dziedzictwo kulturowe”, w ramach którego finansowane są zadania z zakresu kultury. Wsparciu finansowemu
opieki nad zabytkami służą:
• Priorytet „Ochrona zabytków”, który umożliwia dofinansowanie prac i robót przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków;
• Priorytet „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”, umożliwiający dofinansowanie szeregu prac i robót przy
zabytkach realizowanych poza granicami i na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także dokumentowania utraconego i rozproszonego dziedzictwa kulturowego za granicą oraz pomocy
niektórym instytucjom, prowadzącym działalność w zakresie
ochrony dziedzictwa narodowego;
• Priorytet „Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego”, który umożliwia m.in. dofinansowanie zadań z zakresu digitalizacji zasobów kultury i dziedzictwa narodowego,
uwzględniającą przeprowadzenie niezbędnych prac konserwatorskich;
• Priorytet „Ochrona zabytków archeologicznych”, w
zakresie którego możliwe jest dofinansowanie prac związanych m.in. z ewidencją i inwentaryzacją zabytków archeologicznych oraz nieinwazyjnymi badaniami archeologicznymi.
Specjalnym rodzajem dotacji celowej jest wsparcie finansowe udzielane na wyposażenie pomieszczenia do przechowywania zabytku wpisanego na Listę Skarbów Dziedzictwa.
W myśl art. 83a ustawy o ochronie zabytków osoba fizyczna,
Art. 78 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
16
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jednostka samorządu terytorialnego lub inna jednostka organizacyjna będąca właścicielem albo posiadaczem zabytku
wpisanego na Listę Skarbów Dziedzictwa otrzymuje na swój
wniosek dotację celową z budżetu państwa na wyposażenie
pomieszczenia, w którym zabytek ten będzie przechowywany,
w zabezpieczenia techniczne. Taka dotacja może wynosić do
100% nakładów koniecznych na wyposażenie pomieszczenia
w zabezpieczenia techniczne. Sposób ustalania wysokości i
rozliczania dotacji celowej na wyposażenie pomieszczenia, w
którym zabytek wpisany na Listę Skarbów Dziedzictwa będzie przechowywany, w zabezpieczenia techniczne, uregulowany został w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego17.
3. Dotacje ze środków jednostek samorządów terytorialnych
Oprócz dotacji celowych udzielanych przez organy bezpośrednio związane z ochroną zabytków, równie ważna jest pomoc
finansowa udzielana przez jednostki samorządu terytorialnego.
Ochrona zabytków stanowi jedno z zadań własnych samorządów w ramach zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty i
troski o lokalne dziedzictwo kulturowe. Samorządy coraz chętniej dofinansowują prace i roboty przy zabytkach znajdujących
się na własnym terenie. Zdecydowana większość gmin i powiatów dostrzega już wymierne korzyści wynikające z troski o lokalne zabytki, które stanowią ważne źródło promocji turystycznej regionu i z tego powodu właściciele i użytkownicy najcenniejszych obiektów zabytkowych mogą liczyć na dofinansowanie

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w sprawie sposobu ustalania wysokości i rozliczania dotacji celowej
na wyposażenie w zabezpieczenia techniczne pomieszczenia, w którym będzie przechowywany zabytek wpisany na Listę Skarbów
Dziedzictwa z dnia 12 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1384).
17

349

koniecznych prac konserwatorskich i budowlanych18. Przydzielenie dotacji z budżetu gminy nie wymaga już spełnienia kryterium obowiązkowego wpisu do rejestru zabytków. W chwili
obecnej dotowane mogą być prace zarówno przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, jak również wyłącznie do gminnej
ewidencji zabytków.
Możliwość dofinansowania opieki nad zabytkami z budżetów samorządowych ma swoje źródło w Konstytucji. Stosownie do brzmienia art. 166 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej19 zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb
wspólnoty samorządowej są wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego jako zadania własne. Przywołana norma znajduje rozwinięcie w przepisach powszechnie obowiązujących określających podstawy i zasady dokonywania wydatków przez gminy w sferze ochrony i opieki nad zabytkami.
Stanowi o tym art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym20 określający, że „zaspokajanie
zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych
gminy. Zadania własne obejmują sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”.
Regulacje w tym zakresie zawarte są także w ustawie o
ochronie zabytków, która wskazuje obszary i formy finansowania opieki nad zabytkami z budżetów gmin. Zgodnie z
dyspozycją zawartą w art. 81 ust. 1 przywołanej ustawy „w
trybie określonym odrębnymi przepisami dotacja na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej
ewidencji zabytków może być udzielona przez organ stanoPor. A. Mazurek, Prawna ochrona zabytków drewnianej architektury sakralnej, „Pedagogika Katolicka” 2020, nr 26, s. 270.
19 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
20 Tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 713.
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wiący gminy, powiatu lub samorządu województwa, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale”. Dotacja z budżetu samorządów gminnych przeznaczona może zostać wyłącznie na nakłady konieczne i może finansować do
100% koniecznych prac i robót przy zabytku wpisanym do
rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
W myśl przywołanych przepisów warunkiem udzielenia
przez organ stanowiący gminy dotacji jest podjęcie dwóch
uchwał o zróżnicowanym charakterze. Pierwsza z nich powinna posiadać status aktu prawa miejscowego i określać zasady i tryb udzielania dotacji z budżetu gminy na prace i roboty przy zabytku. Z kolei druga uchwała powinna mieć charakter wykonawczy w stosunku do uchwały budżetowej i rozstrzygać o wysokości i celu oraz podmiocie, któremu dotacja
może zostać udzielona21.
Dotacje na finansowanie opieki nad zabytkami posiadają
charakter dotacji celowych, a więc obowiązkiem organów stanowiących gmin jest każdorazowe precyzyjne określenie
przedmiotu dotowania poprzez wskazanie danego obiektu. Z
kolei z zakresu legitymacji gminy wyłączone jest uprawnienie
do podmiotowego kształtowania katalogu beneficjentów
uprawnionych do otrzymania dotacji, gdyż to reguluje ustawa
o ochronie zabytków.
Zarówno na gminach, jak i beneficjentach dotacji ciąży
odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, której konsekwencją może być odpowiedzialność
administracyjnoprawna. Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 17
grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych22 organ stanowiący gminy może
A. Talik, M. Łukasiewicz, Postawy udzielania dotacji z budżetu na
zadania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami (na przykładzie gmin
województwa opolskiego), „Samorząd Terytorialny a Polityka Lokalna.
Prace naukowe WWWSZiP” 2014, nr 28, s. 298.
22 Tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 168.
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być pociągnięty do odpowiedzialności za „przekazanie lub
udzielenie dotacji z naruszeniem zasad lub trybu przekazywania lub udzielania dotacji, niezatwierdzenia w terminie
przedstawionego rozliczenia dotacji, nieustalenia kwoty dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu”. Beneficjent dotacji,
zgodnie z brzmieniem art. 4 ust. 1 przywołanej ustawy, może
odpowiadać za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
jeżeli nie będzie przestrzegał reguł wynikających z przepisów
prawa powszechnie obowiązującego lub aktów prawa miejscowego związanych z wydatkowaniem dotacji niezgodnie z
przeznaczeniem, nierozliczeniem w terminie otrzymanej dotacji, a także niedokonaniem w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości.
4. Dotacje ze środków Unii Europejskiej
Dofinansowanie opieki nad zabytkami możliwe jest przy
wsparciu uzyskanemu ze środków pochodzących z programów operacyjnych Unii Europejskiej. Obecnie źródłami unijnej pomocy finansowej na lata 2014-2020 są: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny23. Ogólne zasady udzielania wsparcia finansowego są podobne w każdym z 16 regionów, co wynika z uwarunkowań
formalno-prawnych nałożonych przez Komisję Europejską
oraz Ministerstwo Rozwoju. Niewielkie różnice związane są z
uwarunkowaniami regionalnymi oraz celami postawionych w
poszczególnych dokumentach.
Środki z regionalnych programów operacyjnych mogą
pochodzić z działań i poddziałań, które bezpośrednio dotyczą
zabytków, a także z takich, w których powiązanie projektu z
zabytkiem gwarantuje otrzymanie dodatkowych punktów
preferencyjnych. Celem konkursów dedykowanych zabytkom
A. Mazurek, Prawna ochrona zabytków drewnianej architektury sakralnej, op. cit., s. 271.
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w tych programach – tzn. takich, w których kryterium dostępowym jest posiadanie statusu zabytku zgodnie z art. 7 o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – jest dofinansowanie projektów obejmujących m.in. prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, udostępnianie zwiedzającym zabytków, a także zwiększenie dostępności dla niepełnosprawnych oraz działania edukacyjne i kulturalne związane z danym zabytkiem24.
O dofinansowanie na zabytki ze środków programów
unijnych mogą ubiegać się podmioty, m.in. jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, podmioty prywatne, przedsiębiorcy, szkoły wyższe,
związki wyznaniowe itp. wskazane konkretnie w danym działaniu lub poddziałaniu regionalnych programów operacyjnych. Każdy z podmiotów starających się o środki unijne musi
zagwarantować wkład własny niezbędny do realizacji projektu. W 15 regionach wsparcie maksymalne z Unii Europejskiej
wynosi do 85%, zaś w województwie mazowieckim, które jest
regionem lepiej rozwiniętym - do 80%. W wybranych obszarach wsparcie finansowe dodatkowo można uzyskać z budżetu państwa, który pomniejsza wysokość wkładu własnego25.
Procedura ubiegania się o dofinansowanie opieki nad
zabytkami z funduszy unijnych rozpoczyna się od ustalenia
zakresu projektu oraz odszukania w danym regionalnym programie operacyjnym działania, z którego może być on wsparty. Kolejny krok to zapoznanie się z harmonogramem naborów, regulaminem konkursu oraz terminowe złożenie wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy wdro-

http://samorzad.nid.pl/baza_wiedzy/dotacje-na-zabytki-zregionalnych-programow-operacyjnych/
25 Ibidem.
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żeniowej26 harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na dany rok publikowany jest najpóźniej do 30 listopada roku poprzedzającego.
W celu złożenia wniosku konieczne jest zalogowanie się
do Lokalnego Systemu Informatycznego, przez założenie odpowiedniego konta, za pomocą którego można m.in. wypełnić
i złożyć wniosek o dofinansowanie, a później go modyfikować
zależnie od potrzeb. Po zamknięciu naboru wnioski oceniane
są pod względem formalnym oraz merytorycznym, a wnioskodawca zostaje poinformowany o wynikach. Lista ocenionych projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i
uzyskały kolejno największą liczbę punktów złożonych w ramach konkursu zostaje zatwierdzona przez Instytucję Zarządzającą. Jeżeli w wyniku oceny wniosek zostanie zakwalifikowany do objęcia wsparciem, zostanie zawarta umowa o
dofinansowanie. Procedura jej podpisania rozpoczyna się w
momencie otrzymania oficjalnego pisma potwierdzającego
przyznanie wsparcia na realizację projektu. Do podpisania
umowy konieczne jest także zgromadzenie wymaganych dokumentów określonych w regulaminach naborów27.
5. Fundusz Kościelny
Kościoły i związki wyznaniowe mogą ubiegać się również o pozyskanie dotacji ze środków Funduszu Kościelnego28,

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146).
27
http://samorzad.nid.pl/baza_wiedzy/dotacje-na-zabytki-zregionalnych-programow-operacyjnych/
28 Fundusz Kościelny został powołany na mocy art. 8 ustawy z
dnia 20 marca 1950 roku o przejęciu przez Państwo dóbr martwej
ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i
utworzeniu Funduszu Kościelnego (Dz. U. z 1950 r., poz. 87 ze zm.).
26
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których dysponentem jest Minister Spraw Wewnętrznych i
Administracji wraz z podległym mu Departamentem Wyznań
Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Fundusz ten, stosownie do zasady równouprawnienia kościołów i
innych związków wyznaniowych wyrażonej w art. 25 ust. 1
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, działa na rzecz kościołów i innych związków wyznaniowych, posiadających uregulowany status prawny w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dotacje Funduszu Kościelnego dofinansowują zadania
związane z pracami konserwatorskimi i budowlanymi przy
obiektach sakralnych o wartości zabytkowej, jednak z zastrzeżeniem, że dotowane mogą być jedynie podstawowe prace, które
są konieczne do zabezpieczenia samego obiektu29. Przyznawanie
dofinansowania ogranicza się więc tylko do sytuacji wymagających podjęcia działań interwencyjnych, takich jak: remonty dachów, stropów, ścian i elewacji, osuszanie i odgrzybianie, izolację, remonty i wymianę zużytej stolarki okiennej i drzwiowej,
instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, odgromowej. W
szczególnie uzasadnionych przypadkach może nastąpić finansowanie z Funduszu Kościelnego remontu ruchomego wyposażenia obiektów sakralnych (np. instrumenty muzyczne, dzwony)
oraz stałych elementów wystroju wnętrz (np. ołtarze, polichromie, freski, posadzki). Z Funduszu Kościelnego nie finansuje się
co do zasady prac dotyczących otoczenia obiektu, takich jak:
chodniki, ogrodzenia, trawniki30.
Dotacje z Funduszu Kościelnego mają charakter celowy i
mogą być udzielane i wykorzystywane wyłącznie na finansowanie działań przyszłych. W przypadku tego Funduszu nie
ma możliwości wnioskowania o refundację poniesionych
W projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 zaplanowano
11.000.000,00 zł na dotacje przyznane przez Fundusz Kościelny.
29 A. Mazurek, Prawna ochrona zabytków drewnianej architektury sakralnej, op. cit., s. 270-271.
30 https://www.gov.pl/web/mswia/fundusz-koscielny
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kosztów, jak to ma miejsce w przypadku dotacji celowych
udzielanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wojewódzkich konserwatorów zabytków.
Wnioski o dotacje składa się na urzędowym formularzu
w terminie ogłaszanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji na stronie internetowej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej. Złożone wnioski są weryfikowane pod względem
formalnym przez pracowników Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz
wstępnie przez nich opiniowane. Podczas analizy wniosku,
przy formułowaniu przez komisję rekomendacji, zastosowanie
mają m.in. następujące kryteria: wysokość środków Funduszu
Kościelnego w 2020 r.; zgodność wnioskowanego celu z zakresem zadań przewidzianych do realizacji z Funduszu Kościelnego w 2020 r.; aktualny stan techniczny obiektu objętego
wnioskiem o dotację, w szczególności stan zagrożenia, w jakim znajduje się obiekt wymagający remontu; realność wykonania planowanych prac w bieżącym roku kalendarzowym;
racjonalne uzasadnienie kosztów realizacji planowanych prac
oraz zaangażowanie finansowe podmiotu występującego o
dotację, a także wskazanie innych źródeł finansowania prac;
wielkość i zaawansowanie realizacji planowanego zadania31.
Warte podkreślenia jest to, iż o dofinansowanie z Funduszu Kościelnego mogą ubiegać się również właściciele i posiadacze zabytkowych obiektów sakralnych wpisanych wyłącznie do ewidencji zabytków, nie ma tu wymogu wpisu
obiektu do rejestru zabytków. Podmiotami uprawnionymi do
ubiegania się o dotacje są nie tylko osoby prawne Kościoła
Katolickiego, ale także innych kościołów i związków wyznaniowych działających na podstawie ustaw i stosunku Państwa
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https://www.gov.pl/web/mswia/fundusz-koscielny

do kościołów i związków wyznaniowych oraz wpisanych do
rejestru kościołów i związków wyznaniowych32.
Podsumowanie
W świetle obowiązujących przepisów prawa właściciele
i posiadacze zabytków mogą liczyć na szerokie wsparcie finansowe w sprawowaniu opieki nad tymi obiektami. Analizując system udzielania dotacji na prace przy zabytkach widoczne jest, że największym beneficjentem tych funduszy są
związki wyznaniowe z przeznaczeniem na zabezpieczanie i
konserwację obiektów sakralnych. Kościół Katolicki to główny
beneficjent dotacji gminnych, co zapewne wynika z ogromnego zasobu zachowanego dziedzictwa kulturowego oraz czynnych starań parafii w pozyskiwaniu środków finansowych33.
Omawiając źródła dotowania prac i robót przy zabytkach nie można pominąć dofinansowania pozyskiwanego ze
środków prywatnych. Do tego rodzaju działań najczęściej
skłania podmioty prywatne bezinteresowna chęć pomocy w
ratowaniu i zachowaniu dziedzictwa kulturowego. Podobnie
chętnie wspierana finansowo jest opieka przy zabytkach w
jakiś sposób bliskich indywidualnym ofiarodawcom34. Przykładem mogą być zbiórki środków finansowych organizowane na ratowanie konkretnego zabytku, jak na przykład prace
konserwatorskie przy zabytkowych świątyniach35, kwesty
A. Mazurek, Prawna ochrona zabytków drewnianej architektury sakralnej, op. cit., s. 271.
33 I. Solisz, Finansowanie i konserwacja zabytków sakralnych, [w:] Zabytki
sakralne pogranicza rysko-jesenickiego, praca zbiorowa, Nysa 2009, s. 105.
34 Por. K. Zeidler, Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Warszawa
2007, s. 281.
35 Warto wspomnieć chociażby o ogromnej skali ofiarności na
prace przy odbudowie barokowego kościoła pw. Św. Antoniego z
Padwy w Radecznicy na Roztoczu, gdzie miesiąc po zakończeniu
trwającej kilka lat gruntowej renowacji wnętrza, w dniu 30 lipca 1995
roku wybuchł pożar, który strawił ołtarz główny, polichromie świą32
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corocznie organizowane w dniu 1 listopada na ratowanie zabytkowych nekropolii, czy też działalność stowarzyszeń36
troszczących się o zapomniane i zaniedbane zabytki.
Podsumowując zagadnienie udzielania wsparcia finansowego w opiece nad zabytkami stwierdzić należy, że mimo
dobrze funkcjonującego systemu udzielania dotacji celowych z
budżetu państwa, dotacji z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, wsparcia dzięki środkom z budżetu Unii Europejskiej, a także darowiznom podmiotów prywatnych, potrzeby finansowe w opiece nad zabytkami są zdecydowanie większe. Z tej przyczyny niezwykle istotne jest, aby właściciele i
posiadacze zabytków poznali wszelkie możliwe źródła i zasady finansowania prac i robót przy obiektach zabytkowych, a
także byli świadomi obowiązujących w tym zakresie przepisów i procedur wnioskowania o dotacje. Postulować także
należy o zwiększenie udziału wydatków finansowych z budżetu państwa oraz budżetów gmin z uwagi na niezaprzeczalną ogromną wartość materialnego dziedzictwa narodowego, które nie stanowi wyłącznej własności prawnych właścicieli, lecz także jest własnością społeczeństwa i źródłem tożsamości narodowej.

tyni, organy i wiele ruchomych sprzętów. Straty oszacowano na
ponad 6 mld starych złotych. Wierni natychmiast zaangażowali się
w odnowę świątyni. Dotacje celowe stanowiły tylko w niewielkiej
części dofinansowanie prowadzonych prac. Głównie dzięki ofiarności podmiotów prywatnych do 26 grudnia 1995 roku odrestaurowano prezbiterium, a rok później zakończono prace restauratorskie
całej świątyni.
36 Np. działalność stowarzyszenia Magurycz z siedzibą w Nowicy, gm. Uście Gorlickie, odwołuje się do potrzeby służenia zapomnianym nekropoliom, a prace wykonywane podczas organizowanych obozów mają charakter społeczny, finansowane są z różnych
fundacji oraz darowizn.
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Streszczenie:
Celem artykułu jest ukazanie źródeł i zasad pozyskiwania wsparcia finansowego w opiece nad zabytkami. Przyjęto
tezę, że udzielane dotacje celowe z budżetu państwa, dofinansowanie z budżetu jednostek samorządów terytorialnych oraz
dofinansowanie ze środków strukturalnych Unii Europejskiej
stanowią znaczącą pomoc w niwelowaniu negatywnych zjawisk niszczenia zabytków. Udzielane wsparcie finansowe
pomaga właścicielom i posiadaczom zabytków w sprawowaniu opieki nad zabytkami, umożliwia przeprowadzanie koniecznych prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, aby zapewnić zabytkowi przetrwanie w niepogorszonym stanie i niwelować negatywne skutki upływu czasu
oraz oddziaływania czynników zewnętrznych. Pomoc w postaci dotacji jest często jedynym źródłem zapewnienia zabytkom przetrwania. Koszty prac i robót przy zabytkowych
obiektach zwykle są bardzo wysokie, a przez to niemożliwe
do poniesienia przez właścicieli lub posiadaczy zabytków.
Słowa kluczowe: opieka nad zabytkami, dotacja celowa,
dofinansowanie, fundusze Unii Europejskiej, prace konserwatorskie
Summary:
Principles and sources of financial support in the care of
monuments
The aim of the article is to show the sources and principles of obtaining financial support in the care of monuments.
It has been accepted that targeted grants from the state budget,
grants from the budget of local authorities and structural
funding from the European Union are significant in helping to
offset the negative destruction of monuments. The financial
support provided helps the owners and holders of monuments
to care for the monuments, enables the necessary restoration,
restoration and construction works to be carried out in order
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to ensure historic survival in an unenforceable state and to
offset the negative effects of the passage of time and the impact of external factors. Aid in the form of grants is often the
only source of survival for the monuments. The costs of works
and works on historic buildings are usually very high and
therefore impossible for the owners or holders of monuments.
Keywords: historic care, targeted grant, grant, European
Union funds, restoration work
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Maria Wylężek

Zagadnienie wielowymiarowości obrazu powstań śląskich
i plebiscytu w edukacji historycznej. Zarys problemu
Wstęp
Setna rocznica II powstania śląskiego stanowi doskonały
moment, aby zastanowić się nad sposobami prezentacji tematyki
powstań śląskich i plebiscytu w edukacji historycznej. Warto
zaznaczyć, że w dalszym ciągu znajdujemy się w okresie świętowania wielkich rocznic. W 2018 roku miały miejsce uroczyste
obchody Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, natomiast 2019 rok uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej został ogłoszony Rokiem Powstań Śląskich1. Z kolei bieżący rok poświęcony został setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej
zwanej „Cudem nad Wisłą”, jak również, szczególnie na szczeblu regionalnym, upamiętnieniu II powstania śląskiego2. Ze
względu na stuletnią perspektywę, a także w dobie nagłych
zmian w sposobie realizacji procesu edukacyjnego związanego z
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. „Monitor Polski. Dziennik
Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej” 2017, poz. 538; Uchwała Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Powstań Śląskich. „Monitor Polski. Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej” 2018, poz.730.
2 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca
2019 r. w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej. „Monitor Polski. Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej” 2019, poz. 604; Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 18 października 2019 r. w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej. „Monitor Polski. Dziennik Urzędowy
Rzeczypospolitej Polskiej” 2019, poz. 1035.
1
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pandemią koronawirusa i koniecznością wprowadzenia zdalnego nauczania, uważam za trafne zwrócenie uwagi na kwestie
dotyczące obecności treści powstańczo-plebiscytowych we
współczesnej edukacji historycznej.
Od wielu lat zarówno w środowisku akademickim, jak i
wśród nauczycieli-praktyków trwa dyskusja nad koniecznością modernizacji systemu edukacji, który powinien zostać
dostosowany do aktualnych potrzeb społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Powszechnie uznaje
się konieczność przesunięcia akcentu z kultury nauczania na
kulturę uczenia się, z wiedzy przyswajalnej na wiedzę zdobywaną w sposób samodzielny. W takim ujęciu historia szkolna nie ogranicza się jedynie do zbioru gotowych odpowiedzi,
lecz powinna stać się dyscypliną partycypacyjną, która zakłada zarówno zgłębianie wiedzy poprzez kontakt ze źródłami,
literaturą, miejscami pamięci, ale także interakcję ucznia z
elementami dyskursu i innymi użytkownikami3. Niestety
praktyka oświatowa wielokrotnie nie nadąża za wskazaniami
dydaktyków, chociaż aktywno-refleksyjny model kształcenia
cieszy się coraz większym uznaniem.
Celem niniejszej pracy jest skonfrontowanie zakresu treści
na temat powstań śląskich i plebiscytu zawartych w podstawie
programowej dla szkoły podstawowej oraz na kartach podręczników historii dla klasy siódmej z aktualnymi trendami w nauczaniu, a także przedstawienie sposobów ukazywania tych
Szerzej na ten temat: J. Maternicki, Aktywno refleksyjny model kształcenia historycznego, „Wiadomości Historyczne” 2003, nr 2, s. 83; M. Bieniek, Dydaktyka historii. Wybrane zagadnienia, Olsztyn 2007, s. 11-12; V.
Julkowska, Myślenie historyczne, jako kategoria pojęciowa i złożona kompetencja kulturowa w obszarze dydaktyki historii [w:] Współczesna edukacja
historyczna. Doświadczenia. Oczekiwania, red. J. Budzińska, J. Strykowska,
Poznań 2015, s. 159; A. Stępnik, D. Szewczuk, O pożytkach z nauczaniauczenia się historii, „Scientific Bulletin of Chełm - Section of Pedagogy”
2018, nr 1, s.65-98.
3
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wydarzeń w sposób wielowymiarowy, zakładający wyjście poza
standardową realizację zajęć i sięganie po różnorodne kanały
przekazu. Artykuł stanowi podsumowanie moich dotychczasowych badań nad obrazem powstańczo-plebiscytowym zawartym na kartach podręczników szkolnych, rozmów z wykładowcami akademickimi oraz nauczycielami przedmiotu, a także analizie dostępnej literatury i obserwacji poczynionych podczas
przeszło dziesięcioletniej pracy w charakterze nauczyciela historii i regionalisty4. Mam nadzieję, że praca posłuży osobom zainteresowanym omawianym tematem w szerszym spojrzeniu na
zagadnienie, pozyskiwaniu dodatkowych materiałów i doskonaleniu warsztatu pracy.
1. Lekcje historii, jako główne źródło wiedzy o powstaniach śląskich i plebiscycie dla uczniów w szkole podstawowej.
Analiza podstawy programowej dla II etapu edukacyjnego pozwala dostrzec, że zagadnienia powstańczoplebiscytowe są wplecione w cykl tematów poświęconych
odrodzeniu państwa polskiego po I wojnie światowej i walce o
granice II Rzeczpospolitej. W tym zakresie treści nauczania
ograniczają się do sformułowania, że „(uczeń) przedstawia proces wykuwania granic: wersalskie decyzje a fenomen Powstania
Wielkopolskiego i powstań śląskich (zachód) – federacyjny dylemat a
Wśród prac poświęconych rozważaniom na temat roli powstań
śląskich i plebiscytu w edukacji pragnę wymienić: M. Fic, Edukacja na
temat powstań śląskich i plebiscytu, 1919–1921 jako przykład kształcenia w
oparciu o dyskurs równoległych przekazów, „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym” 2016, t. 38(3), s. 57-73, Tenże, L.
Krzyżanowski, M. Skrzypek, Powstania śląskie w edukacji historycznej,
Katowice 2010; Tenże, Obraz powstań śląskich i plebiscytu w szkolnej
edukacji historycznej, „Śląski Almanach Powstańczy” 2015, t. 1, s. 99127; M. Wylężek, Powstania śląskie i plebiscyt w edukacji regionalnej. Jak
przygotować młodego odbiorcę do recepcji treści historycznych [w:] Rocznice wielu znaczeń 1919/1939/1989. Czy odrobione lekcje historii?, red. M.
Białokur, A. Gołębiowska, Opole 2019, s. 219-230.
4
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inkorporacyjny rezultat (wschód)”5. Zgodnie z wytycznymi podstawy programowej w podobny sposób skonstruowane zostały rozdziały i tematy w podręcznikach szkolnych. Dlatego też
zawarte w nich wiadomości służą raczej zasygnalizowaniu
kwestii zrywów górnośląskich, niż omówienie tej problematyki. W każdym spośród pięciu podręczniku historii dla klasy
siódmej zawarto podstawowe informacje na temat genezy,
przebiegu i rezultatów trzech powstań śląskich oraz okoliczności przeprowadzenia plebiscytu, jednakże stopień uszczegółowienia tych treści jest zróżnicowany6. Analiza ich zawartości
wykazała, że pomimo postulowanych zmian w zakresie równego rozłożenia proporcji między historią polityczną, a gospodarczą i społeczną, w dalszym ciągu akcentowane są
głównie kwestie polityczne, a pomijane aspekty życia codziennego mieszkańców Górnego Śląska i ich wpływ na ów-

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego
2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w
stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.
„Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” 2017, poz. 356.
6 Z. Bentkowska- Sztonyk, E. Wach, M. Jastrzębska, J. Żurawski,
Historia. Podręcznik dla klasy siódmej, Wyd. Edukacyjne Wiking, Wrocław 2017; I. Kąkolewski, K. Kowalewski, A. Plumińska –Mieloch,
Historia. Podręcznik. Klasa 7, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa
2017; J. Kłaczkow, A. Łaszkiewicz, S. Roszak, Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej, Nowa Era, Warszawa 2017; T. Małkowski, Historia 7. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły
podstawowej, Gdańskie Wyd. Oświatowe, Gdańsk 2017; J. Ustrzycki,
M. Ustrzycki, Historia 7. Podręcznik dla szkoły podstawowej, Wyd. Pedagogiczne Operon, Gdynia 2017.
5
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czesną sytuację7. Jednostronny charakter narracji autorskiej, a
także skrótowe potraktowanie problematyki sprawia, że złożoność kwestii narodowościowych może być niezrozumiała
dla ucznia na tym etapie kształcenia. Ponadto w żadnej z publikacji nie zamieszczono wzmianki na temat ludności labilnej
narodowościowo, a także informacji o postrzeganiu zrywów
powstańczych przez niemiecką historiografię, co uniemożliwia spojrzenie na te wydarzenia z innej, szerszej perspektywy.
Walorem omawianych podręczników jest szerokie wykorzystanie elementów obudowy dydaktycznej tj. materiał ikonograficzny, teksty źródłowe, środki symboliczne oraz elementy
narracji uzupełniającej, a także bloki ćwiczeniowe, co podnosi
atrakcyjność przekazu, a także umożliwia oparcie formuły
kształcenia o źródła. W przyszłości należałoby wzbogacić je
również o polskie i niemieckie plakaty propagandowe, co pozwoliłoby na prowadzenie narracji w oparciu o dyskurs równoległych przekazów.
Zarówno rola, jaką odgrywa nauczyciel, jak również
podręczniki do nauczania-uczenia się historii w dalszym ciągu
stanowią główne źródła wiedzy szkolnej w oparciu, o które
uczeń wyrabia podstawy wiedzy o przeszłości. Niestety należy dostrzec, że obecna formuła podręczników nie odpowiada
na potrzeby współczesnej edukacji, a wprowadzone pozytywne zmiany, tj. wzbogacenie materiału ilustracyjnego, czy też
wprowadzanie ćwiczeń mających na celu kształcenie umiejętności, należy uznać za niewystarczające. W dalszym ciągu
odczuwalny jest deficyt w sferze nowatorskiego podejścia do
tematu, ukazywania zagadnień w sposób wielowymiarowy,
bazując na różnorodnych źródłach i typach narracji. Oczywiście w dużej mierze źródłem tego problemu jest nasycenie
Szczegółowa analiza treści dotyczących powstań śląskich podręczników ukaże się w tegorocznym Śląskim Almanachu Powstańczym w artykule mojego autorstwa p.t. Obraz powstań śląskich i plebiscytu w podręcznikach do historii po 2017 roku [tekst w druku].
7
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programów nauczania i podręczników dużą ilością treści
przeznaczonych do przyswojenia i związaną z tym koniecznością skrótowego i schematycznego potraktowanie wielu wątków. Niestety sytuacja prowadzi do utrwalania przestarzałego
modelu kształcenia, a poprzez to ogranicza umiejętność samodzielnego myślenia u młodego odbiorcy, a także tworzenia
własnej narracji opartej o grunt historiografii. W związku z
tym nie do przecenienia jest rola nauczyciela, który ma możliwości wykorzystania różnorodnych materiałów i kanałów
przekazu wiadomości o powstaniach, aby zachęcić i wdrożyć
ucznia do efektywnego poszukiwania informacji, krytycznej
ich oceny, a także samorozwoju.
2. Materiały dodatkowe umożliwiające wielowymiarowe realizowania tematyki powstańczo –plebiscytowej w
ramach lekcji historii.
Poza omówieniem problematyki powstańczej w oparciu o
narrację podręczników, dysponujemy ogromną ilością materiałów, środków dydaktycznych i pomocy naukowych, które pozwalają ukazać zagadnienia w sposób wnikliwy, a zarazem przyjemny w odbiorze dla ucznia. Nauczyciel ma możliwość skorzystania ze scenariuszy dostępnych zarówno w formie drukowanej, jak i wersji elektronicznej, które mogą stanowić świetną bazę
do stworzenia nowatorskich zajęć. Pozycją godną polecenia jest
pakiet edukacyjny „Powstania śląskie i plebiscyt” opracowanym
przez Macieja Fica, a także praca „Górny Śląsk na zakręcie historii. Konspekty zajęć dla gimnazjum i szkół ponadpodstawowych”8. Wprawdzie wspomniane publikacje powstały z myślą o
młodzieży uczęszczającej do ostatniej klasy gimnazjum oraz
szkoły średniej, to jednak z powodzeniem mogą posłużyć naPowstania śląskie i plebiscyt. Scenariusze lekcji. Kalendarium. Teksty i
źródła. Słownik pojęć. Biogramy, oprac. M. Fic, Świętochłowice 2015;
Górny Śląsk na zakręcie historii. Konspekty zajęć dla gimnazjum i szkół
ponadpodstawowych, red. D. Jądro i S. Kucharczak, Rybnik 2011.
8
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uczycielowi w planowaniu zajęć w szkole podstawowej. Także
na stronach internetowych różnych placówek życia kulturalnego
nieodpłatnie udostępniane są wartościowe materiały, czego
przykładem są scenariusze oferowane przez Muzeum Powstań
Śląskich w Świętochłowicach, czy też treści prezentowane przez
Platformę Edukacji Regionalnej EDUŚ9. Oczywiście na każdym
etapie pracy z uczniami należy zachęcać ich do samodzielnego
poszerzania wiedzy w oparciu o bogatą ofertę literatury naukowej i popularnonaukowej poświęconej dziejom powstań śląskich
i plebiscytu, proponując treści dostosowane do wieku i możliwości poznawczych odbiorcy10. Doskonałym urozmaiceniem zajęć,
pozwalającym na prowadzenie narracji „wielopłaszczyznowej”,
Lekcja na temat powstań śląskich dostępna jest na Platformie Edukacji Regionalnej EDUŚ, zob.: http://edus.ibrbs.pl/powstania-slaskie/
[dostęp z dnia 22.06.2020 r.];
http://www.muzeumpowstanslaskich.pl/pl/14/5/edukacja/1/42/sc
enariusze-zajec [dostęp z dnia 22.06.2020 r.]
10 Dla przykładu podaję kilka publikacji: 1919, 1920, 1921. Między
Niemcami a Polską - dziedzictwo i znaczenie powstań śląskich w edukacji
historycznej i historiografii, red. M. Białokur, Toruń 2011; Encyklopedia
powstań śląskich, oprac. F. Hawranek [i In.], Opole 1982; M. Fic, L.
Krzyżanowski, M. Skrzypek, Poczet Wybitnych Powstańców Śląskich,
Bielsko-Biała 2011; J. Grudniewski, R. Kaczmarek, M. Węcki, Powstania śląskie 1919-1920-1921. Uczestnicy-Pomniki-Rocznice, Katowice
2011; G. Grześkowiak, J. Mikitin, Powstania śląskie 1919-1920-1921,
Warszawa 2013; T. Jędruszczak, Powstania śląskie 1919-1920-1921,
Katowice 1981; R. Kaczmarek,. Powstania śląskie 1919-1920-1921. Nieznana wojna polsko-niemiecka, Kraków 2019; J. Krzyk, Wojna papierowa.
Powstania śląskie 1919-1921, Warszawa 2014; J. F. Lewandowski, Wojciech Korfanty, Warszawa 2013; Obraz powstań śląskich w sztuce, red. K.
Wencel, M. Lubina, Katowice 1996; M. Orzechowski, Wojciech Korfanty. Biografia polityczna, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975; L.
Wyszczelski, 1921- III powstanie śląskie, [w:] Zwycięskie Bitwy Polaków,
t. 48, Warszawa 2015; W. Zieliński, Polska i niemiecka propaganda plebiscytowa na Górnym Śląsku, Wrocław 1972.
9
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stanowi przedstawienie obrazu powstań utrwalonych w literaturze pięknej, filmie, sztukach plastycznych, fotografii, a także we
wspomnieniach świadków reprezentujących różne stanowiska
na temat wydarzeń z lat 1919-1921. Na szczególną uwagę, obok
obrazu dzieła Kazimierza Kutza „Sól ziemi czarnej”, zasługuje
„Filmowa Encyklopedia Powstań Śląskich” składająca się z serii
krótkometrażowych filmów dokumentalnych prezentujących
sylwetki powstańców śląskich, a także film Aleksandry Fudali
„Szlakiem śląskich powstańców” 11. Trudny temat relacji w rodzinach górnośląskich poruszony został w filmie „Franek” Przemysława Reuta nakręconym dla celów edukacyjnych Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. Stanowi on próbę ukazania
tych wydarzeń z perspektywy polskiej, ale uwzględniając także
motywację i stanowisko strony niemieckiej.
3. Propozycje wielowymiarowego realizowania tematyki powstańczo –plebiscytowej w ramach systemu równoległej edukacji historycznej.
Proces edukacyjny podporządkowany jest realizacji
podstawy programowej, co w praktyce pozwala nauczycielowi
tylko na niewielkie modyfikacje w rozkładzie materiału
nauczania. Dlatego z punktu widzenia treści powstańczoplebiscytowych (a także innych zagadnień, które pragniemy w
dokładniejszy sposób przedstawić podopiecznym) istotną rolę
może odegrać system równoległej edukacji historycznej.
Najczęściej przybiera on formę dodatkowych zajęć
pozalekcyjnych tzw. kółek zainteresowań lub wycieczek
historycznych. Jego zadaniem jest rozwijanie zainteresowań i
11

https://www.youtube.com/c/FilmowaEncyklopediaPowstanSlaski
ch/[ dostęp z dnia 22.06.2020 r.]; „Filmowa Encyklopedia Powstań Śląskich”, realizatorzy projektu: K. Niesłony, M. Marmola; „Franek”, P.
Reut (2014 r.); „Sól ziemi czarnej”, reż. K. Kutz (1969 r.); „Szlakiem
śląskich powstańców”, reż. A. Fudala (2011 r.).

370

uzdolnień uczniów, a także kształtowanie umiejętności
badawczych oraz rozszerzaniu wiedzy historycznej.12 Ta forma
pozwala na szersze i bardziej wnikliwe przedstawienie
tematyki z wykorzystaniem równoległych sposobów narracji
oraz ukazania dziejów w sposób wielowymiarowy. Niezwykle
cenną z punktu widzenia zmodernizowanego systemu
kształcenia jest współpraca nauczycieli różnych przedmiotów,
której wyrazem może być projekt uczniowski realizowany pod
wspólną opieką bądź też korelacja międzyprzedmiotowa. W
ramach zajęć fakultatywnych dzieci nie tylko mają możliwość
poszerzenia swojej wiedzy, ale także wzięcia udziału w
konkursach tematycznych np. organizowanej od 2016 roku
Klasówce Powstańczej, a także upowszechnienia zdobytych
wiadomości i umiejętności angażując się w tworzenie
przedstawień o tematyce powstańczej lub organizując
tematyczne apele, akademie i wystawy. Kreatywność młodych
ludzi w tym zakresie nie ma granic i wnosi powiew świeżości w
przestrzeń szkolną. Ponadto tego typu działania wielokrotnie
integrują nie tylko społeczność szkolną, ale także lokalną.
Dzięki tak ukierunkowanym procesom wychowawczym
uczniowie w naturalny sposób uczą się bycia aktywnym w
życiu społecznym, a także przyjmują postawę otwartości i
odpowiedzialności za innych ludzi, co stanowi jeden z
podstawowych celów polityki oświatowej państwa.
W świetle współczesnych koncepcji edukacji historycznej niezwykle cennym doświadczeniem jest wyjście poza mury szkolne, co symbolicznie oznacza także wyjście poza pewne
utarte schematy i role. Dobrze przygotowana i zrealizowana
wycieczka szkolna pozwala na konkretyzowanie i korygowanie wiedzy książkowej, a także dostarcza materiału do pracy
badawczej uczniów·. Zajęcia plenerowe mogą przybrać różnoJ. Maternicki, Cz. Majorek, A. Suchoński, Dydaktyka historii,
Warszawa 1994, s 322-327; J. Maternicki, Szkolne kółka historyczne,
Warszawa 1966, s. 11-17.
12
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rodne formy, wśród których pragnę wymienić: spacer, wycieczkę lub rajd śladami powstań śląskich. Warto także
uczniów zapoznać z lokalizacją miejsc pamięci takich jak pomniki lub groby powstańców, jak również współczesnych
form upamiętnienia wydarzeń historycznych w przestrzeni
publicznej, np. w postaci murali (np. Świętochłowice, Ruda
Śląska, Katowice).
Miejscami, które w szczególny sposób predestynowane
są do edukacji pozaszkolnej są muzea. Wśród tych placówek,
na szczególną uwagę zasługuje Muzeum Powstań Śląskich w
Świętochłowicach, które wychodzi naprzeciw oczekiwaniom
edukacyjnym XXI wieku. Za pośrednictwem elementów multimedialnych oraz wiodącej ścieżki filmowej zwiedzający ma
możliwość zapoznania się z atmosferą panującą na Górnym
Śląsku w początkach XX wieku oraz dziejami powstań śląskich i plebiscytu13. Kolejnym miejscem, które warto uwzględnić planując wycieczkę szkolną jest Muzeum Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny będące odziałem Muzeum
Śląska Opolskiego, a także Muzeum Śląskie w Katowicach ze
szczególnym zwróceniem uwagi na wystawę „Światło historii.
Górny Śląsk na przestrzeni dziejów”, która dzięki zastosowanej formule partycypacyjnej oddziałuje zarówno na sferę intelektualną, jak również emocjonalną odbiorcy14. Ciekawą alternatywą dla tradycyjnej wycieczki, jest także przeprowadzenie
gry terenowej poświęconej omawianym zagadnieniom, jak
również udział w rekonstrukcjach i widowiskach historycz13 http://www.muzeumpowstanslaskich.pl/pl/8/2/omuzeum/1/15/o-nas
14
http://muzeum.opole.pl/o-muzeum/muzeum-czynupowstanczego/;
https://muzeumslaskie.pl/pl/wystawy/swiatlohistorii-gorny-slask-na-przestrzeni-dziejow/; M. Fic, Studium przypadku.
Wystawa Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów w Muzeum
Śląskim w Katowicach [w:] Historia w przestrzeni publicznej, red. J. Wojdon,
Warszawa 2018, s. 311- 316.
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nych15. Oczywiście ze względów organizacyjnych, a także finansowych tego typu rozwiązania w dalszym ciągu są rzadko
wykorzystywane w ramach praktyki szkolnej. Warto jednak
zaznaczyć, że w związku z postępującym procesem upubliczniania treści historycznych wiele instytucje życia kulturalnego
i samorządów podejmuje się organizacji tego typu wydarzeń.
Podsumowanie
Żyjemy w czasach wielkich przeobrażeń cywilizacyjnych, formowania się społeczeństwa informatycznego, a także
gospodarki opartej na wiedzę. Wpływa to na konieczność
wprowadzenia gruntownych zmian w systemie edukacji, w
tym także w kształceniu historycznemu. Tę potrzebę od dawna dostrzegły zarówno środowiska akademickie, jak również
nauczyciele-praktycy. Niestety prowadzona dyskusja i konstruktywne wnioski wielokrotnie nie znalazły odzwierciedlenia w szkolnej rzeczywistości. Wprawdzie powszechnie uznaje się konieczność przesunięcia akcentu z wiedzy przyswajalnej na wiedzę zdobywaną w sposób samodzielny, a aktywnorefleksyjny model kształcenia cieszy się dużym uznaniem, ale
postulaty te rzadko zostają w pełni zrealizowane. W przezwyciężaniu tych trudności ogromną rolę odgrywa postawa nauczycieli, którzy mają możliwość prezentowania zagadnień
historycznych w sposób wielowymiarowy prowadzony z wykorzystaniem różnorodnych źródeł i środków przekazu, a
także opartych na aktywnych metodach nauczania. Przykład
tematyki powstań śląskich i plebiscytu wskazuje na imponującą ilość możliwości, z których warto skorzystać przy realizacji
15 Istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia gry na temat powstań śląskich i plebiscytu oraz zwyczajów i życia na Górnym Śląsku
w tym okresie. Grę można przeprowadzać zarówno w pomieszczeniach
zamkniętych, jak i w plenerze. Zob.:
http://www.muzeumpowstanslaskich.pl/pl/14/5/edukacja/1/28/gr
a-edukacyjna.
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tego zagadnienia w edukacji szkolnej, a także poza nią. Nieszablonowe podejście, do którego szczerze zachęcam, pozwala
dostrzec młodym ludziom wartość kształcenia historycznego,
rozwija w nich umiejętności kreatywnego i samodzielnego
myślenia, wysnuwania wniosków, a także tworzenia narracji
w oparciu o grunt historiograficzny.
Streszczenie:
Artykuł poświęcony został edukacji na temat powstań
śląskich i plebiscytu na szczeblu szkoły podstawowej. Ukazano w nim zarówno kwestie dotyczące obecności analizowanych treści w podstawie programowej oraz narracji podręczników jak również sposobów prezentacji tej tematyki zgodnie
z oczekiwaniami stawianymi wobec współczesnej edukacji
historycznej. Celem pracy jest wsparcie nauczycieli przedmiotu, a także osób zainteresowanych zagadnieniami powstańczoplebiscytowymi w realizacji zajęć w sposób wielowymiarowy,
prowadzony z wykorzystaniem różnorodnych źródeł (w tym
także przekazów równoległych) i środków przekazu, a także
opartych na aktywnych metodach nauczania. Takie podejście
pozwala dostrzec młodym ludziom wartość kształcenia historycznego, rozwija umiejętności kreatywnego i samodzielnego
myślenia, wysnuwania wniosków, a także tworzenia narracji
w oparciu o grunt historiograficzny.
Słowa kluczowe: powstania śląskie i plebiscyt, edukacja.
Summary:
The issue of multidimensionality of the Silesian Uprisings and
the Plebiscite perception in historical education. Outline of the problem.
The article is devoted to the Silesian Uprisings and the
Plebiscite subject in primary school education. Both the matter
of analysed issues presence in the core curriculum and students’ book narration as well as ways of presenting the issue
according to expectations of modern historical education have
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been discussed. The aim of the thesis is supporting historical
education teachers and other people interested in the topic of
the Silesian Uprising and the Plebiscite in order to give their
lessons a multidimensional character, use diversity of sources
(including parallel transfer) and means of transfer as well as
active teaching methods. This approach gives young learners
an opportunity to perceive the value of historical education,
develops the ability to think creativelly and independently,
draw conclusions as well as creating narration based on historiographical ground.
Keywords: Silesian Uprisings and the Plebiscite, education.
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