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Mayumi Tse Courteney, Pierson Melinda R., Supporting
students in the classroom: training paraprofessionals to
teach self-advocacy and self-determination skills. Kultura
– Społeczeństwo – Edukacja nr 1(11) 2017, Poznań 2017,
pp. 9–24, Adam Mickiewicz University Press. ISSN 23000422. DOI 10.14746/kse.2017.11.1.
Students with disabilities lack the skills to become independent self-advocates. This article details a training program
that was implemented for paraprofessionals who support
students with disabilities in public school classrooms in
the United States. Results indicated that advanced training
of paraprofessionals improved student support which led
to greater independence for the students with disabilities.

Introduction
Individuals with disabilities lacking self-advocacy and self-determination skills
additionally lack independence. As a key member of student learning and skill
acquisition, paraprofessionals do not receive the proper training to increase selfadvocacy and self-determination skills in students. Training paraprofessionals to
use a variety of prompts and prompting hierarchies with students with disabilities can lead to greater student independence. During this study’s training session,
paraprofessionals learned how to use various prompts, how to implement fading
through prompt hierarchies, and to collect data. The results show that paraprofessionals used a wider variety of prompts with students after the training took place.
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Paraprofessionals additionally decreased the amount of prompting that they used
with students after the intervention. Paraprofessionals benefit from further and
more advanced training in order to facilitate student independence while increasing student self-advocacy and self-determination skills.

Literature review
Background of the problem
Self-advocacy and self-determination skills are extremely important for individuals
with disabilities to develop in order to gain independence for themselves. Self-advocacy instruction is found to be so important that IDEA and ADA include it in their
laws so that individuals with disabilities receive it while in school (Fiedler, Danneker,
2007). IDEA emphasizes the importance of teaching and training students with disabilities who need assistive technology devices to communicate as well as transition
services that require student participation and student interests and preferences to be
taken into account when they are discussed (IDEA, 2015). An individual being able
to communicate for themselves and knowing how to make choices and communicate their interests and opinions are all part of self-advocacy. In the Americans with
Disabilities Act (ADA), guidelines have been created for businesses and employers
to follow so they do not discriminate against individuals with disabilities (2008). It is
also required that employers and businesses provide accommodations for their employees with disabilities (2008). Since ADA is widespread and well-known, this creates an opportunity for people with disabilities to know their rights and to advocate
for themselves if they are not treated correctly by an employer or business (2008).
Many of the skills that an individual with disabilities have are learned during their years at school. The classroom is an essential place for students to learn
functional skills that will help them be more independent later in life. Paraprofessionals are hired to aid in this learning process but they often do tasks for students
instead of letting students complete or attempt to complete the task which impedes
students’ acquisition of important self-determination skills (Lane, Carter, Sisco,
2012). This may be due to the lack of training paraprofessionals have had, especially in the areas of self-advocacy and self-determination. Whatever the reason,
the consequences of what happens when students with disabilities do not develop
self-advocacy and self-determination skills and become dependent on others are
too harmful to allow this phenomenon to continue. Unlike typically developing
individuals, those with disabilities do not outgrow this dependence but seem to
become more dependent on others as they age.
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There has been a plethora of research on self-advocacy and self-determination
in the field of special education in the last few decades. It was not until the late
twentieth century that self-advocacy really came into light as an important skill
for individuals with disabilities to learn (Gilmartin, Slevin, 2010). There has been
research about how self-advocacy skills need to be practiced everyday so students
can retain and advance upon the skills they have already been taught. Research has
also been done on the importance of self-advocacy for students with disabilities
in postsecondary schooling or workplace settings (Black, 2010). Like most skills,
students with disabilities should begin learning self-advocacy and self-determination at an early age so they will be better equipped to live more independently
later in life (Fiedler, Danneker, 2007; Grenwelge, Zhang, 2013; Lee, Carter, 2012;
Sheppard, Unsworth, 2011). The usual modes for teaching self-advocacy skills can
include direct instruction (Wood, Kelley, Test, Fowler, 2010), technology (Black,
2010; Wood et al., 2010), and participating in programs that promote self-advocacy (Fiedler, Danneker, 2007; Lee, Carter, 2012). One method of self-advocacy
instruction that has not been researched thoroughly is utilizing paraprofessionals
to teach and/or support individuals with disabilities and self-advocacy skills. Given proper training and support, paraprofessionals can be key players in teaching
individuals with disabilities self-advocacy as they often spend significant of time
with the students and are thus in an ideal position to teach and maintain important
self-advocacy skills that students will need to be successful in life. Unfortunately,
there has not been sufficient research in this area and, therefore, it is an important
topic for investigation.
Purpose of the study
The purpose of this study is to increase students’ self-advocacy and self-determination skills via paraprofessional instruction. Specifically, this investigation seeks
to examine a paraprofessional training model, consisting of direct instruction and
video modelling, as well as the effectiveness of paraprofessional-implemented
prompting on student independence.
Research questions
The questions that will guide this research are:
• After being trained on the prompt hierarchy, will paraprofessionals use more
of a variety of prompts than they used before the training? When given less
prompts and/or more varied types of prompts, will students complete tasks/
activities more independently?
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• Will training paraprofessionals about the different levels of prompts give
them the skill to help students develop independence?
• Will teaching paraprofessionals to collect accurate data be an effective way
to decrease the number of prompts they use with students?
Hypothesis
It is hypothesized that after receiving training on accurate data collection, the
prompt hierarchy, and different types of prompts, paraprofessionals will be more
effective in increasing student independence in the classroom and in the community.
Review of literature
There is a plethora of research supporting additional training of independence
skills for students with disabilities. First, service agencies need to work together to
help students, beginning at a young age (Lee, Carter, 2012). Educators and family
members of individuals with disabilities also need to work together to provide individuals with opportunities to use self-advocacy skills, to instruct individuals on
self-advocacy skills, to give individuals real-world opportunities to use their skills,
and to help them develop leadership skills (Grenwelge, Zhang, 2012). Second,
more training and professional development opportunities need to be offered to
paraprofessionals and other individuals who work with students with disabilities
(Lane, Carter, 2012). Third, more classrooms should utilize explicit instruction as
it can be beneficial for teaching students self-advocacy skills (Wood et al., 2010).
Fourth, effective transition planning for students needs to include teaching them
the “knowledge of the strengths and weaknesses associated with one’s disability;
knowledge of post-secondary support services; knowledge about disability legislation, including ADA and Section 504; and self-advocacy skills” (Rothman et al.,
2008, p. 79). Fifth, more self-advocacy groups should be established and attended
by individuals with disabilities (Gilmartin and Slevin, 2009). Research indicates
that individuals with disabilities learn self-determination and self-advocacy skills
best through repeated practice and real-life opportunities to use these skills, especially in recreational settings (McGuire, McDonnell, 2008). Sixth, self-advocacy
skills can and should be taught to individuals with disabilities during their entire
lives and not just for when they are nearing adulthood (Lane, Carter, 2012).
There are several common limited findings that are found across the span of
research articles. One major limitation is that there is not enough time for teachers
to implement interventions that can be used to teach self-determination and self-
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advocacy skills (Fiedler, Danneker, 2007; Wood et al., 2010). Another limitation
is the small amount of time that is spent on implementing interventions (Fiedler,
Dannker; McGuire, McDonnell, 2008). A third limitation is the small number of
participants and their homogeneity (Grenwelge, Zhang, 2012; McGuire, McDonnell; Sheppard, Unsworth, 2010). Another limitation is the self-reporting nature
that was used to collect the data (Lane et al., 2012; Rothman et al., 2008). An additional limitation is the inability for the intervention and skills learned during
the studies to be generalized to other settings (Grenwelge, Zhang, 2013; Sheppard,
Unsworth, 2012).
The articles researched for this literature review discussed the importance of
the development of self-advocacy and self-determination skills in individuals with
disabilities. Using these articles as models, there are many interventions and strategies available to teach individuals with disabilities these important skills. Selfadvocacy and self-determination skills need to be taught to individuals with disabilities starting from a young age and continuing throughout their whole lives.
The earlier students start learning these skills, then the better equipped they will be
to develop and become proficient in advocating for themselves. Despite the various methods that can be used to instruct individuals on self-advocacy skills, there
is one important method that has been passed up in most research. This method is
to utilize paraprofessionals to teach and support students in learning self-advocacy
skills. This method is important to implement due to the amount of time paraprofessionals spend with students and the influence they have on their learning.
Paraprofessionals can be key to providing students with these much needed skills
and they can also monitor students’ progress to make sure these skills are being
used correctly. This is one more aspect of self-advocacy instruction that needs to
be further researched in order to help individuals with disabilities gain and utilize
self-advocacy skills.

Method
Participants and setting
Participant demographics
Participants of this study were paraprofessionals and students from one classroom.
There were 14 participants in this study – five paraprofessionals and nine students.
The paraprofessionals currently work with adults with disabilities aged 18–22 years
in an adult transition program located in Southern California.
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Tables 1 and 2 detail the full description of paraprofessional and student demographics.
Table 1. Paraprofessional participant demographics
Participant

Time as
paraprofessional

Age

Education

Gender

Ethnicity

1

13 years

42

H.S. Diploma

Female

Caucasian

2

10 years

50

H.S. Diploma

Female

Hispanic

3

2 months

38

Foreign degree in
Engineering

Female

Indian

4

2 years

22

Working on Bachelor’s (planning on
becoming teacher)

Female

Hispanic

5

2 – 3 years

40

H.S. Diploma

Female

Hispanic

Table 2. Student participant demographics
Participant

Age

Gender

Ethnicity

Disability

6

19

Female

Asian

Intellectual Disability (ID)

7

19

Male

Caucasian

Intellectual Disability (ID)

8

22

Female

African-American

Other Health Impairment
(OHI)

9

19

Female

Caucasian

Intellectual Disability (ID)

10

19

Male

Asian

Autism

11

19

Male

Asian

Intellectual Disability (ID)

12

19

Male

Caucasian

Intellectual Disability (ID)

13

19

Male

Caucasian

Autism

14

20

Male

Asian

Autism

Setting
The pre-intervention data collection took place in the community (e.g., grocery
store, work site, outing) and in the classroom where paraprofessionals were working with students either in 1 : 1 or 2 : 1 ratios. The intervention portion of this
study took place in the classroom with the paraprofessionals in a small group setting. The post-intervention data were collected in the same settings as the preintervention data.
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Design
The research design employed was a single-subject ABA research design. Singlesubject research design involves one participant or group that is studied (Foster,
Watson, Meeks, Young, 2002). In an ABA research design, the first ‘A’ represents
the baseline data that are collected before any intervention is conducted, the ‘B’
represents the intervention or the treatment that is utilized, and the second ‘A’ represents post-intervention data that are collected in the same manner as the baseline data (Zhan, Ottenbacher, 2001). The data are collected in this way so they can
be compared and analyzed to see if there is any sort of relationship between the
target behavior and intervention (Zhan, Ottenbacher, 2001).
The target behaviors for this study are the types and number of prompts and
prompting hierarchies that paraprofessionals used with students. A Likert-scale
questionnaire was given to paraprofessionals at the beginning of this study to collect general information on their prior experiences as well as specific trainings.
This questionnaire also probed how the paraprofessionals felt about taking data
and how to systematically teach students using various prompts and prompt hierarchies. This questionnaire was given to paraprofessionals at the beginning of the
study before any other data were collected.
Baseline data collection was done through observations of the paraprofessionals working with students in natural settings. Students and paraprofessionals were
observed in the classroom and in the community during routine activities. Data
were collected before the intervention took place to see what types and how many
prompts paraprofessionals used with the students in 10-minute increments. The
teacher-researcher observed each paraprofessional once a week over a 3-week period. The observation periods ranged from 30 minutes to an hour and a half in
which the paraprofessional was observed working with students.
Data were collected on each paraprofessional participant several times
throughout this study. The first time data were collected is before the intervention
was given and before any observations took place. This data consisted of the preintervention questionnaire that contained questions about the participant’s background and a Likert rating scale with statements about prompting and working
with students with disabilities. The next session of data collection occurred before
the intervention was given and were based on observations. These observations
took place in ten-minute increments while the participants worked hands-on with
(a) student(s). These sessions took place in a variety of settings and at different times
throughout the day. Most often, these sessions took place in the morning between
10:00am and 12:00 pm. The next type of data are made up of the post-intervention
questionnaires that were given to participants at the end of the intervention train-
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ing session. Using the same questionnaire before and after the intervention allows
data to be reviewed and a determination of whether the participants’ opinions and
knowledge changed after going through the training session. The last form of data
are collected in the same manner as the pre-intervention observational data. By
doing this, data collected of the way paraprofessionals work with students can be
compared and this comparison will determine whether the intervention decreased
the number of prompts and increased the variety of prompts that are used.
The qualitative data that includes the observational notes and tallies were organized by type of prompts, activities, and environments. These data are broken
up into verbal prompts, gestural prompts, physical prompts, modelling, and visual
prompts. These data are then counted and it is determined which type of prompt
has been used the most throughout the study. After this is completed, the data is
analyzed to see how the data changed after the intervention took place. Patterns in
the data are studied to see if they are consistent amongst paraprofessionals, activities, and settings. These data are also analyzed visually through a graph in which
the patterns and changes can be easily seen.
Quantitative data was also analyzed visually through a chart, which was created based on the answers in the questionnaire filled out by paraprofessionals before and after the intervention. By doing this, it is easier to see if the intervention
affected the knowledge paraprofessionals have about self-advocacy and self-determination. The intervention has been predicted to increase paraprofessionals’
knowledge on how to decrease prompting and this, in turn, increases students’ independence, self-advocacy, and self-determination skills. It has also been expected
that paraprofessionals will give students more opportunities to complete tasks on
their own after the intervention which leads students to become less dependent
on others.

Results
Pre- and post-intervention questionnaire
The first dependent variable probed for was the knowledge that paraprofessionals
had of prompting and prompting hierarchies. The Pre-Intervention Questionnaire
surveyed the knowledge and beliefs that paraprofessionals had at the start of the
training session. The Post-Intervention Questionnaire surveyed the knowledge
and beliefs that paraprofessionals had at the end of the training session and comparing these two questionnaires portrays if and how the training increased the
participant’s knowledge in the areas probed.
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Questionnaire results comparison
Table 3 displays a comparison of data collected from each participant’s Pre-Intervention Questionnaire. Results show all participants strongly believe it is important for students with disabilities to learn independence skills. Most participants
also indicated that they were confident in their skills to help increase student independence. Other areas that the participants felt strongly about were using prompts
effectively and knowing when and how to fade their support.
Table 3. Paraprofessional Pre-Intervention Questionnaire Comparison Table
Question

Para. 1

Para. 2

Para. 3

Para. 4

Para. 5

1. Prepared to collect
accurate data

Strongly agree

Agree,
strongly agree

Agree

Agree

Agree

2. Prepared to meet the
needs of students

Strongly agree

Agree

Agree

Agree

Strongly agree

3. Confident in
increasing student
independence

Strongly agree

Strongly agree

Agree

Strongly agree

Strongly agree

4. Effectively implement
prompts

Strongly agree

Agree,
strongly agree

Agree

Strongly agree

Agree

5. Effectively implement
prompt hierarchies

Strongly agree

Agree

Agree

Agree

Agree

6. Confident in
knowing how &
when to fade support

Strongly agree

Strongly agree

Agree

Agree

Strongly agree

7. Important for
students to learn to
be independent

Strongly agree

Strongly agree

Strongly agree

Strongly agree

Strongly agree

Table 4 displays a comparison of the results from the Post-Intervention Questionnaires completed by all paraprofessionals. The results from this questionnaire
express a growth of knowledge seen over several of the areas that were probed
for. The areas that displayed a growth of knowledge are: collecting accurate data,
meeting the needs of students with disabilities, effectively implement prompt hierarchies, and knowing how and when to fade support. A comparison of the Preand Post-Intervention Questionnaires show that the training session was effective
in increasing participant knowledge in prompting hierarchies, taking data, and
fading support.
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Table 4. Paraprofessional Post-Intervention Questionnaire Comparison Table
Para. 1

Para. 2

Para. 3

Para. 4

Para. 5

1. Prepared to
collect accurate
data

Question

Strongly agree

Strongly agree

Strongly agree

Agree

Agree

2. Prepared to
meet the needs
of students

Strongly agree

Agree

Strongly agree

Strongly agree

Strongly agree

3. Confident in increasing student
independence

Strongly agree

Strongly agree

Strongly agree

Agree

Strongly agree

4. Effectively
implement
prompts

Strongly agree

Agree

Strongly agree

Agree

Agree

5. Effectively implement prompt
hierarchies

Strongly agree

Agree

Strongly agree

Agree

Agree

6. Confident in
knowing how
& when to fade
support

Strongly agree

Strongly agree

Strongly agree

Agree

Agree, strongly
agree

7. Important for students to learn to
be independent

Strongly agree

Strongly agree

Strongly agree

Strongly agree

Strongly agree

Types and number of prompting
The second dependent variable investigated in this study were the types and number of prompts that paraprofessionals used with students when working in a variety of settings. Data were collected for each paraprofessional teaching different
tasks and in different settings.
Paraprofessional 1. Looking at Figure 1, this paraprofessional used a wide
variety of prompts when working with students in the community. Her decades
of experience in the field of education and attendance of numerous trainings can
attest to her skillful use of prompts. The data collected illustrates that the number
and types of prompts this paraprofessional used before and after the intervention
remained consistent. These data were collected in a variety of community settings
such as the grocery store, walking with students in the community, and helping
students during job training. This paraprofessional used a steady number and type
of prompts with students despite the setting. During observations, this paraprofessional gave students time to respond to prompts and she allowed time for students
to try to complete a task or ask for help before she stepped in. This paraprofessional
used the least amount of prompts out of the participants in this study.

out of the participants in this study.
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Paraprofessional 3. The data in Figure 3 illustrates an increase in prompting after the
intervention took place. Despite this, there was an additional increase in the variety of prompts this
paraprofessional used with students. This use of a wider variety of prompts may explain the
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Paraprofessional 3. The data in Figure 3 illustrates an increase in prompting
after the intervention took place. Despite this, there was an additional increase in
the variety of prompts this paraprofessional used with students. This use of a wider
variety of prompts may explain the increase in the number of prompts that were
used. The participant may have been making a conscious effort to use a wider variety
of prompts
and inadvertently3 used
moreand
prompts
while
working with students.
Figure
3. Paraprofessional
Number
Types
of Prompts
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Figure 3. Paraprofessional 3 Number and Types of Prompts

Paraprofessional 4. Not enough data were collected to determine if the intervention was effective. Figure 4 displays the data that were collected on this participant.

Figure 4. Paraprofessional 4 Number and Types of Prompts
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Paraprofessional 5. The data collected for this participant took place at the grocery
store and community-based job training sites. Figure 5 displays a decrease in the number of
prompts that were used with students after the intervention.

Paraprofessional 5. The data collected for this participant took place at the grocery
store and community-based job training sites. Figure 5 displays a decrease in the number of
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prompts that were used with students after the intervention.
Paraprofessional 5. The data collected for this participant took place at the
grocery store and community-based job training sites. Figure 5 displays a decrease
in the number of prompts that were used with students after the intervention.

Figure 5. Paraprofessional 5 Number and Types of Prompts
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Figure 6. Direct Verbal Prompt Pre- & Post-intervention
Averages Comparison Chart
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DISCUSSION
Prompting
The results of this study convey how involved paraprofessionals are in a student’s day.
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Discussion
Prompting
The results of this study convey how involved paraprofessionals are in a student’s
day. Paraprofessionals are the biggest constant in a student’s day-to-day life and,
therefore, it is important that they receive training and strategies to use to improve
their teaching skills and how to improve student’s skills. One type of essential skill
that all students with disabilities need to learn and improve upon are skills that
lead to independence, such as self-advocacy and self-determination skills. There
have been numerous studies done about how to teach these skills but one major
strategy for teaching these skills was left out: using paraprofessionals to increase
student independence. This study fills this gap by focusing on paraprofessionals
and how to teach them to use a variety of prompts and prompting hierarchies
along with fading those prompts. This study analyzes one way to teach paraprofessionals how to decrease their prompting in order to increase independence in
students.
This study has mixed results. Out of the five paraprofessional participants,
only two of the participants decreased the number of prompts that they used
with students after they went through the intervention. One of the participants
increased the number of prompts she uses, one of the participants stayed consistent in her prompting style, and there is not enough data on the last participant to
determine if the intervention was effective or not. Even though the intervention
did not help decrease prompting from all of the participants, it did help three out
of the five participants use a wider variety of prompts than they were using before
the intervention. In this way, the study is successful in introducing and training
paraprofessionals to different types of prompts and prompting hierarchies and
how to use these prompts so students do not become dependent on a certain type
of prompt.
Limitations
There are several limitations in this study that need to be discussed. These limitations should be considered when research on this or similar topics are being
planned and explored. One limitation that is found to have affected the results
in this study is that there are not the same amount of data-collection sessions for
each paraprofessional participant. This creates a lack of information about a couple
of the participants and can create a bias in the overall data of the study. Another
limitation to consider is that the data were not collected in the same exact settings
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for each participant before and after the intervention. This can cause the data to
be inaccurate due to the differences in the setting. Participants were also studied
while working with different students which can cause inconsistencies since each
student is different and some may require more prompts than others to complete
a task. These limitations may have negatively affected this study by creating biases
in the data collected.
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The article offers various systematisations of career theories. In the most general spectrum of classification, two
criteria can be found: the content of the theory: content
theories; process theories; content-and-process theories,
and the constitutive factors of career: prescriptive theories;
lifecycle theories. The highlighted classifications of career
theories integrate and synthesise accounts, whose structural contents indicate a variety of different sources and cognitive perspectives, constituting a review of the thought
regarding the career development process in a particular
historical context, as a time period in which they have
been established. Various contexts of apprehending the
career issue lead to changes in its “theorising”.

Zjawisku rozwoju kariery można się analitycznie i interpretacyjnie przyglądać
z różnych perspektyw teoretycznych o odmiennych założeniach konceptualnych.
Próby dokonania klasyfikacji funkcjonujących obecnie teorii, choć mają utrwaloną tradycję, są trudne do jednoznacznego uporządkowania z powodu wielości
Podjęta w artykule narracja na temat klasyfikacji teorii kariery była przez autorkę poruszana
w pracy zatytułowanej Młodzież akademicka a kariera zawodowa, 2013, lokującej rozważania na tle
procesów zmiany w świecie karier oraz badań nad młodzieżą akademicką w świecie „bezgranicznych” karier. Artykuł stanowi fragment szerszych rozważań na temat domeny kariery, zawartych
w monografii autorskiej.
*
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stanowisk. Przyczyn tego faktu należy poszukiwać w braku możliwości ustalenia,
które, biorąc pod uwagę dynamikę czasową, inspirowały siebie nawzajem, skutkując możliwościami wyróżnienia uniwersaliów i elementów specyficznych w teoretycznym oglądzie zagadnienia kariery, jak i możliwościach empirycznej jego
weryfikacji czy implikacji dla praktyki (Paszkowska-Rogacz, 2009: 24–25). Dowodząc trudności w formułowaniu i testowaniu teorii kariery, czołowy teoretyk
zagadnień z zakresu rozwoju kariery zawodowej J.L. Holland we wstępie do swojej
pracy Making Vocational Choices z 1997 roku przyznał: „to moje szóste podejście
do stworzenia wystarczająco dobrej teorii kariery zawodowej. Za każdym razem
nieszczególnie mi się to udaje” (za: Allison, 2007: 1). Już w tym krótkim stwierdzeniu, ujawniającym wielokrotny namysł badacza, można rozpoznać, że największą
bodaj trudnością jest uchwycenie złożoności zjawiska kariery.
W literaturze przedmiotu znajdziemy różne systematyzacje teorii kariery.
Dla ich uporządkowania można przyjąć dwa kryteria: zawartości teorii (teorie treści, teorie procesu, teorie treści i procesu) i czynników konstytutywnych dla kariery (teorie preskryptywne, teorie cyklu życia). Przyjmując za kryterium klasyfikacji
„byt” inicjujący i kształtujący karierę, można wskazać na grupę teorii: indywidualistycznych (jednostka jako główne medium rozwoju kariery) oraz strukturalnych (rozwój kariery jest atrybutem struktury organizacyjnej i zależy od polityki
organizacyjnej i jakości wewnętrznego rynku pracy) (Miś, 2006: 478–479). Mało
„ostre” zróżnicowanie w dociekaniu związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy różnymi aspektami procesu rozwoju kariery jednostki nie oznacza wszakże
zastoju teoriopoznawczego. Co więcej, współczesne próby holistycznego podejścia do zagadnienia „kariery” ukazują krystalizację nowych paradygmatycznych
rozstrzygnięć i wymagają odmiennych presupozycji w artykułowaniu kariery jako
„własności” jednostki. Segmentowa natura teorii rozwoju kariery, posługując się
określeniem zaproponowanym przez Wendy Patton i Mary McMahon, jest odzwierciedlona w próbach ich skategoryzowania i pogrupowania. Zróżnicowane
perspektywy w sposobie systematyzacji stanowisk teoretycznych zostały zaprezentowane poniżej.
Rozumienie procesu rozwoju kariery zawodowej wymagało odwołania się do
wiedzy nie tylko psychologicznej, ale również do doświadczeń innych dyscyplin.
W jednej z pierwszych prób kategoryzacji teorii kariery zaproponowanej przez
Critesa można odnaleźć odwołanie do tego kryterium podziału. Autor zaproponował podział na dwie kategorie: teorie psychologiczne oraz teorie niepsychologiczne (Patton, McMahon, 2006: 10).
Umiejscawiając swoje rozważania nad możliwym i odpowiadającym zakresowi twierdzeń pogrupowaniem teorii kariery, E.L. Herr i S.H. Cramer zauważyli, że
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„przedstawione kategorie nie wykluczają się wzajemnie ani nie są od siebie zależne, ale stanowią próbę wyjaśnienia różnych zachowań i różnych decyzji w karierze
i to z rozmaitych punktów widzenia” (Patton, McMahon, 2006: 10). W wynikłej
stąd klasyfikacji E.L. Herra i S.H. Cramera odnajdujemy podział na cztery teorie:
1) cechy i czynnika (trait and factor), akcentującej konieczność dopasowania
pracy do uzdolnień podmiotu, wskazując na teorię F.W. Parsonsa i odwołując się do badań z drugiej połowy XX wieku między innymi nad: zdolnościami i inteligencją (np. Elton – 1967), potrzebami i zainteresowaniami
(Cambell i Holland – 1972), zjawiskiem przystosowania (Osipow i Gold
– 1967), podejmowaniem ryzyka (Witmer i Stewart – 1972), poziomem
aspiracji (Gottfredsoni Becker – 1981);
2) psychologiczno-rozwojowe (psychological and developmental), ukazujące
rolę wewnętrznej motywacji do pracy oraz potrzebę analizy procesu jakościowych przemian i dynamiki rozwoju jednostki w kolejnych stadiach
rozwojowych. Dotyczą one m.in: teorii psychodynamicznych (Bordin, Nachman i Segal – 1963), koncepcji osobowości (Roe – 1956, Holland – 1973,
Hoppock – 1976), koncepcji rozwojowych (Grinzberg, Ginzberg, Axelrad
i Herma – 1951, Super – 1957, Tiedeman – 1961, Levinson – 1977);
3) procesu podejmowania decyzji (decision), obejmujące badania z zakresu
między innymi: teorii oczekiwań (Lawrer – 1973, Porter – 1975), teorii
własnej skuteczności (Bandura – 1977), teorii rozwiązywania problemów
(Clark, Gellat, Levin – 1965), teorii uczenia się (Krumboltz, Mitchell, Gelatt – 1975);
4) sytuacyjno-socjologiczne (situational or sociological) podkreślające dynamikę relacji człowiek-środowisko, że wymienić można badania nad klasami społecznymi (Holingshead – 1949), teorię szansy (Bandura – 1983)
(Paszkowska-Rogacz, 2009: 25–26; por. też: Patton, 2006: 10).
Generalizacje i usystematyzowania perspektyw teoretycznego ujmowania zagadnienia kariery opracowane przez D. Supera koncentrują się wokół trzech grup
teorii, a mianowicie:
1) dopasowania jednostek do zawodu (matching) (Parsons – 1909, Holland –
1973);
2) rozwoju (developmental) (Roe – 1956, Grinzberg, Ginzberg, Axelrad
i Herm – 1951);
3) procesu podejmowania decyzji (decision-making) (Krumboltz, Mitchell,
Gelatt – 1975).
Nie znaczy to, że D. Super, uwzględniając ponad siedemdziesiąt lat rozwoju teorii kariery, nie poczynił dalszych teoretycznych rozstrzygnięć. Jego wkład
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w rozwój tej dziedziny jest bezsporny. Jest on twórcą rozwijanego przez pięćdziesiąt trzy lata (1939–1992) modelu „rozwojowo-społeczno-fenomenologicznego
z uwzględnieniem różnic indywidualnych” (differential-developmental-social-phenomenological model) (Paszkowska-Rogacz, 2009: 25–28). Przy wnikliwym odczytaniu teorii D. Supera dostrzegalne są podobieństwa wielu jego ustaleń i założeń
do wcześniejszych rozstrzygnięć badaczy kariery. Wynika to z natury rzeczy: niepodobna zintegrować dostępnej wiedzy na temat teorii kariery, czyniąc to w oderwaniu od kognitywnego kontekstu, w których były one wcześniej osadzone.
Klasyfikacja Sonnenfelda i Kottera identyfikuje cztery typy teorii kariery,
ujawniając zarazem strukturalną ich osobliwość. Są to: teorie socjologiczne, związane z uwarunkowaniami klasy społecznej i ich implikacjami dla kariery (np.
Blau i Duncan – 1967, Chinoy – 1955), teorie psychologiczne, skoncentrowane
na różnicach osobowościowych oraz ich zawodowych implikacjach (np. Holland
– 1973, Strong – 1943), teorie psychologiczno-socjologiczne, skupione na etapach
kariery uwzględniając kontekst rozwojowy (Crites – 1981, Dalton i Thompson –
1986, Super – 1957), teorie psychologiczne podkreślające szeroki kontekst biegu
życia człowieka, skupione na relacji kariery i innych znaczących aktywności życia
(np. Levinson – 1978, Vaillant – 1977) (za: Arthur, Hall, Lawrence, 2004: 9).
Świadomość trudności w dokonaniu rozłącznej klasyfikacji teorii kariery można dostrzec w rozbudowanej systematyzacji poczynionej przez D. Browna i L. Brooksa. Teoretycy kariery wyróżniają trzy grupy teorii:
1) wyboru zawodu (Theories of Occupational Choice) w których koncentracja
na uwarunkowaniach jednostkowych i społecznych (środowiska zawodowego) ma na celu wyjaśnienie powodów, dla których jednostki podejmują
się określonych ról zawodowych. Przykładem są teorie: Hollanda (1997),
Roe (1984) i Bordina (1984);
2) rozwoju kariery zawodowej (Theories of Career Development), które, podkreślając stadialność rozwoju człowieka, koncentrują się na opisie i eksplanacji procesu dojrzewania do dokonywania wyborów w sferze kariery zawodowej. Egzemplifikację stanowią teorie Ginzberga (1984), i Supera (1981);
3) podejmowania decyzji w odniesieniu do kariery zawodowej (Theories of Career Decision Making), które koncentrują się na analizie warunków sprzyjających bądź ograniczających rozwój zawodowych preferencji. Obejmują badania w ramach teorii: społecznego uczenia się Krumboltza i Mitchella (1984),
interakcji między rozwojem jednostki a oczekiwaniami otoczenia D.V. Tiedemana i A. Miller-Tiedeman (1984) (Paszkowska-Rogacz, 2009: 28–29).
Przykładem wyartykułowanej w latach dziewięćdziesiątych klasyfikacji teorii
kariery stanowi systematyzacja poczyniona przez Minora z podziałem na teorie
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treści i teorie procesu (Patton, McMahon, 2006: 10). Na szczególną uwagę zasługuje klasyfikacja amerykańskiego teoretyka i badacza kariery S.H. Osipowa. Jak się
wydaje, celem było zaproponowanie możliwie rozłącznej klasyfikacji teorii kariery.
Jakkolwiek przekonany o nieuchronności pokrywania się ich zakresów, wspólnie
z Fitzgeraldem (1996) zaproponował podział na teorie cechy i czynnika (Trait-factor Theories), do których zaliczył: teorię Parsonsa (1909), teorię przystosowania
zawodowego Dawisa i Lofquista (1969), typologie osobowości Hollanda (1959),
teorie społecznego uczenia się Mitchela, Jonesa i Krumboltza (1960). Kolejną grupę stanowią teorie rozwojowe/rozwoju „Ja” (Developmental/Self-concept Theory)
ujawniające trzy grupy założeń, a mianowicie: „jednostka w toku dojrzewania coraz
lepiej poznaje i rozumie samą siebie, (…) nieustannie porównuje własne wyobrażenia o zawodach z wyobrażeniem siebie jako pracownika, (…) a adekwatne decyzje zawodowe są oparte na podobieństwie tych dwóch wyobrażeń” (Paszkowska-Rogacz, 2009: 29). Kategorię tę współtworzą dokonania: Buhlera (1933), Supera
(1957), Samlera (1953), Ginzberga (1951), Dudleya i D.V. Tiedemana (1977) oraz
Knefelkampfa i Sleipitza (1978). Trzecią grupę stanowią teorie wyboru i osobowości zawodowej (Vocational Choice and Personality Theories), których „łącznik” stanowią hipotezy, a mianowicie: po pierwsze, istnieje związek pomiędzy procesem
wyboru zawodu i stanowiska pracy a przewidywaną możliwością zaspokojenia
potrzeb jednostki; po drugie, istnieje stopniowe oddziaływanie wykonywanego
zawodu na osobowość pracownika, tak że w efekcie ludzi wykonujących ten sam
zawód w dłuższym odcinku czasowym łączy duże podobieństwo zachowań mimo
różnic osobowościowych. Ostatnia z wyróżnionych grup to socjologiczne teorie
kariery (Sociology and Career Choice Theories), których istotą jest uznanie, iż na
wybory zawodowe podmiotu wpływają głównie czynniki środowiskowe, nad którymi nie może on sprawować kontroli, stąd do najważniejszych zadań podmiotu
zalicza się rozwijanie sposobów radzenia z oddziaływaniami środowiska. W ich
obrębie S.H. Osipow wymienia teorie: Hollingsheada (1949), Millera i Forma
(1959), Sewella i Hausera (1975) oraz teorie behawioralne (Behavioral Theories),
których istotą jest interakcja pomiędzy podmiotem a środowiskiem i koncentracja
na zjawisku uczenia się. Badacz wyróżnia w tym zakresie prace Thoresena i Ewarta
(1978), Mitchella, Jonesa i Krumboltza (1979) (Paszkowska-Rogacz, 2009: 29–30).
Praca S.T. Gladdinga (1994) dostarcza kolejnych ustaleń klasyfikacyjnych.
Trudno mieć wątpliwości, iż badacz poszedł śladem swoich poprzedników i, przyjmując za podstawę podobne kryteria, wyróżnił teorie: cechy i czynnika (F.W. Parsons – 1909, J.L. Holland – 1973), psychodynamiczne (A. Roe – 1956), a także
rozwoju (D. Super – 1957 i Grinzberg – 1972), kognitywno-społeczne (D.V. Tiedeman i O’Hara – 1963, Knefelkampf i Sleipitz – 1976, Krumboltz – 1979) (Paszkowska-Rogacz, 2009: 30).
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Ogólnego podziału teorii kariery z zamiarem dokładnego uchwycenia ich
sprecyzowanych zakresów teoriopoznawczych dokonały W. Patton i M. McMahon
(1999). Z historycznego punktu widzenia teoria rozwoju kariery skupiała się albo
na treści, albo na procesie. Stanowisko to podziela przywołany wcześniej Minor
(1992). Autorki dokonały uszczegółowienia, by ostatecznie wyróżnić następujące
współegzystujące ze sobą typy teorii: a) teorie treści, b) teorie procesu, c) teorie
treści i procesu, oraz wprowadziły kategorię szerszego objaśnienia, w którym zamieściły dodatkowe konteksty i obszary problemowe (patrz tabela 1). Wewnętrzna struktura zbioru twierdzeń uznanych na gruncie teorii treści dookreśla wpływy (treść to wpływy, determinanty, np. wartości, zainteresowania) wrodzone albo
pochodzące z kontekstu, w którym jednostka jest osadzona i które są istotne dla
rozwoju kariery. W grupie tych teorii zasadniczo skupiono się bardziej na wpływach indywidualnych aniżeli kontekstualnych; łączą się one głównie z podejściem
teorii cechy i czynnika, korespondują z teoriami przystosowania zawodowego i teoriami osobowości. Na teorię procesu składają się przede wszystkim twierdzenia
problematyzujące interakcję i zachodzące zmiany, biorąc pod uwagę dynamikę
czasową. Teorie rozwojowe aspirują do opisu procesu rozwoju kariery i czynią to
poprzez odwołanie do cyklu etapów, stadiów, przez które przechodzą jednostki.
Dyskusje na temat teorii kariery, nie uwalniając się od potrzeby uwzględnienia
twierdzeń rozwijanych na gruncie teorii treści i teorii procesu, doprowadziły do
uformowania się stanowisk teoretycznych uwzględniających zarówno „treść”, jak
i „proces”, co oznacza koncentrację zarówno na cechach charakteryzujących wymiar jednostkowy, rozwojowy i kontekstualny oraz interakcję między nimi (Patton, McMahon, 2006: 7–12).
Tabela 1. Klasyfikacja teorii kariery
Teorie treści

Teorie procesu

Teoria cechy i czynnika

Parsons (1909)

Teoria osobowości

Holland (1973, 1985, 1992, 1997)

Teoria psychodynamiczna

Bordin (1990)

Teoria wartości

Brown (1996, 2002)

Teoria przystosowania i relacji osoba-środowisko

Dawis i Lofquist (1984), Dawis (1996,
2002, 2005)

Teoria pięciu czynników

McCrae and John (1992)

Teoria rozwojowa

Ginzberg (1951, 1972, 1984)

Teoria cyklu i przestrzeni życia

Super (1953, 1957, 1980, 1990, 1992, 1994)

Teoria ograniczeń i kompromisu

Gottfredson (1981, 1996, 2002, 2005)

Podejście indywidualistyczne

Miller-Tiedeman i Tiedeman (1990),
Miller-Tiedeman (1999)

31

Kariera – systematyzacja perspektyw i założeń teoretycznych
Teorie treści
i procesu

Szersze objaśnienia

1

Podejście
konstruktywistyczne

Teoria kariery społecznego uczenia się

Mitchell i Krumboltz (1990, 1996)

Społeczno-Kognitywna Teoria Kariery
(SCCT)

Lent (1996, 2002), Lent i Brown (2002);
Lent (2005)

Kognitywne Przetwarzanie Informacji
(CIP)

Peterson, Sampson, Reardon i Lenz
(1996, 2002),

Podejście rozwojowo-kontekstualne

Vondracek, Lerner i Schulenberg (1986)

Kontekstualne podejście do kariery

Young, Valach i Collin (1996, 2002

Rozwój osobowości i wybór kariery

Roe (1956); Roe i Luneborg (1990)

Rozwój kariery kobiet

Astin (1984); Hackett i Betz (1981);
Betz (2005); Farmer (1985, 1997); Betz
i Fitzgerald (1987); Cook (2002)

Grupy rasowe i etniczne

Arbona (1996); Brown (2002); Hackett et
al. (1991); Smith (1983)

Orientacja seksualna

Fitzgerald i Betz (1994); Morgan i Brown
(1991)

Podejście socjologiczne i sytuacyjne

Roberts (1977, 2005); Blau i Duncan
(1967); Miller (1983); Hotchkiss i Borow
(1996), Johnson i Mortimer (2002)

STF

McMahon i Patton (1995); Patton
i McMahon (1997, 1999, 2006)

Teoria konstrukcji kariery

Savickas (2005)

Teoria chaosu

Pryor i Wright (2003)

Podejście ekologiczne

Conyne i Cook (2004)

Źródło: Patton, McMahon, 2006: 111

W rozważaniach na temat typologii teorii karier odwołania do głównych teorii
rozwoju nie są bynajmniej rzadko spotykanym wyjątkiem. Na fakt ten zwraca uwagę
A. Bańka (2006), którego rozstrzygnięć nie można pominąć. Autor przez analogię do
teorii rozwojowych dokonuje uporządkowania klasycznych teorii kariery, wskazując
na teorie wyboru zawodu oraz teorie obrazu siebie (D. Super – 1953, 1992; Grinzberg
– 1951; D.V. Tiedeman, O’Hara – 1963; A. Miller-Tiedeman, D.V. Tiedeman – 1990)
i teorie organizmiczne nazywane teoriami procesu konstruowania „Ja” (Piaget 1951;
Kohlberg – 1973; Levinson – 1978) oraz teorie operujące pojęciami z zakresu teo1
Wyróżnione ujęcia socjologiczne, będące w istocie teoriami treści i procesu, zostały przez
autorki skategoryzowane jako, można powiedzieć, „dopowiedzenie kontekstu”, bowiem uwzględniają one kwestie społeczno-ekonomicznego statusu kobiet, grup rasowych, etnicznych oraz grup
mniejszościowych, takich jak geje i lesbijki, wychodząc tym samym naprzeciw potrzebie rozwijania
orientacji teoretycznych, mających na celu wyjaśnienie kwestii rozwoju kariery jednostek z tych grup
społecznych. Patton, McMahon, 2006: 112.
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rii osobowości (teorie psychodynamiczne: A. Roe – 1956, Deci – 1999, Watkings
i Savickas – 1990; teorie cechy i czynnika: Holland – 1985, 1996, Dawis, Lofquist –
1984; teorie społecznego uczenia się oraz teorie podejmowania decyzji: Krumboltz,
Nichols – 1990, Bandura, Lock – 2003, Brown 1996) (Bańka, 2007: 65–68).
Wyróżnione zróżnicowane typologie teorii kariery integrują i syntetyzują koncepcje, których strukturalna zawartość wskazuje na wiele różnych źródeł i perspektyw poznawczych, stanowiąc tym samym przegląd myślenia na temat procesu
rozwoju kariery w określonym kontekście historycznym, jako na punkt w czasie
(kolejne dekady XX wieku i początek wieku XXI), w którym powstawały.
W stanowiskach wielu autorów podkreśla się psychologiczny rodowód teorii
rozwoju karier. Współegzystujące systematyzacje, co podkreśla A. Bańka, wyraźnie wskazują na fakt, jak bardzo tradycyjne teorie osobowości, koncentrujące się
na różnicach indywidualnych (wśród których wymienić należy teorie: psychoanalityczne Z. Freuda czy A. Roe; humanistyczne C. Rogersa; cech: R. Cattella czy
H. Eysencka, poznawcze: Kelleya) znajdowały zastosowanie w teoriach kariery
(Bańka, 2007: 65). Każda z teorii posiada swoiste koncepcyjne wycieniowanie
aspektów procesu wyboru i rozwoju kariery. Ponadto, co istotne z perspektywy
kognitywnej, wcześniejsze rozstrzygnięcia teoretyczne stanowią nierzadko podstawę dla konstrukcji współczesnych teorii kariery, czego przykładem jest chociażby poszerzenie perspektywy teoretycznej na temat przestrzeni i cyklu życia
D. Supera, uznając że teoria jest segmentowa i stanowi próbę połączenia koncepcji
z różnych gałęzi psychologii (Patton, McMahon, 2006: 7), przez M.L. Savickasa
na użytek rozstrzygnięć teoretycznych na temat kreowania kariery (Allison, 2007:
1–3). Warto w tym miejscu nadmienić, że sam twórca teorii rozwoju kariery nazwał ją segmentową, zanim uczynili to inni badacze. Z wyjaśnień D. Supera wynika, że istnieje potrzeba studiowania wielu segmentów zjawiska kariery, których
połączenie pozwoli na skonceptualizowanie całościowej teorii rozwoju kariery.
Badacz daje temu wyraz, twierdząc:
idea była taka, że teoria czegoś tak złożonego, jak rozwój kariery musi mieć wiele aspektów,
wiele płaszczyzn lub wiele segmentów, które są częścią całości. Na początku, teoria ta była uznawana za zbyt wszechstronną (…). Musiała zostać udoskonalona, aby można ją wykorzystać do
badań empirycznych. (Freeman, Super, 1993: 255–256)

Jednakże rezultaty i wnioski płynące z połączenia segmentów w pierwszych
próbach teoretyzowania D. Supera potwierdziły, co przyznał sam twórca, w pewnym stopniu dość niejasną strukturę ogólnej teorii całościowego ujęcia rozwoju
kariery (Freeman, Super, 1993: 255–256). Choć refleksja nad segmentową struktu-
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rą teorii kariery rozwija się od czasu pojawienia się teorii rozwoju kariery, jak podkreśla S.H. Osipow, ciągle jeszcze „wydaje się podążać w stronę zbioru miniaturowych teorii, gdzie każda z nich mówi o ograniczonych, wyraźnych segmentach
zawodowego zachowania” (Patton, McMahon, 2006: 7), to jednak, w jego przekonaniu, niekompletna teoria i tak jest lepsza aniżeli brak teorii. D. Super, podzielając poglądy S.H. Osipowa i J. Krumboltza na temat istnienia zbieżności w teoriach
rozwoju kariery, stwierdził, iż opublikuje tekst, w którym głosi: „precz z teorią rozwoju kariery Supera! Precz z teoriami X i Y!” i dodaje „wierzę, że wkrótce będziemy mieli jedną wszechstronną teorię rozwoju kariery, która będzie o wiele bardziej
użyteczna (…) niż jakakolwiek już istniejąca” (Freeman, Super, 1993: 264).
Z powyższych klasyfikacji teorii kariery wynika, iż problemem rzeczywiście
istotnym jest potrzeba generowania nowych podejść, które przekroczą granice określane przez cząstkowe paradygmaty, tak, aby były one relewantne w XXI
wieku. Interdyscyplinarny dyskurs na temat kariery, jak ujmują to Mitroff i Kilmann (1978), pozwoli „wynieść nas ponad ograniczenia i więzy dyscyplin, tak jak
je obecnie postrzegamy” (Arthur, Hall, Lawrence, 2004: 10). Dla osiągnięcia tego
celu w dyskursie wskazuje się na potrzebę wyrazistości teorii kariery, która może
przyczynić się do stworzenia wspólnych punktów odniesienia dla środowiska badaczy kariery. W tym kontekście podejmuje się próby teoretyzowania zakorzenionego w wybranej perspektywie, uznając przy tym inne perspektywy (czego przykładem jest podejście Rosenbauma (1984) „na temat mobilności kariery, która
dostarcza alternatywne wyjaśnienie psychologicznie uzasadnionych idei Berlewa
i Halla (1966) na temat wczesnych doświadczeń kariery”). Ponadto postuluje się
interpretowanie odkryć jednej perspektywy na tle innej (w tym nurcie dociekań
znajdują się próby poczynione przez Herriota (1984), który dokonał ponownej
interpretacji „prac z psychologii zawodowej pracy człowieka, z perspektywy psychologii społecznej”), a nade wszystko postuluje się rozwój interdyscyplinarnej
teorii kariery, która zintegruje wcześniej oddzielone poziomy analizy, jak również
przyczyni się do ewolucji nowych perspektyw (Arthur, Hall, Lawrence, 2004: 13).
W ciągu ostatnich czterech dekad odnotowano namnażanie się i wielość
współwystępujących założeń teoretycznych na temat rozwoju kariery. O wartości
debaty na ten temat świadczy fakt, iż nie jest ona wolna od ożywionego krytycznego oglądu wielości perspektyw teoretycznych. Interpretatorzy i krytycy, sytuując
swoją refleksję na różnych poziomach ogólności, najczęściej odwołują się do nieadekwatności, braku wszechstronności i spójności teorii (Brown – 2002, Brown
i Lent – 2005, Savickas – 2002). Problem z adekwatnością teorii kariery nabiera
jeszcze większego znaczenia, kiedy zatrzymujemy się nad ich treścią. Ignorancja
wobec kwestii kontekstualnych (Brown – 2002, Collin i Young – 1986, Lent – 2001,
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Leung – 1995), brak odwołania do problemu nierówności społecznych oraz nachodzenie na siebie konceptualizacji wielu elementów (Borgen – 1991, Osipow
– 1990, Patton i McMahon – 1999) jak również segmentowość, zarówno w ramach
indywidualnych modeli teoretycznych (Super – 1990), jak i w ramach całego pola
problemowego (Arthur, Hall i Lawrence – 1989, Brown i Lent – 2005, Hackett,
Lent i Greenhaus – 1991) (Patton, McMahon, 2006: 7; patrz też: Arthur, Hall, Lawrence, 2004: 14–17) odzwierciedlają problemy zdefiniowane w kontekście analiz
struktury twierdzeń.
Złożoność konceptualna zjawiska kariery, jego: multidymencjonalność (korelat czynników biologicznych, poznawczych, behawioralnych, społecznych), wielokierunkowość (wielokrotny progres i regres kariery w cyklu życia), elastyczność
(możliwość rozwoju w różnych trajektoriach), kontekstualizm (historyczne, środowiskowe, geograficzne uwarunkowania rozwoju karier) determinują potrzebę
integrowania mikroteorii w metateorię (Bańka, 2007: 70–71)2. W tym kontekście
godzi się odnotować konferencję zatytułowaną Convergence in Career Development
Theories (Uniwersytet Michigan – 1992), w której uczestniczyli wybitni twórcy teorii kariery: J.L. Holland, Bordin, D. Super, R.V. Dawis, R.W. Lent, A.R. Spokane, Blumstein, Walsh, Vondracek. O kluczowych aspektach teorii rozwoju kariery
wypowiadano się w bardzo osobliwym języku, poszukując możliwości dialogu,
tworząc „pomost” pomiędzy teoriami, sytuując teorie rozwoju kariery zawodowej
w szerokim kontekście kariery życiowej podmiotu (Paszkowska-Rogacz, 2009: 33).
Konferencja ukazała potrzebę konwergencji w ramach teorii rozwoju kariery oraz
znaczenie trendu dążącego do pojawienia się zintegrowanej teorii kariery w celu,
jak podkreśla Osipow (1990), uzyskania holistycznego obrazu rozwoju kariery
czy też, na co wskazują między innymi Hackett, R.W. Lent i Greenhaus (1991),
rozwoju teorii łączącej różne perspektywy, jak również, co rozwinęły W. Patton
2
W imponującym katalogu mikroteorii znajdujących potencjalne i realne zastosowanie
w poradnictwie karier autor wymienia: „teorie zaangażowania (involvement), teorie związania (attachment), teorie przywiązania (commitment), teorie kompetencji społecznych i kulturowych, teorie
otwarcia się (self-disclosure), teorie autodeterminacji (autodetermination), teorie przepływu optymalnego doświadczenia (flow of optimal experience), teorie sprężystości osobowości (resilience), teorie
dojrzałości i funkcjonalnej niedojrzałości (maturity and functional/dysfunctional immaturity), teorie
niezdecydowania i bezdecyzyjności (indecisiveness and undecisiveness), teorie realizmu i dojrzałości
do wypełniania wielokrotnych rol (multiple role realism/maturity), teorie czynnika ludzkiego (human agency), teoria wyuczonej bezradności (learned helplessness), teorie dobrostanu (well-being), teorie konfliktu roli i rodzaju (genderrole conflict and work-family conflict), teorie umiejscowienia przyczyn oraz kontroli (locus of causality and control), teoria Wielkiej Piątki (Big five), teorie konfliktu
kulturowego (cultural conflict), teorie tożsamości kulturowej (cultural self-identity), teorie separacji
(separation), teorie akulturacji (acculturation), teorie indywidualizmu-kolektywizmu (individualism-collectivism)”. (Bańka, 2007: 69).
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i M. McMahon (1999), rozwój teorii systemów stanowiącej podstawę łączących
ram teorii kariery, w których można zidentyfikować wspólność i relacyjność w ramach w teorii rozwoju kariery. Okolicznością przemawiającą za potrzebą podjęcia odpowiedzialnej refleksji nad podobieństwami i różnicami we współczesnych
orientacjach teoretycznych jest zauważalna wielość i różnorodność istniejących
teorii oraz konieczność odwołania się do więcej niż jednej teorii, aby uchwycić,
opisać i zinterpretować złożoność rozwoju kariery (Patton, McMahon, 2006: 7).
Rozliczne konteksty ujmowania domeny kariery prowadzą do zmian w „teoretyzowaniu” o niej. W tym sensie, jak podkreślają Hartung (2002) i Jarvis (2002),
konstrukt rozwoju kariery przechodzi przez ważną zmianę paradygmatu: od mówienia o rozwoju kariery do ustaleń akcentujących rozwój przez pracę i inne role
życiowe (Patton, McMahon, 2006: 6). Teoretycy wyraźnie skoncentrowali się na
wpływach konstruktywistycznych w teorii kariery. Guichard i Lenz (2005) zidentyfikowali trzy główne trendy w międzynarodowej refleksji na temat teorii kariery,
a mianowicie: „a) nacisk na konteksty i różnice kulturowe, b) samo-konstrukcja
lub podkreślenie procesu rozwoju, oraz c) perspektywa konstruktywistyczna”
(Patton, McMahon, 2006: 3).
Przegląd systematyzacji teorii rozwoju kariery wyraźnie nawiązuje do utrwalonej tradycji zainteresowania zagadnieniem kariery w Stanach Zjednoczonych.
Jak wynika z powyższego, większość teorii na temat rozwoju kariery została skonceptualizowana i jest empirycznie zakorzeniona w społeczno-kulturowych i zawodowych kontekstach rzeczywistości tego kraju, co czyni je w pewnym sensie
allochtonicznymi. To właśnie w Stanach Zjednoczonych narodziła się Wielka
Piątka Teorii Kariery (patrz: Leung, 2008: 127). Istotnym elementem korzystania
z tegoż teoriopoznawczego dziedzictwa byłby namysł nad potrzebą jego kulturowej adaptacji czy modyfikacji. Jak podkreśla S.A. Leung, powinno „być więcej
«rdzennych» starań, aby rozwinąć teorie i praktykę, która wyszłaby naprzeciw specyficznym potrzebom w różnych regionach geograficznych. (...) Rdzenność teorii
i praktyki powinna mieć na celu zidentyfikowanie uniwersaliów, a także unikatowych doświadczeń, konstrukcji i praktyk, które są charakterystyczne dla danych
grup kulturowych” (Leung, 2008: 127). Studia nad autochtonicznością teorii kariery obejmują trzy grupy przewidywań koncepcyjnych. Pierwsze założenie odnosi
się do poznania konkretnych zjawisk kulturowych i ich swoistości w celu odpowiedzi na pytanie: „jak kultura może interweniować, łagodzić lub pośredniczyć
w hipotetycznym rozwoju kariery oraz procesie dokonywania wyborów” (Leung,
2008: 128). Zabiegi, które zwiększyłyby wszechstronność i eksplanacyjną wartość
teorii, łączą się z ich krytycznym oglądem i oceną sposobu rozumienia i interpretowania wybranych zmiennych (np. przystosowania się do pracy, zaintereso-
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wań) w konkretnym kontekście kulturowym oraz dookreśleniem na tej podstawie
uniwersaliów i elementów specyficznych. Nie bez znaczenia jest zweryfikowanie
hipotetycznych założeń, a konkretnie sprawdzenie aktualności relacji pomiędzy
hipotetycznymi zmiennymi oraz zbadanie wpływu określonego kontekstu kulturowego w celu uaktualnienia założeń, ustalenia nowej konfiguracji zmiennych,
co w swych zamierzeniach ma doprowadzić do zbudowania teorii i do rozwoju
rdzennych ram konceptualnych. Kolejnym aspektem uzasadniającym potrzebę
krytycznego namysłu nad jakością (a właściwie wiarygodnością) perspektyw teoretycznych są studia nad instrumentarium metodologicznym uwzględniającym
kulturowo wycieniowane aspekty społeczne i zawodowe. Wypracowanie czy też
zaadoptowanie mierników kariery dla konkretnej grupy kulturowej powinno łączyć się z wyeliminowaniem uprzedzeń kulturowych. Analiza społeczno-kulturowo-zawodowych uwarunkowań dla rdzenności teorii kariery (z uwzględnieniem
wdrożeń kulturowej adaptacji) łączy się również z nadziejami na rozwój międzykulturowego doradztwa zawodowego (Leung, 2008: 128).
Teoria kariery, będąc żywotną, będzie zawsze zaangażowana w „walkę o punkty widzenia”, a jedynie „duch rozwoju kariery pozostaje niezmieniony” (Arthur,
Hall, Lawrence, 2004: 20). O zasadności zastosowania wybranej klasyfikacji decyduje jej użyteczność w uporządkowaniu wielości składowych kariery. W efekcie
naukowy dyskurs rozwija się w kierunku zaprezentowania elastycznej i adaptacyjnej teorii kariery. Można by sądzić, iż powyższe ustalenia teoretyczne nawiązujące
do dziedzictwa teorii kariery wskazują na brak ich adekwatności. Przeczy temu
postulat rozwoju interdyscyplinarnej teorii kariery, która zintegruje wcześniej oddzielone poziomy analizy. Potrzeba, jak zostało już podkreślone wcześniej, zintegrowania mikroteorii w metateorię stwarza szansę na większą wszechstronność
i eksplanacyjną wartość rozstrzygnięć teoretycznych. Tym samym teoria kariery
ciągle ewoluuje, przyjmując za punkt odniesienia podtrzymanie swojej relewancji
w zmieniającej się rzeczywistości.
W procesie rozwoju teorii kariery na szczególną uwagę zasługuje teoria konstrukcji kariery M.L. Savickasa, zaproponowana na początku XX wieku. Stanowi
ona rozwinięcie i integrację segmentów jakże rozbudowanej pod względem strukturalnym teorii rozwoju zawodowego D. Supera (1957). Poczyniona przez Savickasa
próba połączenia i integrowania trzech teoretycznych tradycji: podejścia rozwojowego, podejścia narracyjnego oraz podejścia zróżnicowania, tworząc tym samym
perspektywę teoretyczną zwaną teorią zachowań zawodowych, to ciekawa perspektywa poznawcza dla oglądu domeny kariery. Uwzględnia ona struktury życia oraz
„tematy życiowe” jednostki i jej adaptacyjność w kontekście kariery, a także cechy
osobowości (zawodowej) podmiotu (Maree, 2010: 363–364. Tym samym autor, jako
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integrator teorii treści i teorii procesu, mając na względzie, iż rozwój teorii kariery
jest w istocie permanentnym procesem teoretycznej transformacji koncepcji kariery,
podkreśla wagę nie tylko nowego spojrzenia na to zagadnienie (wspieranie nowych
idei), ale również na umiejscowienie istniejących stanowisk w perspektywie innych
i ponowną ich ocenę (Arthur, Hall, Lawrence, 2004: 20).
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In the paper author describes selected aspects of the identity construction process during the growing-up period
in the context of vocational development and searching
for answers about individual’s role in the future. It identifies the social and cultural specificity of the construction
of careers of which young people potentially begin to
think long before entering the job market. The paper also
presents selected results of author’s own research that has
focused on finding answers to questions about career narratives that are constructed by young people in early adolescence, provides a description of selected career aspects
by middle-school students (gimnazjum), their personal
predictions about and plans for vocational lives.

W drodze do zawodowej kariery – adolecencyjne
konstruowanie tożsamości
Dorastanie jako okres zróżnicowany, zwłaszcza w sytuacji permanentnej zmiany
społecznej, wymyka się próbom prostej deskrypcji. Można jednak, dokonując analizy specyfiki rozwoju i socjalizacji jednostki, wskazać konstytutywne cechy tego
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etapu życia, które z uwzględnieniem personalnych zróżnicowań dotyczą większości młodych ludzi.
Tematyka niniejszego opracowania obliguje do skupienia się na tych aspektach adolescencyjnego rozwoju i socjalizacji, które w największym stopniu dotyczą
sfery dorastania do wyjścia w przyszłości na rynek pracy i lokowania się w jego
przestrzeni zgodnie z regułami nim kierującymi.
Adolescencja wiąże się nierozerwalnie z specjalizacyjnym typem uczestnictwa społecznego. W fazie zdobywania statusu społecznego manifestuje się zajmowaniem przejściowych, tymczasowych miejsc w strukturze społecznej. Wymiar
funkcjonalny tego uczestnictwa przejawia się w podejmowaniu przez jednostkę
aktywności mającej doprowadzić perspektywicznie do względnie stabilnej alokacji
w strukturze stratyfikacyjnej. Wymiar psychospołeczny wiąże się zaś z pozyskiwaniem wiedzy niezbędnej w danym kręgu kulturowym i kształtowaniem dyspozycji
psychicznych organizujących osobowość, tożsamość, habitus (por. Modrzewski,
2004). Kilkunastolatek w toku edukacji odkrywa swoje zasoby i możliwości, ćwicząc różne role społeczne, w ramach czynności preparacyjnych (próbne wybory,
projekty, plany) przygotowuje się do wejścia w krąg aktywności i odpowiedzialności ludzi dorosłych, które w znacznej części łączą się z przebiegiem kariery zawodowej.
W teorii rozwoju kariery w cyklu życia Donalda M. Supera, wzbogacanej potem i rozwijanej przez Marka Savickasa, przypisuje się duże znaczenie zarówno
czynnikom psychospołecznym, jak i socjologiczno-kulturowym w konstruowaniu
planów edukacyjno-zawodowych i realizowaniu kariery zawodowej. Kładzie się
także nacisk na łączenie różnych ról społecznych – w tym zawodowych – w pełnym cyklu życia człowieka. W teorii tej przyjmuje się (D.M. Super, Savickas, C.M.
Super, 1996), że proces zawodowego rozwoju dokonuje się w kontekście rozwoju
i umacniania obrazu własnej osoby, co jest wynikiem wzajemnego oddziaływania
potencjału psychofizycznego jednostki, jej edukacyjnych doświadczeń oraz treningu społecznego związanego z różnymi rolami społecznymi. Proces poszukiwań zawodowych stanowi swoisty kompromis pomiędzy obrazem siebie a rzeczywistością. Wypracowywanie warunków tego kompromisu ma miejsce w procesie
uczenia się i odgrywania różnych ról, tak w rzeczywistości wyobrażonej, marzeniowej, jak i realnej. Uwarunkowania społeczne, realia kulturowe, specyfika rynku
pracy to kontekst konstruowania karier jednostkowych, których ramy wyznaczą
determinanty osobiste, psychologiczne i biologiczne.
Rozwój zawodowy został w klasycznej wersji koncepcji Donalda M. Supera
opisany w serii pięciu etapów przypisanych poszczególnym okresom życia jednostki: 1) wzrastania, obejmujący okres dzieciństwa (4.–13. rok życia), 2) eksplo-
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racji, skojarzony z adolescencją (ok. 14.–24. rok życia), 3) zajmowania pozycji,
skojarzony z wczesną dorosłością, 4) konsolidacji w okresie dorosłości, 5) wycofywania się w starości. Jakkolwiek, w dobie ponowoczesnego chaosu społecznego
i nieprzewidywalności rynku pracy, elastycznie trzeba podejść do ram czasowych
przypisywanych poszczególnym etapom i zdawać sobie sprawę z coraz częstszego rozmywania się liniowego charakteru kariery, konstytutywne założenia wyżej
wspomnianej teorii wydają się aktualne. Nawet gdy zdajemy sobie sprawę z faktu,
że opisany przez Supera cykl życia zawodowego to raczej model niż odzwierciedlenie trajektorii biograficznych konkretnych osób, nie do końca przystaje też do
realiów i zdestabilizowanych warunków ponowoczesności, to nadal zachowuje potencjał aplikacyjny (Guichard, Huteau, 2005).
Według D.M. Supera (Super, 1990; Smart, Peterson, 1997) w okresie adolescencji młody człowiek skupia się na eksplorowaniu pola zawodowego, krystalizowaniu zainteresowań i preferencji życiowych, dokonywaniu specyfikacji w obrębie
grupy zawodów potencjalnie branych pod uwagę, po to, by ostatecznie wybrać
mniej lub bardziej skonkretyzowane pole zawodowe i warianty dróg edukacyjnych
do niego prowadzących.
Pasaż dzieciństwo–dorosłość zasadza się na normatywnym kryzysie poszukiwania tożsamości versus rozproszenia ról (Erikson, 1968; 1989), co wiąże cykl
życia rodzinnego i edukacyjno-zawodowego jednostki, stwarzając jej warunki do
odgrywania szeregu zróżnicowanych ról społecznych. Poszukiwanie odpowiedzi
na pytanie kim jestem? pozostaje nierozerwalnie związane z pytaniem o to, kim
będę w przyszłości?
Według Jamesa Marcii na etapie adolescencji jednostki, z jednej strony, eksplorują rzeczywistość, krystalizując wartości i wytyczając życiowe cele, będąc w kryzysie aktywnie doświadczają zróżnicowanych działań mających je ukierunkować,
z drugiej zaś – podejmują zobowiązania, dokonując wyborów idei, pól działania,
konstruując plany życiowe. Kombinacja tych dwóch wymiarów–eksploracji i zobowiązań prowadzi do różnych statusów tożsamości. Tożsamość osiągnięta charakteryzuje osoby dokonujące eksploracji rzeczywistości i jednocześnie stopniowo
podejmujące zobowiązania charakterystyczne dla dorosłości, tożsamość moratoryjna wiąże się z aktywnością orientacyjno-poznawczą, ale bez podejmowania
zobowiązań, tożsamość nadana znamionuje osoby, które z eksploracji zrezygnowały, ale podjęły się realizacji narzuconych zobowiązań, zaś rozproszona dotyczy
osób wycofujących się z aktywności i jednocześnie niepodejmujących zobowiązań
(Marcia i inni, 1993).
Poszczególne statusy tożsamości stanowiące rezultat działań orientacyjno-poznawczych (eksploracyjnych) oraz podjętych/niepodjętych zobowiązań spo-
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łecznych nie zawsze sprzyjają przejmowaniu odpowiedzialności ludzi dorosłych,
punktualnemu i bezkolizyjnemu dokonywaniu tranzycji z obszaru edukacji na
rynek pracy.
Na czas tożsamościowego kryzysu młodego człowieka nakłada się także zewnętrzna presja bezalternatywnej konieczności podejmowania kolejnych edukacyjnych decyzji (rodzących niejednokrotnie określone skutki dla późniejszego
funkcjonowania na rynku pracy), będących efektem sekwencyjności kształcenia
na poszczególnych etapach sytemu oświatowego.
Jednostka poszukuje kryteriów i granic spójnej, stabilnej tożsamości zogniskowanej wokół jednolitego zbioru wartości.
(…) Jednak stawka, o jaką chodzi w wieku młodzieńczym, nie ogranicza się do „integracji” wymiarów lub cech ego wyłaniających się z poszczególnych etapów dzieciństwa. W rzeczywistości
powinny się one łączyć z określonymi ramami, które swoim członkom daje społeczeństwo, aby
się w nich zorganizować w ujednolicony sposób… (Guichard, Huteau, 2005: 144)

Kluczową rolę, obok rodziny, która miała na tym polu kapitalne znaczenie
w dzieciństwie, odgrywa teraz szkoła, stanowiąca element wtórnej socjalizacji jednostki, obszar eksplorowania możliwości edukacyjno-zawodowych i budowania
przyszłego kapitału kariery, jednocześnie jeden z ważniejszych przekaźników narracji rynkowej.
Jednostki „antycypują siebie” (Erikson, 1968; 1989), dokonując wyborów, podejmując decyzje, konstruując plany i je realizując bądź porzucając czy odkładając.
Jak pokazują longitudinalne badania autorskie, młodzież stosuje różne strategie projektowania swojej przyszłości zawodowej, odzwierciedlające aktualny status
tożsamości1, jej zróżnicowania osobowościowe, społeczne, biograficzne. Są wśród
nich: strategia kondensacji („zawężania pola wyborów”), zapewne najczęściej odzwierciedlająca osiągniętą tożsamość jednostki, addytywna („układania klocków”)
– hipotetycznie możemy przewidywać, że związana z tożsamością moratoryjną,
stochastyczna („wyboru na chybił trafił” albo „zdania się na innych”) – będąca wyrazem rozproszenia tożsamości bądź jej nadanego statusu, strategie aktualistyczne
(temporyzacji – „przyjdzie czas będzie rada” i pasywna – „nie widzę dla siebie
perspektyw…”) – zapewne powiązane z moratoryjnym i/lub rozproszonym statusem tożsamości oraz strategia asekuracyjna („lepszy wróbel w garści niż gołąb na
dachu”) – ulokowana w obszarze pomiędzy osiągniętą a moratoryjną tożsamością
1
Połączenie określonych strategii projektowania przyszłości, stanowiących wynik weryfikacji
empirycznych, z poszczególnymi statusami tożsamości, ma charakter hipotetyczny, nie stanowiło
bezpośrednio przedmiotu przeprowadzonych badań.
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(Piorunek, 2004, 2007, 2011, por. też rozważania o stylach projektowania przyszłości – Piorunek, w druku).
Z kolei Bernadette Dumora (Dumora, 1990; Guichard, Huteau, 2005), prowadząca badania gimnazjalistów (w wieku 11–16 lat), wskazuje, że ten okres rozwojowy (częściowo pokrywający się z okresem eksploracji w teorii Supera) wiąże się
chronologicznie z trojakiego rodzaju operacjami, stającymi się udziałem młodego
człowieka. Otóż, w pierwszej kolejności prowadzi on „rozważania porównawcze”
– zestawia elementy opisujące siebie oraz zawody, myśli o określonych profesjach,
bazując najpierw na tautologicznych związkach między sobą a osobą wykonującą
dany zawód, dokonując w kolejnych fazach bardziej złożonych projekcji uwzględniających kategorie abstrakcyjne, dokonując ich klasyfikacji czy implikacji logicznych. Dalej prowadzi „rozważania probabilistyczne” – dokonuje subiektywnych
ocen w obszarze pomiędzy możliwościami a prawdopodobieństwem sukcesu, definiowanego głównie poprzez aktualną sytuację szkolną, co w konsekwencji prowadzi do wypracowywania różnych scenariuszy życiowych, wynikających jednak
nie tylko z racjonalnych przesłanek, poddających się emocjonalnym presjom etapu eksplorowania rzeczywistości i poszukiwania tożsamości. Zwieńczeniem etapu wczesnej adolescencji są „rozważania implikacyjne” – prowadzące do łączenia
środków (samooceny szkolnych możliwości) z określonymi celami zawodowymi,
będącego wynikiem konsonansu lub dysonansu pojawiającego się jako wnioski
z rozważań porównawczych i probabilistycznych.
Linda Gottfredson wskazuje na dynamiczny proces tworzenia przez jednostkę mapy poznawczej zawodów, która odzwierciedla kolejno, począwszy od okresu
dzieciństwa: orientację na wielkość i siłę, na zadania związane z płcią, na ocenę
społeczną związaną ze statusem i prestiżem społecznym zawodów, a w okresie
adolescencji (od około 14. roku życia) – orientację na własne „Ja”, indywidualne zainteresowania, zdolności i wartości. Określanie granic między zawodami
akceptowalnymi przez jednostkę a niemożliwymi do przyjęcia z uwzględnieniem
powyższych kryteriów prowadzi nastolatka do wyznaczenia strefy akceptowalnych alternatyw. Dalsze eksploracje mogą prowadzić jednostkę do konieczności
dokonania kompromisu między preferowanymi aspiracjami zawodowymi a ich
postrzeganą i personalnie ocenianą dostępnością (Gottfredson, 1996; Guichard,
Huteau 2005).
Wszystkie te przywoływane powyżej (za różnymi autorami) operacje i strategie dokonywania wyborów edukacyjno-zawodowych, konstruowania planów
rozwoju kariery na etapie adolescencji wymagają uwzględnienia makrokontekstu
kulturowo-społecznego dookreślającego specyfikę tych procesów w aktualnej rzeczywistości.
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Kulturowe presje konstrukcji kariery
Epokę dyskontynuacji (Druckner, 2008), naznaczoną permanentną nieciągłością struktur i procesów społecznych, opisuje przede wszystkim kategoria zmiany w niemal wszystkich wymiarach życia. Nie jest z tych zmian wyłączony rynek pracy, którego niejasna, chaotyczna rzeczywistość stwarza nowe warunki
kształtowania się tożsamości i konstruowania karier zawodowych. Globalizacja
i transkulturalizacja sfery ekonomicznej prowadzi do upowszechnienia wymagań
umożliwiających jednostkom realizację karier ponad granicami terytoriów, tradycyjnych profesji i obszarów aktywności zawodowej. Wielość możliwych ścieżek
i procesów tranzycji z edukacji na rynek pracy stwarza z kolei możliwości budowania zindywidualizowanych biografii zawodowych, w których różnorodność
wyzwań i niestandardowych perspektyw stanowi zarówno szansę, jak i zagrożenie
dla budowania stabilnej tożsamości zawodowej w dłuższej perspektywie czasowej.
Nieciągłość egzystencji, przejawiająca się w częstej zmianie zawodu, pracy, miejsca zatrudnienia, zamieszkania, środowiska kulturowego, wymusza „uelastycznienie” tożsamości jednostki w perspektywie czasu i środowiska życia (Bańka,
2011).
Trajektoria rozwoju od przeszłości do antycypowanej przyszłości wynika z poznawczej świadomości przebiegu życia, dookreślanej przez wydarzenia, ludzi, instytucje zewnętrznego świata, którego dystynkcją jest permanentna dyskontynuacja. Giddensowskie dylematy tożsamościowe stają się w tych realiach szczególnie
odczuwane. Aktywność zmierzająca do zachowania spójnej narracji tożsamościowej
wymaga percepcyjnego i behawioralnego zaangażowania między unifikacją a fragmentacją społecznego doświadczenia, między bezsilnością a poczuciem kontroli przebiegu
życia, między autorytetem a niepewnością w samodzielnej i samotnej konstrukcji życiowej drogi, między doświadczeniem osobistym a urynkowionym doświadczeniem
konsumpcyjnego stylu życia (Giddens, 2007).
Praca, którą tak łatwo czasowo utracić i przyjdzie nam wielokrotnie zmieniać,
nie jest już jedyną kategorią organizacji tożsamości jednostkowej, a brak ciągłości
organizacyjnych ram funkcjonowania zawodowego utrudnia stabilne lokowanie
się na rynku pracy i konsolidację w rolach zawodowych. Bezpieczne zasady kontraktu relacyjnego noszące znamiona stabilności i przewidywalności (długotrwałe
umowy o pracę) zastępuje coraz częściej krótkotrwały kontrakt transakcyjny, związany z formalną wymianą zasobów i usług Obecne pokolenia młodzieży podejmują decyzje dotyczące pracy i zawodu w warunkach permanentnej niepewności,
w sytuacji niejasności, nieprzewidywalności, braku kontroli i poczucia zawodowego sprawstwa. To także zasadniczo inne od wcześniejszych pokolenia młodych,

Kariera w narracjach młodzieży na etapie wczesnej adolescencji

45

wyrastające w stałym dostępie do nowoczesnych technologii, funkcjonujące coraz częściej jednocześnie w rzeczywistości realnej i wirtualnej, skupione przede
wszystkim na teraźniejszej perspektywie czasowej. Prezentyści charakteryzują się
wielością tożsamości (realnych i wirtualnych), dyfuzyjnością zaangażowania na
wielu polach, zagęszczeniem czasu życia, dezorientacją i zagubieniem w mnogości
danych, których nie potrafią porządkować, co prowadzi między innymi do utraty
samosterowności i kontroli rzeczywistości, upadkiem biograficznych narracji nadających sens zachowaniom i celom, do których należałoby dążyć w przyszłości
(Kubacka-Jasiecka, Passowicz, 2014). Młodzież pokolenia Y i Z – bardziej medialnie niż socjologicznie umocowane kategorie pokoleniowe współczesnej młodzieży
(por. np. Wrzesień, 2007; Kubacka-Jasiecka, Passowicz, 2014) – skupiona jest wokół maksymalizacji i natychmiastowości zysków z pracy i indywidualizacji życiowej drogi w obszarze wolnego rynku. Prowadzi to w konsekwencji do „upłynnienia”
tożsamości. Kształtowanie się „Ja” w warunkach transkulturowości i braku względnej stałości stwarza konieczność permanentnego definiowania statusu tożsamości od
nowa, powodując, że pytań o jej naturę i kształt nie zamyka się w temporalnych ramach tradycyjnie pojętej adolescencji, ale pojawiają się one stale na nowo powracając
na późniejszych etapach biografii.
O ile dla kohort z lat 60. predyktorem sukcesu zawodowego były osiągnięcia
w nauce, o tyle dla osób z pokolenia lat 80.–90. czynnikiem jego pomyślnej prognozy jest przynależność do klasy społecznej i nepotyzm, a nowym deskryptorem
przemian edukacyjno-rynkowych stało się zjawisko przeedukowania młodzieży
i inflacji formalnych kwalifikacji (por. Boudon, 2008; Szafraniec, 2011; Długosz,
2013; Bańka, 2016). Pokolenie urodzone po 1995 roku (tzw. pokolenie Z) to z kolei najbardziej technologicznie zorientowana generacja, posiadająca kompetencje
często poszukiwane na rynku pracy. To ludzie akceptujący różnorodność, sami
jako generacja wewnętrznie różnorodni, skoncentrowani na natychmiastowości,
bez wewnętrznej akceptacji wizji żmudnego, długotrwałego konstruowania kariery, postrzegający życie rodzinne i zawodowe jako całość, chętnie pracujący online, ludzie pewni siebie, niebojący się ryzyka, zdolni do szybkiego podejmowania
decyzji (por. Żarczyńska-Dobiesz, Chomątowska, 2014: 408), ludzie właśnie wychodzący na rynek pracy, na którym coraz trudniej o stabilne zatrudnienie. Młodzi przekonują się stale, że w „rozmytej” rzeczywistości rynkowej nie sprawdzają
się algorytmy dokonywania całożyciowych wyborów zawodowych i stabilizacji
w środowisku pracy porządkowane w linearnej strukturze biegu życia. Zmiana
rzeczywistości rynkowej wymusza rezygnację z traktowania zawodu jako kategorii
opisującej w sposób trwały tożsamość zawodową i aranżowanie kariery z uwzględnieniem heurystyk rozwijanych w trakcie doświadczania rzeczywistości (Bańka,
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2016: 26), life designu (por. Savickas, 2005; 2009; 2011; Savickas i inni, 2009), z wykorzystaniem proaktywnych strategii konstruowania przebiegu karier, co może
w perspektywie biograficznej sprzyjać zachowaniu poczucia sprawstwa i pewnego
wpływu na ich kształt (Cybal-Michalska, 2013; Bańka, 2016).
Konstruowanie kariery to długotrwały proces wymagający aktywnego, kontrolowanego tworzenia reprezentacji poznawczych rynku pracy oraz umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami i trudnościami mogącymi się na nim pojawić.
To oznacza, że jednostka powinna być zdolna do przyswojenia istotnych wątków toczącego się w polu społecznym dyskursu kariery, obserwacji świata pracy,
wreszcie dokonywania analizy rzeczywistości rynkowej – jej składników (pól aktywności profesjonalnej, zawodów) oraz ich wzajemnych zależności i reguł nimi
rządzących, oddzielania wpływów marketingowych, medialnych, modowych od
realnych procesów społecznych i uwzględniania ryzyka porażek i błędów, z którymi przyjdzie się aktywnie zmagać.

Młodzieńcze impresje dotyczące kariery, czyli jak karierę
postrzegają i opisują gimnazjaliści
Na treść świadomości jednostki2 odnośnie domeny kariery na współczesnym
rynku pracy składa się zarówno wiedza potoczna i naukowa, jak i przekonania
jednostki, co konstruuje wewnętrzną, umysłową reprezentację tego fragmentu
rzeczywistości. Ponadto świadomość określonego stanu rzeczy oznacza, że podmiot zdaje sobie sprawę z posiadanej wiedzy i przekonań, jest zatem zdolny do
prowadzenia narracji (interpretowania posiadanych informacji, ich selekcjonowania, hierarchizowania, opisywania i analizowania) wybranego fragmentu rzeczywistości społecznej. Jednocześnie podmiot dysponuje określoną samowiedzą i samooceną kształtowaną w toku doświadczeń społecznych, może zatem w wyniku
konfrontacji wiedzy odnoszącej się do rzeczywistości rynkowej i wiedzy o sobie
przewidywać, budować plany, dokonywać wyborów podejmować określone decyzje karierowe.
Jakie narracje kariery konstruuje młodzież gimnazjalna? Jaką świadomość
problematyki kariery mają piętnasto-szesnastolatki, osoby na etapie wczesnej adolescencji, w kategoriach rozwojowych potencjalnie zdolne do racjonalnego oglądu rzeczywistości rynkowej i antycypacji siebie w przyszłych rolach zawodowych?
2
Definicja świadomości powstała na bazie rozważań zawartych między innymi w następujących publikacjach: Damasio, 2000; Bobryk, 2004; Zimbardo, Johnson, McCann, 2010.

Kariera w narracjach młodzieży na etapie wczesnej adolescencji

47

Jakie egzemplifikacje pomyślnego przebiegu kariery wskazują? Jakie identyfikują
cechy/fenomeny/stany rzeczy ułatwiające vs utrudniające realizację karier? Jaką
karierę dla siebie przewidują? – to pytania, na które poszukiwano odpowiedzi
w autorskich badaniach sondażowych.
W przeprowadzonych weryfikacjach posłużono się autorskim kwestionariuszem Kariera w ponowoczesnej rzeczywistości. Jego konstrukcja opierała się w całości na pytaniach otwartych, umożliwiających swobodne wypowiedzi badanych.
Poszczególne pytania i polecenia o charakterze ogólnym miały za zadanie jedynie
porządkować treści uzyskiwanych wypowiedzi.
Badaniami objęto losowo dobraną grupę 179 gimnazjalistów z klas trzecich
(piętnasto-/szesnastolatkowie) kilku wielkomiejskich gimnazjów publicznych
z Poznania. Podział grupy badawczej ze względu na kryterium płci przedstawiał
się następująco: 55,87% badanych stanowiły dziewczęta, 44,13% – chłopcy. Ze
względu na brak reprezentatywności badanej grupy respondentów wyników nie
można odnieść do całej populacji młodzieży na etapie wczesnej adolescencji, należy je jedynie traktować jako zasygnalizowanie pewnych zjawisk rysujących się
w obrębie przebadanej grupy osób.
Rozważania prezentowane w dalszych partiach tekstu powstały w wyniku
wstępnej jakościowej analizy uzyskanego materiału badawczego.
***
Gimnazjaliści zostali poproszeni o opisanie domeny kariery i wskazanie asocjacji z nią związanych obecnych w ich świadomości. Wypowiedzi nie miały najczęściej zbyt rozbudowanego charakteru, obok wypowiedzi zdawkowych zdarzały
się jednak także rozważania kilkuzdaniowe.
Dla gimnazjalistów pojęcie kariery ma przede wszystkim charakter wartościujący, podobnie jak ma to miejsce w języku potocznym. Łączy się ona z różnymi
ocenami – najczęściej bardzo pozytywnymi, poprzez ambiwalentne do negatywnych.
Bardzo rzadko zaś odnosi się do samego przebiegu drogi zawodowej. Wypowiedzi typu: …Zawód, w którym się specjalizujemy…; …Moim zdaniem kariera to
doświadczenie, które zdobywamy całe życie…3 są rzadkością.

3
Fragmenty tekstu i pojedyncze słowa napisane kursywą to oryginalne wypowiedzi gimnazjalistów, zachowano wiernie ich treść – język wypowiedzi i składnię, także wtedy, gdy miała charakter
potoczny, slangowy, eliminując błędy ortograficzne i interpunkcyjne.
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Kariera nie ma dla gimnazjalistów wymiaru autotelicznego, nie jest raczej celem samym w sobie, z reguły prowadzi do osiągnięcia określonych pożądanych
stanów rzeczy.
Kariera łączona jest przez gimnazjalistów z niedefiniowanym bliżej sukcesem
i awansem:
…Kariera to pięcie się w górę po szczeblach…
…Kariera – nie wiem jak to określić…, ścieżka, którą się podąża by zrobić coś
niezwykłego, by osiągnąć coś niesamowitego…
…Kariera – odniesienie sukcesu w jakieś dziedzinie, poprzez własną pracę…
Karierę jako obserwowalny progres, obiektywnie opisywany poprzez awans
zawodowy niektórzy badani łączą z takimi cechami, jak pracowitość, zaangażowanie, zainteresowania jednostki.
…Rozumiem to jako drogę do upragnionego zajęcia. Wspinanie się po szczeblach
kariery rozumiem jako pracowite dążenie do powiększania swoich możliwości i zdobywanie awansów…
…Kariera jest to dla mnie sukces zawodowy. Praca, którą się wykonuje i jest ona
naszym wyborem, a nie wywarta presją. Kariera dla mnie to zawód, który nas interesuje, jesteśmy w nim dobrzy i osiągamy w nim sukcesy…
Duża grupa gimnazjalistów traktuje karierę jako własność podmiotu realizującego wytyczone cele życiowe, element rozwoju osobistego.
…Kariera jest dla mnie drogą do spełnienia się w wymarzonym zawodzie, zajmowaniem się na co dzień tym, co mnie interesuje. Realizowaniem swoich ambicji…
…Kariera kojarzy mi się z zawodem, edukacją, pracą zaangażowaniem, ambicją, dumą, spełnieniem…
…Kariera (…) znaczy dla mnie coś więcej niż tylko zajmowanie pewnego stanowiska i praca w zawodzie. Jest to sposób na osiągnięcie celu…
…Kariera jest to zdobywanie lub doskonalenie swoich umiejętności w dziedzinie
odpowiadającej naszym zainteresowaniom. Jest to spełnienie swoich pasji oraz dążenie do doskonałości, co pozwoli nam na bycie spełnionym…
…Kariera – rozwijanie swojej wiedzy, dowiadywanie się czegoś innego niż codziennie. …Kariera to chodzenie swoją drogą i robienie tego, co się lubi…
Inni z kolei wskazują na obiektywny wymiar kariery związany z takimi atrybutami karier, jak rozpoznawalność medialna, sława, uzyskiwane gratyfikacje materialne. Wśród tych narracji dominowały stwierdzenia:
…Kariera to sława…, dzięki niej stajesz się sławny, nie zawsze lubiany i najczęściej takiej osobie nie brakuje kasy…
…Wysoki poziom zawodowy, przez który ktoś staje się sławny…
…Kariera – znaczy to, że dana osoba jest rozpoznawalna, dzięki jakieś czynności. Ludzie wiedzą, kim jest ta osoba i podoba im się to, co robi…
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…praca, droga do sukcesu, a co za tym idzie, więcej pieniędzy (lepsze życie)…
…Kariera to coś takiego, gdy dana osoba będzie w krótkim czasie np. menedżerem firmy… kariera to… flota, bogaty Kwadrat, wieczny melanż za hajsy z tyry4…
…Kariera – droga do celu – pieniędzy i sławy…
Niektórzy werbalizowali także swoje obawy związane z realizacją karier, wskazując na niebezpieczeństwa i koszty z nią związane:
…Kariera – zdobycie wyższego wykształcenia. Osoba, która jest oddana swej
pracy i nie posiada życia prywatnego…
…Kariera to trucizna zaślepiająca ludzi, jeden z powodów, dla którego człowiek
staje się potworem… (kobieta)
…Kariera to stres, zarobki, ciężka praca, brak snu… (kobieta)
Generalnie jednak zdecydowana większość, nawet jeśli dostrzega pewne wady
„robienia kariery”, uznaje ją raczej za pożądany stan rzeczy, przynoszący korzyści
(różnie rozumiane) w wymiarze indywidualnym. Dzięki karierze „coś” zyskujemy,
czy to niedodefiniowany sukces, cel, awans, konkretne dobra materialne, sławę
i popularność czy wewnętrzne spełnienie.
Próby spersonalizowania kariery i wskazanie na konkretne postaci, stanowiące egzemplifikację jej realizacji, nie stanowiło dla respondentów problemu. Były
to mianowicie przede wszystkim osoby znane, sławne, identyfikowane w różnych
kręgach społecznych, o których życiu, czy poczynaniach pojawia się informacja
w przestrzeni publicznej, w mediach, internecie – zawody z mediami związane
bezpośrednio (piosenkarze, muzycy, aktorzy, prezenterzy, blogerzy itd.) oraz szeroko pojęta kategoria osób „znanych z tego, że są znane”. Uprawomocnieniem
kariery jest zatem według większości gimnazjalistów medialność i powszechność
obecności danej postaci w różnych kontekstach kultury popularnej. Wśród postaci obecnych w mediach pojawiały się także osoby mające realne osiągnięcia
w innych branżach – zdecydowanie najczęściej przywoływano tu odnoszących
sukcesy sportowców i polityków (!). Incydentalnie przywoływano osoby znaczące
z najbliższych kręgów socjalizacyjnych, np. członków rodzin respondentów czy
pojedynczych nauczycieli cenionych przez gimnazjalistów. To kultura popularna
i media wyznaczające trendy, kreujące określone mody, promujące szybko zmieniające się style życia oddziałują również na postrzeganie przez młodych zawodowych karier i profesjonalnych sukcesów. Nie robisz kariery jeśli nie jesteś obecny
w mediach różnego typu i nie zostałeś zauważony – to obowiązująca w kręgach
Slangowe określenia: flota, hajs – pieniądze; Kwadrat – osobnik płci męskiej (często w dresach), u którego różnica między wysokością a szerokością w ramionach jest niezauważalna gołym
okiem; melanż – impreza łącząca się z alkoholem; tyra – praca (Miejski słownik slangu i mowy potocznej, http://www.miejski.pl/m-4.html, dostęp: 28.07.2017).
4
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gimnazjalistów narracja, nawet jeśli we wcześniejszych rozważaniach o karierze
pojawiał się aspekt prorozwojowy związany z realizacją drogi zawodowej.
Zaskakujące okazały się w wielu przypadkach wskazania uczniów odnośnie do
czynników, stanów rzeczy, zjawisk ułatwiających vs utrudniających realizację kariery. Gimnazjaliści wprawdzie dostrzegają, że wykształcenie (zwłaszcza wyższe),
znajomość języków obcych, biegłość w posługiwaniu się sprzętem informatycznym, silna motywacja, określone cechy osobowościowe czy uzdolnienia różnego
typu sprzyjają pomyślnej realizacji karier, ale dostrzegli także facylitującą moc takich czynników jak znajomości, układy, wsparcie rodziny czy brak uzależnień, spryt
czy brak dzieci. Młodzież przyjęła zatem do świadomości jakże częste przekazy
kulturowe, w których w kontekście pracy i kariery zawodowej podnosi się rolę
sieci wsparcia społecznego i pewnej przebojowości, pomysłowości, wyobraźni życiowej (wskazywany przez respondentów – spryt), ale także kontekst posiadania
potomstwa czy zakładania rodziny (jako absorbującej czas i energię, którą w innych warunkach można przeznaczyć na pracę).
Wśród wielu czynników niesprzyjających realizowaniu kariery pojawiają się
antonimy przywołanych wyżej określeń, ale i wielokrotnie podkreślany brak zaangażowania, brak pomysłu na siebie czy wręcz lenistwo. Szczególnie widoczny jest
fakt znacznej nadreprezentacji w wypowiedziach badanych odnośnie tego wątku,
wielu stwierdzeń odwołujących się do cech wyglądu zewnętrznego, który w karierze może przeszkadzać (brak higieny; tatuaże; tunele w uszach; bycie brzydką
i grubą; nieodpowiedni wygląd; nieatrakcyjność). Zważywszy, że wśród osób, które
zdaniem gimnazjalistów robią karierę, są w zdecydowanej większości postaci medialne, a życie współczesnych gimnazjalistów toczy się w dużej mierze w wirtualnej przestrzeni obrazów, nie dziwi tak wielka waga przykładana do cech wyglądu
zewnętrznego w kontekście kariery.
Pytanie o zamiary i plany młodzieży odnośnie do personalnie konstruowanych karier prowokowało trzy kategorie odpowiedzi. Część gimnazjalistów, uznających, że kariera jest udziałem tylko tych odnoszących znaczne sukcesy w życiu
zawodowym, odżegnuje się od jej robienia, podkreślając zbyt wysokie koszty osobiste. Część wskazuje na określone dziedziny zawodowe, profesje, pewne wyobrażenia o sobie w określonych rolach zawodowych, czyni to jednak bardzo ogólnie,
często zdawkowo, wielokrotnie wydaje się także, że namysł ten prowokowany jest
dopiero przez postawione pytanie ankietowe i nie był dotąd udziałem konkretnego młodego człowieka. Stosunkowo duża grupa gimnazjalistów przyznaje, że nie
ma jeszcze żadnych planów zawodowych, często nawet nie wskazując potencjalnych zainteresowań, potrzeb czy wartości, do których miałyby się odnosić kolejne
konkretyzacje i przybliżenia w tym obszarze. Poniższe przykładowe wypowiedzi
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dobrze oddają tu intencje kilkunastolatków żyjących przede wszystkim w czasie
teraźniejszym, niechętnych nawet podejmowaniu refleksji dotyczących własnej
przyszłości.
…Nie mam pojęcia, co chcę robić, mam 100 pomysłów i wielkie nic… Zaopatrzę
się w dobry kocyk i ciepłą szarlotkę i będzie dobrze…
…Nie mam wytyczonej ścieżki, ani dokładnych planów. Niestety, nie wiem nawet, gdzie pójdę po gimnazjum…
… Zamierzam zrobić karierę zawodową, lecz do końca nie wiem w jakiej dziedzinie…
…Jak na razie nie do końca wiem co w ogóle będę robić po szkole średniej…
…Na chwilę obecną nie mam pomysłu na życie…
Wydaje się, że młodzież gimnazjalna, która ma przed sobą jeszcze kilka lat
edukacji poprzedzającej wyjście na rynek pracy, koncentruje się przede wszystkim na perspektywie bieżącej. Identyfikowanie siebie, poszukiwanie w toku teraźniejszych doświadczeń odpowiedzi na tożsamościowe pytania o to, kim jestem (tu
i teraz), pochłania ich na tyle, że głębsza refleksja odnośnie przyszłości pojawia
się u nielicznych. To zapewne dopiero początek tworzenia poznawczej mapy zawodów z uwzględnieniem kryterium niepowtarzalnego „Ja” (Gottfredson), etap
rozważań probabilistycznych raczej niż implikacyjnych (Dumora). Chaotyczna
rzeczywistość, stale zmieniającego się rynku pracy nie ułatwia młodym dorastania
do wychodzenia na rynek pracy i konstruowania planów dotyczących zawodowych karier.
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The article deals with the description of football hooligans
in the countries of Visegrad Group (Czech Republic, Slovakia, Poland, Hungary). Text describes history of this phenomenon in the central Europe in the context of European
Football Championships of 2012 and 2016. Particular
hooligans’ groups, the basic characteristics, relations and
manifestations of these groups are briefly presented. In the
final part there are outlined particular actors participating
in tackling with football hooligans, including legislative
procedures stemming from European Convention. In the
conclusion itself there is discussed also police’ cooperation during big football championships.

Introduction
History shows, among other things, sports events not only as a significant part of
entertainment in the free time of the citizens, but also as an important social phenomenon also influencing the social climate (Slepička et al., 2008: 138).
Top-level or national football matches constitute an interesting social phenomenon, one that often has a fundamental impact on other aspects of society. From
a leisure time activity, football has developed into an important phenomenon, influencing other spheres of social life: politics, the economy, interpersonal and inti-

54

Josef Smolík

mate relations. It even has consequences for the provision of security. Assisted by
development of the media, the popularity of football is extraordinary; it is, without
doubt, the most influential mass spectator sport. Television, the Internet and the
radio allow millions, even billions, of fans worldwide to participate in the thrill of
football matches (cf. Smolík, 2006).
However, football matches also have a dark side. Football not only brings people together, but also divides them. In recent decades, issues of football hooliganism and other negative phenomena connected with football, such as racism, xenophobia, and links to various forms of organised crime, have become the subject of
intense media, political, and academic scrutiny.
Violent and anti-social behaviour amongst football fans is referred to as “football hooliganism”, or sometimes as the “British disease” or “English disease”. These
populist terms have been used by the media and by politicians to label the deviant
behaviours which have become associated with (particulary) English football form
the 1960 onwards (Frosdick, Marsh, 2005: 3).
The designation ‘hooligan’, after the Irish immigrant family of Hooligan or
Houlihan, notorious for its ‘asocial behaviour’, originated in nineteenth-century
London. Later it was adopted as a general descriptor for any criminal or rowdy
behaviour. Since about the 1960s, ‘football hooliganism’ has described asocial or
antisocial activities of fans of various football clubs. The aggressive behaviour now
known as football hooliganism began to appear primarily in England in the 1960s
and escalated in the 1980s. Connected with spectatorship at the matches, it entailed such activities as: penetration of spectators onto the football field; throwing
of items on the pitch and on the players; verbal and physical conflicts, issuing in
violence, involving hooligans and the referee, hooligans and players, and hooligan
groups themselves; manifestations of extremism, disorder, and vandalism (for example destruction of trains), and rowdiness generally (cf. Smolík, 2008).
Apart from Britain, the nations who have experienced the most significant
problems of football-related violence are Italy, Germany1, the Netherlands and
Belgium. The available data indicate that levels of football-related violence in these
countries are roughly similar, with incidents occurring at around 10 per cent of
matches (or around 10 per cent of supporters classifiable as “violenet”). Austria,
Sweden and Denmark also experience some problems with football-related violence, although these appear to be on a smaller scale. Sporadic violence has also
Most other commentary from social scientist in Germany has focused onthe neo-Nazi image of many hooligan groups of football fans. The right-wing manifestations are most evident in the
use of Nazi symbols, which could be a provocation, but also the expression of political opinion. (c.
f. Frosdick, Marsh 2005, Mareš, Smolík, Suchánek 2004).
1
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been reported in Greece, the Czech Republic, Albania and Turkey. France, Spain,
Portugal and Switzerland have also experienced episodes of violence (Frosdick,
Marsh, 2005: 26).
In 2012, the UEFA European Championship was held in Poland and the
Ukraine (the two countries bid was chosen at the 2007 meeting of the UEFA’s Executive Committee in Cardiff). This explains why this paper focuses on defining
football hooliganism and on describing this phenomenon within the Visegrád
Group countries: Polish hooligans, in particular, are considered amongst the most
dangerous. They also cooperate extensively with other hooligan groups from within the Czech Republic, Slovakia, and Hungary. Furthermore, attention will be paid
to the legal measures taken to suppress hooliganism, and to the various bodies of
state involved in eliminating this socially pathological phenomenon.
Similar activities of hooligan groups can be expected at the 2016 European
Championship. Besides hooligan clashes, security forces will focus on the terrorist
threat, organized crime and socially pathological phenomena associated with the
provision of major sporting events (prostitution, alcoholism etc.).

Basic concepts and contexts
Important sports competitions are complex phenomena, and the political and economic interests of states, sports organisations, the mass media and transnational
institutions are implicated. Whereas, in many respects these events express general
trends in the dynamics of modern sport (e.g. national teams serve to reinforce the
need for sociocultural identity and national singularity in the global world), signs
of radicalism can also be represented at sports fixtures. This arises in the search
for enemies, which tends to be connected with violence and vandalism (Charvát,
2008: 77).
In connection with the great tournaments, such as the World Cup and the European Championship, football hooliganism has been foregrounded by the media,
and by those authorities involved with the organisation, logistics and security of
the games. This study seeks to describe football hooligans among the Visegrád
Group of countries, i.e. the Czech Republic, Slovakia, Poland and Hungary.2 They
constitute a geographically contiguous space in Central Europe, sharing not only
The Visegrád Group was founded in February 1991, when representatives of Hungary, Poland
and Czechoslovakia signed a declaration of cooperation in Central Europe and undertook joint action in the subsequent processes of integration. Since the disintegration of Czechoslovakia, the group
is sometimes referred to as The Visegrád Four, or V4 for short.
2
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many historical roots but also experience of football hooliganism, the customs and
strategies they employ which will be described below.
Although historically football hooliganism has been primarily connected with
the British Isles, where the phenomenon first appeared and was described, it was later ‘exported’ into other European countries through the efforts of English hooligans;
therefore, today the hooligans of Poland, Russia, Serbia, Italy, Spain, Portugal, Croatia and possibly Germany are the most feared in Europe (cf. Sekot, 2008: 128–130).3
Football hooliganism assumes many forms, some of which may be difficult
to distinguish (Smolík, 2008; Jusko, 2009; Kasal, 2013). At football matches, and
elsewhere, the boundary between normal and abnormal behaviour is not always
established, making certain excesses difficult to classify. (In the Czech Republic,
this mostly sociological issue is dealt with in practical terms by various articles of
the Criminal Code, act no. 40/2009 Coll. In particular, article 358 directly defines
rowdiness in relation to sports matches.)
We can distinguish between forms of football hooliganism that occur in stadia from those that take place elsewhere (assault on a means of transport, pre-arranged clashes away from the football stadium, etc.). Now, it should be noted that
skirmishes between hooligan groups in stadia are now rare. Football hooliganism
is nevertheless used to describe excesses (brawls, acts of violence etc.) connected
with football hooligans, irrespective of where the clashes occur (Mareš, Smolík
and Suchánek, 2004; Smolík, 2008).
Such behaviour is a growing social problem, as public opinion in various countries demonstrates. Representatives of certain international and national institutions are also increasingly showing interest in this issue (Charvát, 2008: 60).
Football hooliganism is centred on gangs of mostly young ‘fans’, who come to
football stadia with the primary aim of provoking a conflict or brawl with similar
groups ‘supporting’ the opposing team. Since the 1990s, a trend has been noticeable Europe-wide, in which hooligan groups comprising dozens or hundreds of
individuals clash with each other away from the well-secured football stadia, on
housing estates or in other previously chosen loci that are highly suitable for this
purpose (for example nature sites, playgrounds, motorway rest areas etc.). These
groups (gangs, packs or divisions) adopt names, which help them to differentiate
themselves from their competitors as well as from non-organised groups.
Football hooligans display their identity through street violence, clothing
themselves in streetwear items sold by their favourite brands, and accessorising
3
Outside Europe, football hooliganism is common in North Africa and Central and South
America, but in the USA it is rare (cf. Wann D.L. et al. 2001: 148–151).
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with flags and scarfs, which are typical of certain hooligan groups, fanzines, websites, etc. (cf. Smolík, 2008;, Sekot, 2008;, Kasal, 2013).
Hooligan groups, unlike regular fans, often do not even identify with a football club (or national team), but only with their group. The self-identification of
hooligan groups leads to exclusivity (Mareš, Smolík, Suchánek, 2004). In some
cases a kind of “superstructure” of football hooliganism is involvement with organized crime (after all, many hooligans are active in the underworld via individual
criminal activity unrelated to the football environment). Typical expressions of the
hooligan identity are the symbols of the individual hooligan gangs. These ubiquitous symbols (presented on banners, scarves, and clothing) reinforce the feeling of
identification and cohesion among a club’s fans. The symbols make it possible to
clearly distinguish between groups. Individual groups of football hooligans meet
all the criteria for a small social group. These criteria may include stability, structuralization, integrity, cohesion, attractiveness, stability, exclusivity, interactivity
among individual groups, intimacy, homogeneity, a specific value system, control
of the value system, focus and group goals, satisfaction of individual members, and
others. Over the course of time individuals in the group gain experience, relationships between individual members deepen, the motives for the group’s behavior
change, etc. A certain group dynamic can be observed founded on like values and
goals (aversion to police, trust in the hooligan group, striving to be the best hooligan group). Each group has its special norms and limits for interpersonal relations and behavior (for example support/lack of support for team, political stance)
(Smolík, 2008; cf. Slepička et al., 2010; Kasal 2013; Čeněk, Smolík, 2015).
Unlike ordinary fans, hooligan groups do not often identify only with a football club, but with a group or gang. In the process of self-definition, these groups
also establish their exclusivity. In certain cases, football hooliganism also creates
a kind of ‘superstructure’, consisting of links between hooligan groups and organised crime; many hooligans are also involved in the criminal underworld by virtue
of additional criminal activities unrelated to football hooliganism (Mareš, Smolík
and Suchánek, 2004).

Roots and particularities of football hooliganism
in the Visegrád Group countries
In the last 20 years, serious incidents of football hooliganism happen in countries
like the Czech Republic, Slovakia, Hungary and Poland. European championships
can provide particularly interesting opportunities for football hooligans. In con-
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nection with the 2012 cup hosted by Poland and Ukraine, it is worth noting that
some Polish hooligan groups established alliances with groups from neighbouring
countries, while others had hostile relations with foreigners. The roots and particularities of football hooliganism in Central European countries are therefore
worth describing.
In Czechoslovakia, Poland and Hungary, the roots of football hooliganism can
be dated to the early twentieth century. As an organised phenomenon, however,
hooliganism began to constitute itself in the 1970s and 1980s, and it was at the
end of the 1980s that the first groups could clearly be identified. The dynamics of
the formation and disintegration of these groups were influenced by a number of
political, economic, cultural, legal, and security factors (cf. Kasal, 2013: 128–141).
In the Czech Republic, about 30 gangs are currently active, each comprising
a few dozen individuals at most (see Mareš, Smolík and Suchánek, 2004: 135–137).
The most active groups support the following football clubs: AC Sparta Praha, SK
Slavia Praha, FC Baník Ostrava, Zbrojovka Brno, SK Sigma Olomouc, and Bohemians Praha 1905. As in other countries, in the Czech Republic a hooligan subculture has developed that is homogeneous, and which is characterised by observance
of substantially distinctive social norms. This then produces stable, structured,
integrated and closed groups with specific value systems, focuses and aims (see
Smolík, 2008: 134). In the past, Czech hooligan groups have not acted peaceably
among themselves when present at international matches; this has often led to
an increase in random incidents among the various groups. Despite this, matches
between national football teams have manifestly not been the primary focus of
rowdies in the past.
Only a few hooligan groups are active in Slovakia today, mainly at matches
between ŠK Slovan Bratislava, MŠK Žilina, FC Spartak Trnava and FC Košice.
Manifestations of spectator violence have arisen especially in matches involving
Slovan Bratislava against Spartak Trnava, Trnava against Nitra, Slovan against
Košice, and Trnava against Košice. Isolated instances of spectator violence have
also been recorded in Slovakia, in connection with matches that were part of the
UEFA Cup or which involved Slovakia’s national team (for example, opponents
form Hungary4 and England were attacked). Manifestations of national chauAn incident at the match between Slovan Bratislava and Ferencvaros Budapest, which was
part of the UEFA Champions League, met with a significant response. Thousands of Hungarian fans
came to Bratislava to support their team. Many violent incidents involving fans of both teams have
occurred on the day of the match. Most disputed was the intervention of the police clad in black balaclavas, who in the eightieth minute of the match ousted all the Ferencvaros fans from the stadium
using truncheons and tear gas (see Mareš, Smolík and Suchánek, 2004).
4
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vinism5, racism, xenophobia, in addition to various provocations have also been
recorded at these matches (cf. Mareš, Smolík and Suchánek, 2004: 103–105).
Harsányi (2005) pointed out that most Slovak hooligan gangs establish coalitions and alliances with similar groups in the Czech Republic, Poland and Hungary (in the past, such alliances involved supporters of the teams Spartak Trnava (SK)–Baník Ostrava (CZ)–GKS Katowice (PL), present-day examples include
Slovan Bratislava (SK)–Zbrojovka Brno (CZ), and MŠK Žilina (SK)–ZKS Góral
Źywiec (PL)).
The Slovak hooligan scene is presently undergoing generational change, so it
is difficult to predict how it will behave in the future. It can be said, however, that
in the past Slovak hooligan groups have not attacked each other at international
matches.
In Poland, football hooliganism had already appeared in the late 1970s, when
fans of the football teams clashed at stadia and in the streets with members of the
Citizens’ Militia (Milicją Obywatelską). A period of dynamic development ensued
in which hooligan and fan tendencies from the West were adopted (for instance
the rise of the ‘ultras’), but the Polish hooligan scene soon began to emancipate
itself, and since the mid-1980s has been one of the toughest worldwide. In the national media, the subculture of football hooligans have been described as ‘pseudofans’ (pseudokibice) or ‘szalikowcy’, and the hooligans often call themselves ‘kibole’, ´chuligani´, ‘hoolsi’ or ´hools´ (cf. Kowalska, 2007; Kubacka-Jasiecka, 2007;
Sahaj, 2007).
Dóktor (2007) noted that the aggression of Polish football hooligans has deep
roots, which are the product of years of experience gained from encounters between traditional Polish clubs such as Legia and Polonia (Warsaw), Wisla and Cracovia (Kraków), and LKS and Widzew (Łódź).
In Poland, football hooliganism is not only connected with the teams from the
first and second league; almost every club down to the fourth league has ‘radical
supporters’. This is one of the reasons why football hooliganism has been experiencing a long-term increase; there are dozens, perhaps even hundreds of active
hooligan groups. Alliances (‘zgod’) between hooligan groups, even those from
geographically distant towns are typical in Poland, and hooligans also enter into
international alliances. The main aim of these alliances is to offer mutual support
in clashes with hostile hooligan gangs. The best known of these coalitions involves
In the Czech language, the word for motherland (vlast) in itself gives rise to the impression of
an emotional relationship to space and other people, which, in a way, we have adopted as our own
(vlastní). Indeed, in one of its original meanings, vlast is connected with vlastní and it is this relationship that distinguishes vlast from all other countries (Holý, 2010: 71)
5
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hooligans supporting the following clubs: Lech Poznań, Arka Gdynia and Cracovia Kraków; Legia Warsaw and Pogoń Szczecin; Wisla Kraków, Lechia Gdańsk and
Śląsk Wrocław (Mareš, Smolík and Suchánek, 2004).
An interesting process is occurring in Poland, whereby spectator violence is
spreading to affect other kinds of sports, such as speedway racing, basketball and
ice hockey; this is usually something more expected in South European countries.
The possibility of clashes is intensified by the catastrophic state of Polish stadia,
where league matches are played, and also by Polish hooligans’ boundless, fanatical loyalty to their club and groups, and conversely, their fervent hatred for those
hooligan groups supporting their competitors. Having said that, as with other subcultures, there is a sense of common belonging, which stems from adherence to
a similar way of life (cf. Kupka, Laryš and Smolík, 2009).
Piotrowski (2002) conducted research on the Azory housing estate in Kraków
and, using this and other evidence, argued that manifestations of football hooliganism in Poland are a response to the feelings of alienation experienced by young
people, especially in large housing estates in cities. Piotrowski also emphasised the
overlap between hooligans and the skinhead subculture, and noted the importance
of the media presentation of football rowdiness. He agreed with the subcultural
approach, according to which individuals who find it difficult to succeed in normal
society might live out a so-called ‘alternative career’ in a hooligan gang (see Beyer
2004: 90–91; Čarnogurský, 2009: 23 for more details).
The most common forms of Polish football hooliganism are as follow: attack
on hostile group across the pitch or incident on the pitch; attack on antagonistic
hooligans at the place they rally, or directly in front of their section of the stadium;
attack on enemy hooligans on their way to the stadium. Many hooligan clashes
are carefully premeditated: weapons might be hidden at stadia; security fences at
stadia may be previously damaged using files; even spies may be sent into the enemy camp, to then convey information about the movements of the rival group. In
recent years, the principle of prearranged fights solely involving hooligan groups
has been applied in Poland (this is called ‘ustawki’ or ‘grillowanie’ – i.e. grilling;
see Mareš, Smolík and Suchánek, 2004; Kowalska, 2007). This principle is also employed at the international level. Clashes are often arranged using mobile phones
or websites. When the Polish national team competes, the country’s hooligan
groups do not maintain peace among themselves: for hooligans, a match involving
their national team acts as just another opportunity to provoke violent incidents
(see Mareš, Smolík and Suchánek, 2004).
In Hungary, the first groups of football radicals began to appear in the 1960s,
especially in Budapest. However, official organisations had only begun to establish
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themselves in the late 1980s. Under the influence of Western European (chiefly
Italian) models, these eventually developed into the groups of so-called ‘ultras’,
which can today be found attached to the overwhelming majority of Hungarian
football clubs. These groups of ultras are officially registered, and as such constitute fan clubs. They usually enjoy close links with the management of the football
clubs, from whom they often receive funding. However, membership fees remain
the major source of income, this is often spent on elaborate choreography and pyrotechnic effects. In Hungary, ultra groups are not limited to the sport of football,
but also appear linked to basketball, handball and even water polo.
Groups of football hooligans began to appear in the country during the 1980s.
On stadia, the hooligans have their own designated sections, standing away from
the ordinary fans and the ultras of the team they support. Easily identifiable stewards, often recruited from among senior and well-respected hooligans, keep order
in these sections. Since 1994, the Hungarian hooligan and ultras scenes have been
charted by the monthly 3 Fölidö [The third half-time]. The mutual enmity between
the supporters of the two most popular clubs in Budapest, Ferencvaros and Ujpest,
is responsible for many instances of spectator violence in the country. Although
every match involving these clubs is subject to extensive security measures, clashes
between the two camps seem inevitable.
The first hooligan gangs connected with Ferencvaros Budapest appeared in
the late 1980s. Hooligans congregated in Section 2 of the stadium, and were there
for every match. Interestingly, a book was written based on the memoirs of these
former hooligans, entitled Section 2 (Mareš, Smolík, Suchánek, 2004).
Similarly to the other countries referenced in this article, there are several dozen hooligan groups in Hungary, associated with teams such as Ferencvaros Budapest, MTK Budapest, Debreceni VSC, Györ, Szeged etc. Some Hungarian hooligans with right-wing leanings have become politicised, as shown by their active
participation in the anti-government protests in October 2006, which were aimed
against the socialist Prime Minister Ferenc Gyurcsány. Bayer (2009: 299) indicates
that about 200 to 300 football hooligans participated in mass riots in Budapest.
During matches involving Hungary’s national team, the main hooligan groups
remained peaceful, avoiding mutual attacks. The coordinated appearance of
Hungarian hooligans occurred on 15 August 2001 in Budapest in connection at
a match between Hungary and Germany. Before the match, a fight took place in
the centre of the city between about a hundred Hungarian hooligans and a group
of Germans numbering roughly the same. Although they were quickly dispersed,
further violence was recorded at the stadium’s entrances (Mareš, Smolík, Suchánek, 2004: 102).
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Although commentaries on football hooliganism differ across the Visegrád
Group countries, it is possible to say that the assumption that a football hooligan
is an asocial drunken young man is in most cases wrong. Above all, it must be
stressed that only sober individuals become involved in genuine hooligan fighting. In many cases these are people for whom hooliganism is adrenaline-fuelled
entertainment, in which they can test their knowledge of martial arts such as
boxing, Thai boxing, kickboxing, karate and ultimate fighting (cf. Cynarski,
2007).
The priority for hooligan groups is violent conflict with rival gangs, whether premeditated (involving hooligans only) or not (which can also involve other persons).
Hooligan clashes have unwritten rules which are mostly adhered to. The goal
is to beat up and defeat the rivals (to win as a group), but not to seriously injure
or kill them. What matters primarily is the prestige of the group or camp, which
must be proven continually. One often discussed – especially when violated –
hooligan rule is the principle of not using weapons in clashes. This rule is usually
broken only in surprise attacks on one group by another (Čarnogurský, 2009:
90).
Contemporary international politics and historical reminiscences are also important, having an impact on the friendly or hostile behaviour of the individual
hooligan groups at football tournaments.

Relations between hooligan groups
in the Visegrád Group countries: alliances and hatred
In the countries of the Visegrád Group, relations between hooligan groups vary
around a continuum ranging from hatred through respect to friendship (alliance
or coalition). In Central Europe, football matches involving the various Czech,
Slovak, Hungarian and Polish teams might therefore occur in a friendly atmosphere, but often are decidedly tense.
The Czech and Slovak football gangs in particular tend to create alliances (in
Czech called družba), whose purpose is to strengthen the hooligan camps concerned. A prime example of these international links is the alliance between the
hooligans of 1. FC Brno and ŠK Slovan Bratislava, which dates back to 1996. The
relationship between the football radicals supporting the teams of Košice in Slovakia and Sparta in Prague is also among the longest-lasting and solid: it dates back
to the times of the Czechoslovak federation. Although friendly and respectful, it
cannot be termed an alliance.

Football hooliganism in the countries of the Visegrád Group

63

In the past, the international alliance of hooligan groups supporting the Czech
Baník Ostrava and the Slovak Spartak Trnava was strong; this began in 1988. Later,
in 1996, it became a tripartite alliance with GKS Katovice in Poland. Now only the
links between supporters of Baník Ostrava and GKS Katowice are sustained. The
links between fans of Prague-based teams Slavia, Bohemians 1905 and the Polish
Górnik Wałbrzych are also strong; they date to 1999. In the past, supporters of
KSZO Ostrowiec (Poland) visited matches of Slovan Liberec (Czech Republic),
and those of Cracovia Kraków (Poland) supported Viktoria Žižkov (Czech Republic); these were not fully developed alliances. Radical supporters of Sparta Prague
visit matches played by Ferencvaros Budapest, but this is not an alliance in the true
sense of the word (cf. Mareš, Smolík and Suchánek, 2004).
An example of an important clash involving international alliances occurred
during the match between SFC Opava and FC Baník Ostrava on 16 September 2009,
which was a Czech FA Cup match. Radicals of Opava (CZ) and Wrocław (PL) attacked supporters of Baník Ostrava (CZ) and GKS Katowice (PL). After the Czech
police intervened, the interrupted match was played on to the end, but skirmishes
continued in the streets. This illustrates that hooligan clashes need not involve two
groups only; in many cases, alliances or coalitions take part in the fighting.
Another example of football violence, in which the nationals of two countries participated, occurred on 1 November 2008 during a match between DAC
Dunajská Streda and Slovan Bratislava, which was part of Slovakia’s premier
league. Following this high-risk game, a discussion developed, concerning not
only football hooliganism, but also political extremism and ethnic intolerance.
Among the security measures taken, 31 people were brought to the police station; of these 16 were Hungarian and 15 Slovak citizens. During the match, paramedics provided assistance to approximately 50 people, and in the region of
a thousand policemen were involved in the operations. Police action against fans
chiefly affected the Hungarians. Hungary’s Prime Minister, Ferenc Gyurcsány,
described the action taken as disproportionate, a claim rejected by the Slovak
side (cf. Pražák, 2010: 404).
The football match and what happened subsequently became a matter of political dispute. Spurred on by police action against the fans of DAC Dunajská Streda,
a rally was organised in front of the Slovak Embassy in Budapest, in which several
hundred protesters participated. The Hungarian Guard (Magyar Gárda Mozgalom) and Jobbik were also involved in the provocations. As the incident became
politicised, the following figures made pronouncements about the football match:
Hungary’s Consul Géza Farkas, Slovak Deputy Prime Minister Dušan Čaplovič,
SMK Deputy Chairman József Berényi, SMK Chairman Pál Csáky, Slovak Minister
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of the Interior Robert Kaliňák, as well as the Prime Ministers of the two countries,
who met a few days later in Komárno. In response to the match, incidents occurred in the Slovak border regions: Slovak signs were painted over in certain municipalities, the Hungarian Guard appeared in the uniforms of the National Guard
(Nemzeti Őrsereg), and border crossings were blocked, etc. (see Kupka, Laryš and
Smolík, 2009; Pražák, 2010).
This incident reveals how a game such as football can be used for purely political and populist purposes. Indeed, numerous examples of such politicisation
can be drawn from past matches, involving the national teams of Argentina and
England; Turkey and Greece; France and Algeria; and others.

State authorities involved
in policies against football hooliganism
In describing the state authorities charged with implementing anti-hooliganism
policies, two main levels must be distinguished in the countries of the Visegrád
group. The first level is national and the second international, the latter entailing,
police cooperation between countries. The temporal horizon is also important; i.e.
are we discussing continuous cooperation and exchange of information, experiences and knowledge, or activities related to a specific tournament or international
match?
The basic constituents at the national level are the authorities tasked with providing internal security in the states, which are engaged in their security apparatuses: these include the state police, municipal police, ministry of the interior, etc.
All of the countries of the Visegrád group deal with the issue of football hooliganism primarily at the police tactical and operational levels. Secret services in the
states are also involved, especially when instances of political extremism occur.
However, bodies of the state are not the only entities concerned with policies targeting football hooliganism. Non-state actors, such as the football unions of the
countries themselves and international organisations such as FIFA and UEFA, also
pursue anti-hooligan policies. The EU also provides an overarching international legal framework for the prevention of and treatment of football hooliganism
(c. f. Smolík, 2008; Jusko, 2009).
This framework is articulated in the European Convention on Spectator Violence and Misbehaviour at Sports Events and in Particular at Football Matches
(hereafter “The European Convention”), adopted in Strasbourg in 1985 as part of
the fundamental treaties prepared by the Council of Europe. The Czech Republic
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acceded to the European Convention in 1995.6 The signatories of the European
Convention committed themselves to close cooperation in controlling violence
and providing security to spectators. They must also ensure compliance with the
recommendations formulated, which concern keeping fans from rival sides separate; control of the sale of tickets; ban on the sale of alcohol; security checks; arrest
and strict punishment of troublemakers (see Bedřich 2006: 193).
In 1999, signatories to the European Convention were recommended to consider the following:
1) Adoption of preventive measures that would impede fans who are known
to be violent from leaving their country and entering the country organising the championship;
2) Adoption of legislative measures allowing preventive or temporary detention of suspect individuals so that suspect persons could be isolated early
enough;
3) Setting of effective penalties to individuals found guilty of crimes connected with football violence; such penalties might include denial of entry onto
the territory of the state where the championship is held, or to stadia on
specified dates and at specified times.
4) Recognition and observation of bans on entering stadia issued in other
countries, and of orders issued by courts abroad (Rada Evropy 2005).
In the organising of the European football championships, the most important
actors are the UEFA, the football unions of the hosting countries, the stewarding
services (the main organiser, medical staff, stewards, announcer at the football stadium), the media, and the security corps involved in providing security. Effective
communication, coordination, and the ability to find suitable solutions among the
various components of the whole system are also important.
Should police intervention be necessary, the course of police action is decided
upon by the commanding officer whose orders the intervening policemen must
follow. It is essential that the commanding officer be in constant communication
with the main organiser of events. For security measures to be effective, certain
model situations and specific procedures need to be clearly established in advance.
Such measures are dependent on how risky the match between national teams is
perceived to be. A team comprised of both the representatives of the organiser and
police specialists (for instance so-called spotters who work with the football fans)
6
The Czech Republic acceded to the Convention in April 1995 on the basis of Czech government resolution no. 27 dated 11 January 1995. Poland acceded to the Convention on 8 December
1994 (Smolík 2008, Cynarski 2007).
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ascertains the degree of risk.7 Czech specialists are usually drawn from the Bureau
of Criminal Police and Investigation Service (ÚSKPV), who have long-term experience with the issue (they are employees of the Czech Sport Intelligence Service,
CZ-SIS). These specialists are involved with matches for which international cooperation is essential, and coordination of high-risk games involving the Czech
national team is one of their basic activities. They also contribute to cooperation
surrounding the international championships, focusing on gathering, analysis and
deployment of all relevant security information. Moreover, they also participate
in the preparation of daily situation reports and cooperate with foreign liaison
officers (cf. Suchánek, 2007). This concept is referred to as ‘visiting police’. The
objectives of the international police cooperation at the great championships have
been defined as follows:
1) Promote good behaviour and peaceful enjoyment at the sporting event;
2) Be considerate of differences in culture and respect the traditions of the
visiting fans and encourage them to behave acceptably in host and transit
countries;
3) Vehemently deal with troublemakers;
4) Use police resources appropriately (Rada Evropy 2005).
At international tournaments, stewards are fundamental, and their duties include the following:
1) Monitoring the stadium before and throughout the match;
2) Welcoming visitors and seating them;
3) Ensuring visitor satisfaction and solving potential complaints;
4) Watching over safety procedures at the stadium (minding in particular safe
arrival and departure of visitors), and making sure that stadium rules are
complied with;
5) Resolving incidents and unexpected situations as they arise;
6) Cooperating with the police or emergency services when necessary;
7) Ensuring that no forbidden item is brought into the stadium. In a separate recommendation, all parties involved are asked to ensure sufficient and efficient
checks of all spectators are carried out at the entrance (Rada Evropy 2005).
7
These are policemen who have appropriate experience undertaking operational activities at
sporting events and have personal experience with the environment of high-risk fans and their expressions. The publicly visible activity of spotters is mainly focused on prevention, reducing the available space for potential violent manifestations of football supporters. Spotters usually communicate
actively and directly with the fans of the national teams, looking for and contacting high-risk fans in
order to prevent inappropriate behaviour or violations of public order and law. At the location of the
match, spotters support the commanding officer, relaying information obtained and providing the
local police with comments and recommendations (see Suchánek, 2007).
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Local government and the media also play important roles in the organising of
large-scale football tournaments. Thus, all of these actors are important in the implementation of anti-hooligan policies. Only the cooperation of all of the constituent bodies described above can secure a trouble-free course for the major football
championships.

Conclusion
Football hooliganism is a worldwide phenomenon, which also manifests in the
countries of the Visegrád Group. This article has briefly described the hooligan
presence in the Czech Republic, Slovakia, Poland and Hungary. It also introduced
relations between certain hooligan groups or coalitions thereof, which are not
based solely on personal encounters; such relations are sometimes established
through media and the internet. Specialised media – zines – describe the various
hooligan and fan activities, and websites do likewise.
The relationships between hooligan groups in the countries of the Visegrád
group diverge around a continuum ranging from hatred through respect to friendship (alliance). I would argue that especially dangerous are situations where purely
hooligan activities, i.e. violent clashes among the supporters of various football
clubs, develop into nationalist passions.
The last section of the article presented the various actors involved in anti-hooligan policies and some relevant legislation. Police cooperation connected
with important football championships was also briefly described.
In terms of security practices, it is important that those police officers involved
in security measures in connection with football matches consider the sometimes
complex structure of the hooligan gangs, and remain aware of the typical manifestations of football hooliganism and the relations between the individual radical
groups. The present study hopes to contribute to such awareness.
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There is a quite big progress in the area of education on
acceptance and tolerance towards multiculturalism. The
main supporter of politics of multiculturalism is Will Kymlicka, and therefore I refer to his thoughts in this essay.
However – in contemporary socio-cultural situation of
Western Civilization, we need something more than only
acceptance for cultural diversity. It is worth to promote
programs of education which include themes related to
building self consciousness of boundaries of self – in both
individual and group aspect. At the same time majority
groups should be supported by some tools allowing defense of their identities, without harming others.

Coraz wyraźniejsze zróżnicowanie kulturowe, będące jednym z najbardziej widocznych efektów migracji, wynikających z różnych zjawisk społecznych, stawia
poważne wyzwania związane z akceptacją odmienności. Dyskusja humanistyczna przełomu XX i XXI stulecia cechowała się znaczącym naciskiem na promowanie idei wielokulturowości i na jej propagowanie z nastawieniem na akceptację. Pod koniec XX wieku pojawiły się w zasadzie dwa podejścia do pozytywnego
postrzegania zróżnicowania kulturowego: deskryptywne i postulatywne. Podej-
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ście deskryptywne stawiało sobie za cel opisanie zjawiska zróżnicowania kulturowego w kontekście specyfiki społeczeństw ponowoczesnych – mobilnych,
heterogenicznych i opartych na rozwoju technologii. W ramach tego nurtu badano więc i opisywano procesy mobilności, motywy migracji, stan zróżnicowania kulturowego społeczności oraz trendy w zmianach tego zróżnicowania. Nurt
postulatywny otwarcie promował zróżnicowanie kulturowe jako stan pożądany,
który powinien być akceptowany, czy wręcz stymulowany w swoim rozwoju.
To drugie nastawienie jest jednoznacznie nacechowane aksjologicznie i wynika
z przyjętych a priori założeń o pozytywnej ocenie zjawisk związanych ze zróżnicowaniem kulturowym (por. Kymlicka, 1995; 1998); niestety, jakkolwiek zdawać
by się mogło pożądane, może łatwo ześlizgnąć się w kierunku paradoksalnego
promowania postaw etnocentrycznych: nawoływanie do konieczności akceptowania pewnego stanu rzeczy jest tak samo niebezpieczne w przypadku promowania homogeniczności, jak i promowania heterogeniczności. Podczas kiedy
zmienia się meritum procesu, sam proces pozostaje identyczny: zakłada brak
akceptacji dla odmiennego punktu widzenia (por. Burszta, 1995; Kmita, 1995;
Rorty, 1991; 1993).
Zainteresowanie humanistów tematyką zróżnicowania kulturowego wynikało bezpośrednio z całego zestawu powiązanych ze sobą zmian dynamicznie zachodzących w Europie, a kreujących nową sytuację społeczno-kulturową. Rozpad
starych struktur polityczno-administracyjnych przyczynił się do formowania
nowych, autonomicznych jednostek państwowych. Jako flagowe procesy dekonstrukcji wymienić tu należy rozpad byłej Jugosławii, Związku Radzieckiego czy
Czechosłowacji. Każde z nowo powstających państw musiało określać nie tylko
swoją tożsamość, ale i relacje z innymi państwami: i tymi już istniejącymi, i tymi
powstającymi. Do tej pory wiele z tych subelementów strukturalnych większych
całości było od siebie wzajemnie bardzo zależnych. Przykładem może być polityka Związku Radzieckiego, polegająca na uzależnianiu od siebie poszczególnych
republik, tak, by uniemożliwić im autonomiczną egzystencję. Realizowano to poprzez wyspecjalizowane lokowanie przemysłu, rolnictwa, przetwórstwa w różnych
republikach, co skazywało je na konieczność współpracy, ale i jednocześnie uniemożliwiało niezależne funkcjonowanie gospodarcze poszczególnych regionów.
Ta polityka spowodowała, że po rozpadzie Związku Radzieckiego autonomiczne
kraje przechodziły okres pogłębionego ubóstwa, niejednokrotnie poprzedzonego
rzeczywistymi konfliktami zbrojnymi. Wymuszało to sztuczne uzależnienie, które
jednak zapewniało spokój polityczny.
Działania o podobnym charakterze, zmierzające jednak do całkowicie innych
celów, legły u podstaw Unii Europejskiej. Wzajemne dobrowolne uzależnienie
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gospodarczo-ekonomiczne państw założycieli miało gwarantować pokój i osłabiać ewentualne mocarstwowe dążenia poszczególnych wchodzących w jej skład
krajów (por. Wersja Skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej – http://oide.
sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14803&Item
id=945). Była to autorska idea Jeana Monneta, wdrożona w życie przez Roberta
Schumana – stworzenia unii o wymiarze ponadpaństwowym, wiążącej interesy
gospodarcze w celu uzyskania pokojowej relacji mającej charakter prewencyjny
w stosunku do potencjalnych konfliktów zbrojnych, w tym także takich o charakterze zbrojnym. Jak sama nazwa wskazuje (od łac. unio – zjednoczenie), proces
miał na celu stworzenie jednego tworu, który byłby amalgamatem kilku/wielu innych. Z dzisiejszej perspektywy widzimy, że o ile łatwiejsze jest tworzenie takiego
związku na poziomie ekonomicznym i gospodarczym, nawet na poziomie legislacyjnym, o tyle jednoczenie państw w ponadnarodowe struktury w aspekcie kulturalnym jest dużo trudniejsze1.
Rozpad wspomnianych wcześniej starych struktur przebiegał mniej lub bardziej pokojowo, niemniej jednak wymusił redefiniowanie siebie przez poszczególne państwa. Procesem przeciwnym było stopniowe powiększanie się Unii
Europejskiej, przyjmującej nowe państwa członkowskie. Ten odwrotny proces
także – w naturalny sposób – wymuszał refleksję na temat dostosowywania poszczególnych państw członkowskich do większości narzucającej reguły, rozwiązania i ustalenia. Kwestie, które mogłyby uchodzić za centralne dla utrzymywania
tożsamości narodowej, podlegały negocjacjom (najistotniejsze chyba było w tym
wymiarze wprowadzanie wspólnej waluty). Poszczególne państwa członkowskie
zostały w ten sposób ponownie skonfrontowane z pytaniem o własną tożsamość,
jej definiowanie, możliwość jej zmieniania itd. Każde kolejne państwo dołączające
do unii mierzy się z tymi samymi pytaniami o możliwość rezygnowania z pewnych elementów kulturowo ważnych na rzecz tworzenia jedności z resztą państw
członkowskich.
Zważywszy, że obydwa wspomniane megatrendy – dekonstrukcji i budowania – zachodziły w kontekście ogólnoświatowego procesu globalizacji, całe zjawisko przybrało znacząco na tempie i zmiany były – i nadal są – nie tylko szybkie,
1
Na uwagę w tym kontekście zasługuje zupełnie niepowtarzalna koncepcja islamskiej ummy
– jednego tworu ponadnarodowego, opartego na wspólnych przekonaniach religijnych, a więc aksjologicznym systemie wskazującym pożądane i niepożądane sposoby zachowania wyrażające pewnego
rodzaju wartości. Umma jednoczy państwa muzułmańskie w rodzaj nieformalnej unii kulturowej,
nieporównywalnie silniejszej niż Unia Europejska (w wymiarze kulturowym) czy innego rodzaju
unie – np. Ligę Państw Arabskich. Przyjąć chyba należy, że umma jest oparta na głęboko zinternalizowanym szacunku dla religii jako kodu aksjonormatywnego (por. Huntington, 1997).
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ale też obejmują zasięgiem nie tylko Europę, a w zasadzie cały świat. Oczywiście
na terenie tego kontynentu fenomenem, który miał ogromny wpływ na nasilenie
się kontaktów międzykulturowych, było zburzenie muru berlińskiego, co ułatwiło
i umożliwiło kontakty pomiędzy zupełnie nieznanymi sobie krajami, ale też pozwoliło na transmisję wartości kulturowych, jak i samych kulturowych artefaktów
z „Zachodu” na „Wschód” – ale także w kierunku odwrotnym. Te wszystkie procesy wymusiły pogłębioną refleksję nad problemem zróżnicowania kulturowego,
narastających migracji i mobilności. Na grunt europejski zaczęto przenosić zasady
działania wypracowane przede wszystkich w Australii, Stanach Zjednoczonych
i w Kanadzie. Szczególnie ta ostatnia stała się bowiem miejscem dynamicznego
rozwoju myśli humanistycznej związanej ze zróżnicowaniem kultrowym. Wybitne
zasługi dla humanistyki kanadyjskiej mają propozycje intelektualne formułowane
przez Willa Kymlickę (1991) oraz Charlesa Taylora (1992, 1995, 1996). Ci dwaj
myśliciele wyznaczyli kamienie milowe w rozwoju myśli związanej z wielokulturowością, zróżnicowaniem kulturowym, a także promowaniem polityki wielokulturowości.
W Kanadzie (podobnie jak w Australii) akceptacja różnic kulturowych nierozerwalnie wiąże się z koniecznością rekompensowania mniejszościom etnicznym
strat, jakie poniosły w wyniku kolonizacyjnej ekspansji kulturowej ze strony kultur
dominujących. Myślowy dorobek Willa Kymlicki jest zorientowany wokół filozofii politycznej skoncentrowanej na zapewnieniu równoprawnego funkcjonowania
społecznego mniejszościom kulturowym (etnicznym i narodowym) funkcjonującym w ramach grup większościowych i zasadza się na bazowej niezgodzie na eksploatowanie słabszych społeczności. Zapewnienie równego traktowania obywateli
należących do mniejszości ma się, zdaniem Kymlicki, odbywać poprzez dostosowanie przynależnych praw do specyfiki społeczności (autorskie określenie group-differentiated rights, por. 1995). Idzie tu zatem o przyznanie pewnego rodzaju
praw grupowych przysługujących z powodu przynależności do jakieś zbiorowości
(przykładem może być zwolnienie pewnych grup z opodatkowania albo przyznanie im praw do wykonywania pewnego rodzaju czynności zarobkowych – przykładem takiego funkcjonowania jest prawo mniejszościowch społeczności Indian
w Stanach Zjednoczonych do prowadzenia działalności zarobkowej w kasynach).
W tym nurcie myślenia termin wielokulturowość należy traktować jako szeroko
ujęty sposób pojmowania grup słabych społecznie i politycznie. Chociaż więc najczęściej odnosi się go do myślenia o narodach/grupach etnicznie innych niż większość, to szerokie ujmowanie wielokulturowości zakłada stosowanie terminu także
do wszystkich innych kategorii osób wyzyskiwanych: a więc – grup zniewolonych
w przypadku niewolnictwa, grup podporządkowanych – opresji wobec kobiet,
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osób dyskryminowanych – homoseksualnych i wielu innych „nieuprzywilejowanych grup”2. Tak rozumiana polityka wielokulturowości ma wiele wymiarów – nie
tylko zbieżna jest z rozważaniami w zakresie tożsamości (2000; Bauman 2004;
Giddens 2002; Melosik, Szkudlarek 1998; Melosik 1996; 2002), z polityką rozpoznawania (w sensie uznawania przynależnych danej grupie praw) (por. Ricoeur
1992; 2004; Taylor 1992; 2001), ale też ma wymiar ekonomiczny. Wszystkie te wymiary zmierzają do reewaluacji grup mniejszościowych i przywrócenia im statusu
pełnoprawnych członków społeczeństwa pomimo długotrwałego ich eksploatowania i definiowania w kategoriach dymensji lepszy–gorszy oraz słabszy–silniejszy. Wsparcie dla idei wielokulturowości może wynikać z odmiennych, w zasadzie
przeciwnych sposobów argumentowania. Najbardziej wpływowy sposób myślenia
o polityce wielokulturowości sformułował Will Kymlicka, opierając się na liberalnych wartościach równości i autonomii. Z tej perspektywy kultura jest użytecznym
jednostkowo narzędziem, bo zapewnia możliwość dokonywania wyborów zachowań, wartości, preferencji z całego ich spektrum – co jest właśnie niezbywalnym
warunkiem zachowania i realizowania autonomicznych decyzji. Kultura jest także
bazą tworzenia poczucia własnej tożsamości – z powodu odniesienia jej do grupy,
w której podmiot funkcjonuje. Taka grupa stanowi rodzaj odbicia samego siebie
w zwierciadle innych ludzi: co staje się podłożem do refleksji nad autodefincją (jest
to oczywiście zbieżne z koncepcjami symbolicznego interakcjonimzu – por. Mead,
1975, Cooley – por. Mucha, 1992). Ponieważ te wartości, zapewniane przez uczestnictwo we własnej grupie kulturowej, są niedostępne dla społeczności (zbiorowości/grup) traktowanych w społeczeństwie gorzej, te właśnie społeczności powinny
być specjalnie chronione i powinny im przysługiwać inne niż większości prawa –
po to, by wyrównać deficyty w zakresie możliwości definiowania samego siebie. Te
specjalne prawa powinny przysługiwać mniejszościom, szczególnie jeśli znajdują
się w sytuacjach, które zostały wytworzone bez ich udziału, czyli kiedy nie ponoszą za własne położenie odpowiedzialności wynikającej ze sprawczego działania
własnego, prowadzącego do takiej, a nie innej sytuacji danych grup. Z tego punktu
widzenia różne mniejszościowe grupy powinny być różnie traktowane i powinny
im przysługiwać inne prawa: na przykład sytuacja autochtonicznych mniejszości
etnicznych (np. Indianie Ameryki Północnej) jest zupełnie inna, niż migrantów
przybywających np. do Stanów Zjednoczonych. Podczas gdy pierwsi, w sposób
W języku polskim nie występuje termin stosowany w języku angielskim underpivilaged,
który jest używany właśnie do opisywania sytuacji tych wyzyskiwanych grup. Warto nadmienić,
że myślenie Willa Kymlicki obejmuje także opresyjnie traktowane i wyzyskiwane grupy zwierząt – uznawanych przez niego za podmiotowo funkcjonujące istoty. Daje temu myśleniu wyraz
w Zoopolis (2011).
2
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niezamierzony i wręcz na siłę, zostali wcieleni do grupy większościowej, ci drudzy
znaleźli się w tej większościowej grupie z własnej woli, na skutek aktywnie i świadomie podejmowanych wyborów (Kymlicka 1989; 1995; 2001).
Perspektywa traktowania wielokulturowości proponowana przez Charlesa
Taylora osadzona z kolei jest w kontekście komunitarystycznego widzenia świata, gdzie wspólnotowe dążenia dominują nad interesami jednostek. Elementem
kluczowym w tym podejściu jest propagowanie polityki rozpoznania – uznania
grupy za wartościową, pełnoprawną strukturę społeczną – wartości i kwestie istotne dla jednostki zostają tutaj odłożone na bok i są traktowane jako drugorzędne
(1992). Rozpoznanie kultur mniejszościowych wymaga odsunięcia na bok zasad
przyznawania wszystkim identycznych praw i zastąpienia ich zróżnicowaniem
w zależności od społecznego położenia i tego, jakie specjalne prawa są niezbędne,
by podnieść wartość kultur niedocenianych.
Trzecia wreszcie z możliwych perspektyw – postkolonialna – przyjmuje że
wielokulturowość jest oparta na poszukiwaniach takich modeli dialogu, które docenią różnorodne sposoby zachowania (i wartościowania) osadzone w różnych
kulturach. Współczesne społeczeństwa są tak zróżnicowane, że nawet przyjmowanie liberalnej perspektywy patrzenia na nie powinno być świadome – to jest powinno wynikać bezpośrednio z założenia, że liberalizm jest jednym z wielu możliwych sposobów patrzenia na społeczną rzeczywistość. W tym sensie liberalizm
jest odzwierciedleniem zasad pewnego rodzaju kultury. Wartości społeczeństw
liberalnych powinno się zatem traktować jedynie jako punkt wyjściowy do budowania bardziej transkulturowych form komunikowania między przedstawicielami
różnych kultur.
Deskryptywne ujęcia wielokulturowego świata stosowały retorykę wynikającą
z przyjętych metafor. Metafora „melting pot” (kotła – szybkowaru), który stapia ze
sobą różnego rodzaju kultury w jedną całość, przeciwstawiana jest „mozaice kulturowej”, w której różne kultury współegzystują ze sobą na zasadzie zachowywania autonomii i granic (w sensie metaforycznym), wchodząc jednocześnie w skład
większej całości. Przykładem pierwszego miały być Stany Zjednoczone Ameryki.
Przykładem drugiego – Europa, szczególnie ta zjednoczona w Unii Europejskiej.
Kolejno pojawiła się metafora „bałkańskiego kotła” – ten nie tworzył jednorodnego amalgamatu, jak to się miało dziać w przypadku „melting pot”. Kocioł bałkański to ciągle kipiąca zawartość, która w każdej chwili może się wylać, gwałtownie wybuchnąć. Ostatnia z deskryptywnych metafor kulturowych to „salad bowl”
– wprowadzająca dodatkowy wymiar do opisu rzeczywistości. Tutaj kulturowe
struktury mieszają się ze sobą, tworząc jedną potrawę, jednak zachowują swoje
wyjściowe cechy.
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Promowanie wielokulturowości i kulturowego zróżnicowania przyniosło już
w dużej mierze pożądane efekty. Zarówno dla zwolenników, jak i przeciwników
stało się jasne, że jest to proces nieodwracalny i nieuchronny, dynamicznie zmieniający demograficzną strukturę społeczną świata. W zasadzie więc uznać można,
że na gruncie poważnej humanistyki ugruntowane już są też przekonania o zróżnicowaniu kulturowym, jego wartości oraz o tym że jest to nieuchronnie nasilający
się proces. Mimo to w zakresie szeroko rozumianej akceptacji społecznej jest jeszcze dużo do zagospodarowania. Ostatnie sondaże na temat postaw wobec zróżnicowania kulturowego pokazują, że sytuacja nie jest pod tym względem najlepsza i są jeszcze znaczące obszary, w których nie jest ono akceptowane społecznie.
Badanie CBOS ze stycznia 2016 roku, stymulowane pojawieniem się w Europie
uchodźców z Syrii, wskazuje:
Większość Polaków (53%, tyle samo co przed miesiącem) uważa, że Polska nie powinna przyjmować jakichkolwiek uchodźców. Nieco ponad dwie piąte badanych (41%) akceptuje udzielanie
im schronienia w Polsce, z tym że zdecydowana większość z nich (37% ogółu) tylko do czasu,
kiedy będą mogli wrócić do kraju, z którego pochodzą. Jedynie 4% respondentów uważa, że
powinniśmy przyjmować uchodźców i pozwolić im osiedlić się w Polsce. (CBOS, 2016: 1)

Dalej w tym samym komunikacie czytamy:
Ostatni znaczący wzrost odsetka badanych opowiadających się za zamknięciem granic przed
uchodźcami odnotowaliśmy po listopadowych atakach terrorystycznych w Paryżu, inspirowanych przez tzw. Państwo Islamskie. Doniesienia o sylwestrowych zajściach w Kolonii nie wpłynęły na dalsze pogarszanie się stosunku Polaków do uchodźców. Wyniki styczniowego badania
niemal nie różnią się od grudniowych. (CBOS, 2016: 2)

Wyniki sondaży opinii publicznej dokładnie odzwierciedlają fakty społeczne
– konflikty na tle kulturowym, w szczególności te z użyciem przemocy (w tym broni), są jednoznacznie odzwierciedlone w statystykach i wynikach badań. Poniższe
zestawienie odzwierciedla wzrost niechęci Polaków do przyjmowania emigrantów,
w zależności od tego, co działo się w obszarze relacji międzykulturowych i o czym
donosiły media (CBOS, 2016: 4).
Autorzy komunikatu piszą:
W porównaniu z grudniem stosunek do uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki również tylko
nieznacznie się zmienił. Prawie co trzeci badany (30%, tyle samo co przed miesiącem) akceptuje
przyjęcie przez Polskę części uchodźców z tych rejonów. Natomiast niemal dwie trzecie (63%,
spadek o 1 punkt procentowy) jest temu przeciwnych. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że od
maja 2015 roku odsetek badanych zdecydowanie sprzeciwiających się przyjmowaniu przez Polskę
tej grupy uchodźców powoli, ale systematycznie rośnie (w ciągu ostatniego miesiąca wzrost o 3
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punkty procentowe). Akceptacja przyjmowania uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki rośnie
wraz z wiekiem i oceną własnej sytuacji materialnej. Aprobata takich działań jest wyraźnie częstsza wśród badanych z wykształceniem wyższym (43%) oraz określających swoje poglądy polityczne jako lewicowe (49%). Najrzadziej akceptację przyjęcia części uchodźców z tych rejonów wyrażają najmłodsi badani (od 18 do 24 roku życia – 18%) oraz mieszkańcy wsi (20%). (CBOS, 2016: 3)

Ryc. 1. Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców
Źródło: CBOS, 2016: 4

W badaniach realizowanych i prezentowanych w ramach Europejskiego Sondażu Społecznego można zaobserwować zbieżne trendy w stosunku do otwartości
na wielokulturowość:
Jak pokazują rezultaty ESS, niektóre zjawiska w sferze postaw wobec imigrantów mają charakter
dość trwały i stanowią powtórzenie trendów pojawiających się w badaniu przeprowadzonym
trzynaście lat temu. Przede wszystkim, respondenci w państwach europejskich biorących udział
w ESS wykazują bardziej otwarte postawy wobec imigrantów z państw europejskich niż wobec
imigrantów z państw pozaeuropejskich. Podobna prawidłowość występuje w przypadku pytań
o imigrantów tej samej lub różnej rasy / grupy etnicznej. Deklarowane postawy wobec imigrantów tej samej rasy lub grupy etnicznej są bardziej przychylne niż postawy wobec imigrantów
innej rasy lub grupy etnicznej. (Andrejuk, 2015: 2)3
3
W 7. rundzie Europejskiego Sondażu Społecznego wzięli udział respondenci z 22 krajów
(w tym dostępne są dane nt. 15 krajów, a 7 krajów nie opublikowało jeszcze wyników). Nie wszystkie
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Andrejuk, omawiając polskie wyniki dla ESS, doskonale naświetla społeczno-polityczne tło dla dwóch sondaży zrealizowanych w odstępie trzynastu lat. Autorka pisze:
Część pytań została powtórzona i była już wcześniej zadana w edycji European Social Survey
z 2002 roku, czyli również w momencie szczególnie trudnym z punktu widzenia wielokulturowości – po zamachach terrorystycznych w Stanach Zjednoczonych (2001) oraz związanej
z nimi panice moralnej dotyczącej imigrantów muzułmańskich. W okresie pomiędzy analizowanymi rundami ESS też miały miejsce wydarzenia, które mogły mieć wpływ na otwartość
lub brak otwartości społeczeństw przyjmujących wobec imigrantów: zamachy terrorystyczne
w Madrycie (2004) oraz Londynie (2005), kryzys gospodarczy, który w 2009 r. dotknął większość państw europejskich (z wyjątkiem Polski). W Polsce kontekst pytań zadanych w najnowszej (2015) edycji ESS jest inny niż trzynaście lat temu. Państwo wstąpiło do Unii Europejskiej
(2004); w związku z otwarciem rynków pracy poszczególnych państw członkowskich nasiliła
się migracja z Polski do państw unijnej „piętnastki”. Ale też przyjmujemy coraz więcej imigrantów zarobkowych spoza Unii. Dokonane zostały znaczące zmiany w przepisach o cudzoziemcach, ułatwiające pobyt i pracę w Polsce: uchwalono ustawę z 7 IX 2007 o Karcie Polaka, ułatwiającą przyjazd do Polski oraz integrację na rynku pracy migrantom z państw byłego Związku
Radzieckiego, którzy legitymują się polskim pochodzeniem. Weszła w życie nowa zmieniona
ustawa z 12 XII 2013 o cudzoziemcach. Część zmian po 2004 r. dostosowywała polskie prawo
migracyjne do dyrektyw unijnych, np. wprowadzając instytucję długoterminowego rezydenta.
(Andrejuk, 2015: 5)

Ten komentarz do wyników jest niesłychanie istotny, wyjaśnia bowiem tło
procesu i umieszcza uzyskane wyniki w kontekście społeczno-kulturowej rzeczywistości. Zaskakujące jest, jak na tle tych zdarzeń o charakterze społecznym trwałe
są (i mało zmienne) uzyskiwane w Polsce wyniki: „Wstępne wyniki badania pokazują, że Polska sytuuje się w środku skali, tj. wśród państw europejskich średnio przychylnych imigrantom” (Andrejuk, 2015: 5). Komentując wyniki, autorka
podkreśla, że wszystkie kraje odzwierciedlają ten sam trend – wpływ migracji na
kulturę krajów przyjmujących jest oceniany dużo wyżej niż wpływ na gospodarkę.
Można te wyniki zapewne interpretować jako wynikające z obaw o możliwości
ekonomiczne macierzystych rynków.

pytania były zadawane w każdym kraju – np. w części analiz nie ma Czech, Estonii, jeśli dany fragment kwestionariusza był ominięty. Próby są dobierane losowo i są reprezentatywne dla struktury
populacji poszczególnych krajów, respondentami są osoby w wieku od 15 lat wzwyż (bez górnej
granicy wieku) – do próby dobierani są mieszkańcy danego państwa bez względu na ich obywatelstwo, przynależność narodową i język.1 W większości badanych krajów badanie przeprowadzono
na przełomie 2014 i 2015 r., natomiast w Polsce było realizowane najpóźniej IV-IX ’15 (Andrejuk,
2015: 3–4).
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Ryc. 2. Ocena wpływu obcokrajowców na kultury narodowe w opinii różnych narodowości
Źródło: ESS 2014–2015 oraz EES 2002
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Ryc. 3. Ocena wpływu obcokrajowców na gospodarki narodowe w opinii różnych narodowości
Źródło: ESS 2014–2015 oraz EES 2002

Także analiza dyskursu medialnego ostatniego półrocza pokazuje, że problem zrozumienia dla odmienności kulturowej nadal wymaga znaczących działań. Dodać jednak należy, że niechęć wobec odmienności kulturowej jest także
wzmagana poprzez agresywne zachowania mniejszości etnicznych i narodowych
w stosunku do większości (jakkolwiek nieuprawnione są generalizacje uogólniające te negatywne działania na całą społeczność, jednak rzutują one silnie na proces postrzegania grup mniejszościowych.). Dyskurs medialny i selekcja informacji
mają ważne znaczenie dla szerokiej opinii publicznej i kształtują jej nastawienia.
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Można się więc spodziewać, że ostatnie medialne doniesienia z roku 2016 na temat zamachów terrorystycznych (Stambuł i Bruksela – marzec 2016, Bagdad i Essen – kwiecień 2016, Orlando – czerwiec 2016, Nicea – lipiec 2016) będą wpływały na percepcję mniejszości etnicznych, a co za tym idzie, całości fenomenu
zróżnicowania kulturowego. Jednocześnie jednak w przywoływanym już tekście
K. Andrejuk komentuje: „Dane pokazują, że deklarowane postawy Polaków wobec uchodźców są szczególnie życzliwe i otwarte, pod tym względem przodujemy
wśród państw europejskich analizowanych w badaniu” – co ma Polskę wyróżniać
na tle krajów europejskich, w których na przestrzeni 13 lat dzielących mawiane
edycje ESS, zachodziły dynamiczne zmiany w stosunku do migrantów (2015: 14).
Należy jednak pamiętać, że w homogenicznej etnicznie Polsce te kontakty z odmiennościami kulturowymi są sporadyczne: „Respondenci z Polski najczęściej deklarowali, że nie mają z nimi kontaktów w ogóle (57,3%) lub mają takie kontakty
rzadziej niż raz w miesiącu (16,1%). Z kolei 26,7% respondentów stwierdziło, że
ma takie kontakty raz w miesiącu lub częściej” (Andrejuk, 2015: 17). Niezaprzeczalnie jednak aktualne wydarzenia, w szczególności o negatywnym wydźwięku,
prezentowane za pośrednictwem mediów masowych, skutecznie obniżają poziom
pozytywnego nastawienia do obcokrajowców. Pozostaje więc pytanie o to, jakie
strategie działania podejmować w sytuacji – z jednej strony świadomości nieodwracalności procesu zróżnicowania kulturowego, a z drugiej wyraźnych objawów
zderzenia cywilizacji (które prorokował Huntington już w 2007 roku).
Na poziomie analizy socjologicznej jest tutaj widoczny klasyczny konflikt wartości, który uniemożliwia budowanie zrozumienia pomiędzy skonfliktowanymi
stronami. Okazuje się bowiem, że prócz pozytywnego nastawienia i świadomości własnego etnocentryzmu potrzebne są jeszcze inne narzędzia do tego, by móc
budować porozumienie kulturowe. Na poziomie praktyk społeczno-kulturowych
obserwować można takie, które budzą nie tylko brak akceptacji, ale wyraźną niechęć, próby ich zwalczania i stawiania aktywnego oporu wobec nich. Praktykami
tego rodzaju, które budzą wyrażane głośno protesty, są w szczególności praktyki
zmierzające lub oparte na naruszaniu integracji cielesnej innych ludzi, ale także
zwierząt (por. obrzezanie dziewcząt, festiwal Yulin w Chinach4 czy festiwal Gad4
Festiwal Yulin związany jest z chińską tradycją jedzenia mięsa, szczególnie w związku ze świętem przesilenia letniego – w Yulin, stolicy prowincji Kuangs. Festiwal budzi wiele kontrowersji – z jednej strony jest mocno osadzony w chińskiej tradycji spożywania psiego mięsa. Z drugiej strony zwierzęta zabijane podczas święta tracą życie w wyjątkowo okrutny sposób, trudny do zaakceptowania
przez przedstawicieli kultur zachodnich oraz wrażliwych mieszkańców Chin (por. Pawłowska, http://
wyborcza.pl/1,148125,20097523,psy-sa-tluczone-palkami-potem-zostawiane-by-wykrwawily-sie.
html, dostęp: 19.07.2016).
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himai w Nepalu5). Obserwowanie takich praktyk stawia bardzo wyraźne pytanie
o granice akceptowalności dla odmienności kulturowej i uzmysławia, że nie da się
„akceptować wszystkiego” w imię zasady „everything goes”. Okazuje się więc, że
nie można spychać lęków i oporów społeczności przyjmującej odmienności kulturowe, na margines i klasyfikować ich jako nieuzasadnionych. Co więcej wydaje
się, że należałoby jednak przyjąć, że edukacja ku wielokulturowości powinna zasadzać się na budowaniu nastawienia nie tylko do innych, ale i do siebie. W tym
sensie opór stawiany przez społeczności wobec przyjmowania kulturowo obcych
elementów należy interpretować jako prośbę o udostępnienie narzędzia, które pozwoli na bezpieczne koegzystowanie obu stron. Konieczność namysłu nad tym
zagadnieniem jest coraz wyraźniejsza w kontekście ostatnich ataków terrorystycznych, które nawet najzacieklejszych zwolenników zróżnicowania kulturowego stawiają przed ważnym pytaniem: jak, dbając o innych, dbać o siebie. Niestety, na
gruncie edukacji ku wielokulturowości promuje się silnie postulat „bycia pozytywnie nastawionym do innych”, bez możliwości asertywnego wyznaczania własnych
granic, co można uzyskać tylko na podstawie pogłębionej refleksji na temat swojej
własnej tożsamości. Na gruncie edukacji ku wielokulturowości pojawia się bardzo
niewiele projektów wspierających wyznaczanie własnych granic tolerancji. To jest
granic, które pozwalają na przyjmowanie inności wraz z jej kulturowym kontekstem, ale w sposób taki, który jednocześnie jest bezpieczny dla przyjmującego. Na
skutek tego dostrzegamy w tej chwili coraz częstsze zjawiska, które wskazują na
bezradność społeczności przyjmujących migrantów – nie są one wyposażone niemal w żadne narzędzia ochrony – już nie tylko swojej tożsamości, w tym kulturowej ale także swojej fizycznej integralności6.
W mojej ocenie należałoby więc w obecnej sytuacji społeczno-politycznej na
świecie postulować uruchomienie programów edukacyjnych, zbudowanych na
nieco szerszym kontekście przygotowującym do wyzwań, jakie tworzy zróżnicowanie kulturowe. Projekty te proponuję oprzeć na następujących założeniach:

Festiwal Gadhimai odbywa się co 5 lat w dystrykcie Bara w Nepalu. Podczas niego zabijane
były w rytualny sposób zwierzęta z kilku gatunków: wół domowy, świnie, kozy, a także drób i gołębie – składane w ofierze bogini mocy – Gadhimai. Festiwal ten był najbardziej drastycznym świętem
religijnym na świecie. W 2015 roku przywódcy religijni wydali oświadczenie, z którego wynika, że
święto zostało oficjalnie zakazane. Festiwal gromadził około 4 miliony ludzi, zabijano do pół miliona
zwierząt (por. http://www.peta.org/action/action-alerts/urge-nepal-end-gadhimai-animal-massacre/,
dostęp: 19.07.2016).
6
Mam na myśli sytuacje zbrojnych ataków terrorystycznych, w których giną ludzie i których
grupy przyjmujące nie są w stanie powstrzymać ani im skutecznie zapobiegać, działając w zasadzie
jedynie post factum.
5
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1) Budowanie świadomości różnic kulturowych. Działania edukacyjne na
tym polu są nadal niezbędne dla tworzenia pozytywnego kontekstu odniesień wielokulturowych. Świadomość faktu, że kultury mają charakter
dyfuzyjny (Golka, 2007), jest w zasadzie jednoznaczna ze zrozumieniem
tego, że nie daje się dzisiaj już kultury definiować w kategoriach tradycyjnych przypisań etnicznych zamkniętych w administracyjnych granicach.
Niestety, nadal powszechne jest takie rozumienie kultury. Warto jednak
podkreślać, że w zasadzie dzisiaj adekwatny opis zjawisk kulturowych musi
być osadzony w definicjach związanych z teoretycznymi podejściami w rodzaju społeczno-regulacyjnej koncepcji kultury Jerzego Kmity (Banaszak,
Kmita, 1991). Kultura jest tutaj ujmowana jako respektowany w danej społeczności zespół reguł normatywnych i dyrektywalnych, i jest ulokowana
w myślowej świadomości jednostkowo-społecznej, intersubiektywnie komunikowanej uczestnikom praktyki społecznej (por. Kmita, 1983). Taka
definicja kultury pozwala oderwać ją od wymiaru narodowo-etnicznego
i daje możliwość tworzenia kontekstu zrozumienia, zależnego od szeroko
widzianej perspektywy współczesności: elastyczności, fragmentaryczności,
przenikalności granic i redefiniowalności.
2) Oswajanie odbiorców z faktem, że zróżnicowanie kulturowe jest procesem
nieuchronnym i nie ma od niego ucieczki. Wydawać by się mogło, że wiele
zostało już na ten temat powiedziane. Jednak i tutaj mamy do czynienia
z ciągłą obecnością przekonań separatystycznych, zmierzających do tego,
żeby zrealizować własne założenia o możliwości odcięcia się od innych
wpływów kulturowych. Tego rodzaju przekonania widoczne są w ciągle
podejmowanych próbach fizycznego separowania niechcianych społeczności od tych dominujących. Przykładami są mury (ściany) budowane
w celu ograniczenia wpływu kulturowego szczególnie poprzez utrudnienie
migracji. Mam tu na myśli fizyczne ściany – przykładów konstruowania
takich murów dostarczają choćby sytuacje na granicy pomiędzy Stanami
Zjednoczonymi a Meksykiem, na Słowacji czy w Bułgarii, ale także tworzenie barier natury formalnoprawnej. O nieadekwatności w stosunku do
rzeczywistości społecznej tych prób stawiania realnych, fizycznych murów
pisałam w innym miejscu (por. Mamzer, 2014), ale warto powtórzyć, że
w społecznościach postindustrialnych opartych na przetwarzaniu informacji, wręcz infantylnie brzmią koncepcje zakładające, że można fizycznie
oddzielić jeden naród od drugiego. Jedyną skuteczną metodą oddzielania
jest blokada przepływu informacji – tutaj rzeczywiście widać pewien rodzaj
możliwej skuteczności (szczególnie jeśli zgodzić się z założeniem, że spo-
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łeczności postindustrialne oparte są na przetwarzaniu informacji – przykładem jest tutaj powszechnie krytykowana procedura kontroli Internetu
w Chinach).
3) Wskazywanie na pozytywne aspekty życia w społeczeństwie zróżnicowanym kulturowo. Bezsprzecznie zróżnicowanie kulturowe, podobnie
jak każdy inny poziom zróżnicowania, niesie ze sobą wielość perspektyw
percepcji świata. Ta różnorodność spojrzeń pozwala na ich wzajemne
uzupełnianie się i wzbogacanie, i jest to niezaprzeczalnie ogromny zasób,
który – umiejętnie wykorzystany – jest nieocenionym źródłem inspiracji
oraz krytycznej analizy podejmowanych działań. Trudność polega w tym
przypadku właśnie na tym, by umieć różnorodnością zarządzać w sposób
efektywny i wykorzystujący właśnie to zróżnicowanie dla wspólnej realizacji wytyczonych celów. Zarządzanie różnorodnością staje się dzisiaj jedną z ważniejszych kompetencji nie tylko w obszarze budowania tolerancji,
ale także w obszarach związanych bezpośrednio z zarządzaniem zasobami
ludzkimi.
4) 
Identyfikowanie wyzwań wynikających ze zróżnicowania kulturowego.
Ten obszar działań wydaje się niezagospodarowany przez krytyczne, racjonalne refleksje podejmowane na gruncie merytorycznie realizowanej
humanistyki. Mamy za to do czynienia z dyskursem medialnym opartym
na zdroworozsądkowych ocenach, eskalowaniu zagrożeń bez wskazywania
możliwych sposobów radzenia sobie z sytuacjami, oraz niezdrowym epatowaniu sensacyjnymi doniesieniami (por. medialne doniesienia na temat
zachowań uchodźców w Niemczech oraz „skandalicznie roszczeniowe postawy uchodźców” na Węgrzech i w Austrii w 2016 roku). Chcąc racjonalnie podejmować zarządzanie wielokulturowością, trzeba te wyzwania identyfikować i nazywać, a jednocześnie wskazywać praktyki mogące stanowić
funkcjonalne rozwiązana lub przynajmniej inspiracje do ich poszukiwania.
Przykładów takich praktycznych dylematów jest wiele i jeśli pozostaną one
nierozwiązane, staną się niechybnie przyczynkiem do narastającej niechęci. Takimi potencjalnie zapalnymi zjawiskami mogą być dylematy pomiędzy wymogami umieszczania fotografii osoby na dokumentach tożsamości
a zakazem pokazywania twarzy osobom postronnym w islamie; różne dni
wolne od pracy związane z różnymi wyznaniami religijnymi, a wpływające
na stosunki między pracownikami; różne tryby funkcjonowania w ciągu
dnia, zależnie od wyznawanej religii lub przekonań (np. czas na modlitwę
w islamie); ale też bardziej subtelne: inne zachowania promowane przez
kulturę pochodzenia i kulturę obecnego życia w przypadku migrantów
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(por. Białas, Malewska-Peyre, 2001), która wskazywała na taki właśnie
konflikt oczekiwań w przypadku muzułmańskich nastolatek mieszkających
we Francji. Niezaprzeczalnie więc, wyzwania tego rodzaju istnieją. Umiejętność ich zidentyfikowania i klasyfikowania właśnie jako wyzwań, a nie
problemów, pozwala przejść do następnego etapu w procesie edukowania
ku wielokulturowości, tj. szukania alternatywnych zachowań i możliwych
rozwiązań dla tych właśnie wymagających sytuacji.
5) Wyznaczanie granic „ja”. Te problematykę zaczęłam zarysowywać w kontekście edukacji międzykulturowej w innym miejscu (por. Mamzer, 2011).
Wydaje się jednak, że nadal nie poświęca się jej wiele uwagi. W obecnej
sytuacji społeczno-politycznej, nasilającej ruchy migracyjne na tle uchodźczym, wydaje się to jedną z podstawowych kwestii. Podjęcie działań edukacyjnych w tym kierunku ma zapewnić grupom większościowym poczucie
bezpieczeństwa w zakresie integralności własnej tożsamości. Wyznaczenie
tych granic „ja” – zarówno indywidualnego, jak i grupowego – ma na celu
określenie niezbywalnych dla tożsamości elementów, które są subiektywnie
postrzegane jako ważne dla danego podmiotu. Niezasadne wydaje się ignorowanie potrzeby bezpieczeństwa – jako jednej z podstawowych potrzeb
człowieka, definiowanych już przez A.Maslowa (1991).
6) Budowanie i promowanie projektów związanych z uczeniem asertywności. Na poziomie jednostkowym umiejętność asertywnej obrony swoich
preferencji daje poczucie bezpieczeństwa i komfortu, a jednocześnie nie
narusza integralności psychicznej interlokutora. Na poziomie społecznym
tę funkcję zachowań asertywnych spełniają ustalenia legislacyjne, w sposób obiektywny definiujące, jakie zachowania są społecznie dopuszczalne,
a jakie nie.
7) Identyfikacja konfliktów opartych na wartościach oraz kształcenie kompetencji radzenia sobie z nimi. To szeroki obszar kompetencyjny, odnoszący
się w dużej mierze do refleksyjnego procesu samopoznania i uświadomienia sobie własnych ograniczeń kulturowych, własnych preferencji oraz ich
tła i roli w subiektywnych systemach wartości.
Konkludując – pośród tych wszystkich kwestii, najistotniejsze w mojej ocenie
jest zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa grupom przyjmującym przedstawicieli innych kultur. Jest to niezbywalny gwarant pozytywnego i otwartego nastawienia do odmienności. Werbalizowane i wyrażane poczucie zagrożenia powstające w wyniku napływu przedstawicieli odmiennych kultur (ale nade wszystko
w wyniku realizowania przez nich zachowań, które są powodem powstawania
zderzeń na tle konfliktów wartości) traktować należy nie jako wyraz niechęci – co
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jest najczęściej podawaną interpretacją – nie w kategoriach odrzucenia, ale warto
pochylić się nad psychospołecznymi mechanizmami leżącymi u podłoża takich
lęków. Tym zupełnie podstawowym mechanizmem może być lęk o możliwość zachowania własnej tożsamości (także fizycznej integralności – a więc już w zasadzie
strach). Trywializowanie tego lęku, jego podłoża i jego dewaluowanie jest podstawowym błędem: nierozpoznanie jego przyczyn uniemożliwia tworzenie strategii radzenia sobie z nim. Te zaś strategie powinny wyrastać z takich programów
edukacyjnych, które trafiają w potrzeby: pozwalają trafnie kształcić kompetencje,
skutkujące tolerancyjną postawą, opartą na solidnym poczuciu bezpieczeństwa.
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The life of the modern child is accompanied constantly
thesis “more, faster and better.” Research on childhood
gaining importance and take on a new dimension. They
are necessary because they provide important information
about key values in the child’s life. They help also in the
search of new opportunities for the educational environment forces individuals, groups and institutions in an effort
to protect childhood as a common good and the protection of children from the increasing pressure of time and
the harmful effects of civilization acceleration.

Wprowadzenie
Według Agaty Przybysz „Pedagogika zdaje się nie zauważać, że czas możemy rozumieć nie tylko jako zjawisko fizyczne (wtedy mówimy o czasie ilościowym, obiektywnym), ale również jako subiektywne odczucie, doświadczenie czasu”1 (Przybysz, 2010: 150).
1
Czas w naukach pedagogicznych, zdaniem autorki, pojawia się jedynie w badaniach budżetu
czasu i czasu wolnego ucznia, bywa aspektem ukrytego programu wychowania i służy jako kategoria
opisu nauczyciela.
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Badacze życia społecznego i kultury słusznie twierdzą, że „czas jest fundamentalnym elementem społecznego funkcjonowania ludzi oraz kluczową kategorią
kultury”2 (Tarkowska, 1992: 22–23). Za jego pomocą ludzie postrzegają rzeczywistość. Jest on ważnym składnikiem wszelkiego doświadczenia indywidualnego
i zbiorowego. Każde społeczeństwo i każda kultura ma inne nastawienie do czasu,
czyli do jego trwania, przemijania czy zmiany3.
Refleksja nad rolą czasu jako czynnika determinującego funkcjonowanie
człowieka, nad umiejętnością dysponowania czasem w społeczeństwie „płynnej
nowoczesności”4 (Bauman, 2007: 6) nie napawa dziś optymizmem. Czas stał się
regulatorem i organizatorem ludzkiego życia. Stał się towarem, który można zaoszczędzić, zainwestować, ale także stracić i zmarnować (Sztompka, 2002: 490).
Już w 1825 roku Johann Wolfgang von Goethe w liście do przyjaciela, kompozytora Zeltera, krytykując tempo swoich czasów, pisał ku przestrodze: „Jeśli dobrze
wykorzystujemy czas, zawsze mamy go pod dostatkiem, przeto nieraz dwakroć
i trzykroć więcej mi się zrobić udawało (…). Czas nie ma końca, a każdy dzień
przypomina naczynie, które pomieści wiele, jeśli naprawdę chcemy je napełnić”
(Klein, 2009: 159).
Czas w dobie masowej produkcji, masowej kultury staje się cenny jak pieniądz, a obok jakości stanowi wyznacznik skuteczności działania, co nie jest bez
wpływu na psychologiczne spojrzenie na życie i funkcjonowanie człowieka (Sędek, Bedyńska, 2010: 7). Psychologiczne efekty przeobrażeń cywilizacyjnych oraz
ograniczonych możliwości adaptacyjnych człowieka przewidywał i analizował już
pod koniec lat 60. również Alvin Toffler (Toffler, 1974). Zwracał on uwagę na zmieniające się sposoby postrzegania otaczającej nas rzeczywistości oraz odczuwania
czasu i związane z nim nieznane wcześniej sytuacje, do których człowiek musi się
szybko dostosować, a z którymi nie ma czasu się oswoić i zrozumieć.
2
Na regulującą życie społeczne funkcje czasu zwracali uwagę przede wszystkim socjologowie
tacy jak, między innymi, Durkheim czy Giddens, a także antropologowie, psycholodzy.
3
Wymienione cechy czasu najtrafniej oddaje kategoria czasu społecznego, składającego się
z tworzywa konkretnych zdarzeń i zjawisk ważnych dla danego społeczeństwa. Kategoria ta jest opisana szeroko w opracowaniach naukowych wybitnego socjologa, E Tarkowskiej np.: Czas w życiu
Polaków. Wyniki badań, hipotezy, impresje (1992); Czas w społeczeństwie. Problemy, tradycje, kierunki
badań (1987) oraz Temat nieznany: Czas (Na marginesie pracy H. Worach – Kardas – Wiek a pełnienie
ról społecznych, „Kultura i Społeczeństwo” 1986, XXX, nr 2.
4
Zdaniem autora „Płynne życie to życie pełne niepewności przeżywane w warunkach ciągłego
niepokoju. Najdotkliwsze i najuporczywsze obawy związane z takim życiem to lęk przed tym, by
nie dać się zaskoczyć, by nadążyć za szybkim biegiem wydarzeń, by nie zostać z tyłu, nie przeoczyć
«terminu ważności», nie obarczyć się posiadaniem czegoś, co nie budzi już żądzy posiadania, nie
przegapić momentu, w którym trzeba zmienić taktykę i nie przekroczyć granicy, zza której nie będzie
już odwrotu”.
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Zastanawiając się nad znaczeniem doniosłości studiów nad czasem, można
byłoby zapytać, jaką rolę odgrywa interdyscyplinarna wiedza o czasie, jakie miejsce zajmują badania nad czasem w pedagogice. Jako pedagog społeczny zainteresowany problemem czasu upatruję doniosłość wyników wielowątkowych badań
chociażby w kwestii dostarczania informacji o zagrożeniach związanych z życiem
w ciągłym pośpiechu, wiedzy dotyczącej ochrony czasu naturalnego jako dobra
wspólnego oraz ochrony dzieci przed narastającą presją czasu, wskazania potrzebnych umiejętności radzenia sobie z czasem oraz wartości, które ocaliłyby młode
osoby przed zgubnymi skutkami cywilizacji przyspieszenia.
Wybrane aspekty powyższych kwestii czynię przedmiotem moich rozważań
w niniejszym artykule.

Czas i jego interpretacje
W Praktycznym słowniku współczesnej polszczyzny pod redakcją Haliny Zgółkowej czytamy, że czas to „obiektywna, ciągła, dająca się mierzyć wielkość (jedna
z podstawowych – obok przestrzeni – form bytu materii) subiektywnie odbierana
jako następstwo: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”. Ta nowa, począwszy
od Immanuela Kanta, krytyczna metoda pojmowania czasu zmierza w kierunku
określenia granic świata naszej świadomości oraz kierunku zrozumienia wszystkich danych świata. Pojęcie czasu jest psychicznym wytworem człowieka, pozwalającym mu na przystosowanie się do zmian otoczenia (Zgółkowa,1996: 397). Czytamy dalej, iż czas może być rozumiany jako:
1) obiektywna, ciągła, dająca się mierzyć wielkość subiektywnie odbierana;
2) następstwo: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość;
3) wyodrębniony okres albo między dwoma zdarzeniami albo by dopełnić jakąś czynność;
4) rachuba czasu jednej z podstawowych (obok przestrzeni) form bytu materii;
5) kategoria gramatyczna czasownika między momentem mówienia a momentem dokonywania się nazwanej czasownikiem akcji;
6) czas także może określać aurę, pogodę, klimat.
Z kolei w Słowniku języka polskiego (Doroszewski, 2000) możemy przeczytać
następujące znaczenia słowa czas:
1) nieprzerwany ciąg chwil, trwania;
2) wyodrębniony okres, pora, gdy coś jest wykonywane lub coś się dzieje;
okres dziejowy;

90

Katarzyna Segiet

3) chwila, moment, pora;
4) pogoda;
5) rodzaj rachuby czasu astrologicznego, geograficznego.
Czas zatem możemy przedstawić w różnorodnych interpretacjach. Czas pędzi,
ucieka leczy, zaciera wspomnienia. Możemy go różnie przeżywać, doświadczać.
Przykładem mogą być tu rozważania wybitnego socjologa Jana Szczepańskiego.
Jego zdaniem inaczej ujmuje czas człowiek zdrowy, ponieważ wypełnia go pracą,
rodziną, zabawą. Człowiek bezsilny, samotny, chory, będący w sytuacji trudnej, nie
mając możliwości działania, musi rozprawić się z czasem sam. „Czas – pisze Szczepański – jest zespołem wszystkich sił, niszczących wszystko co istnieje” (Szczepański, 1984: 316–317). W doświadczeniu człowieka bezsilnego upatruje wspomniany
autor jego wielkość, bowiem często zapominamy, jaką dużą siłę trzeba posiadać,
by żyć i zmagać się z przemijającym czasem w godzinie bezsilności i bezradności.
O czasie możemy mówić między innymi, że jest tworzony, regulowany, kontrolowany, historyczny, skonstruowany, że czas stanowi nieunikniony fakt życia
społecznego i istnienia kulturowego. Czas związany jest z Bogiem, wszechświatem, jest wszędzie, przenika nasze życie oraz przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
(Adam, 2010). Warto nadmienić w tym miejscu, że badaniem fenomenu czasu
zajmuje się od niedawna multidyscyplinarna nauka o czasie.
Czas przybiera różne formy i dlatego też wymieniamy różne jego klasyfikacje.
Jedną z nich podaje Wiesław Sztumski, dzieląc go na realny i wirtualny. Pierwszy
odnosi się do obiektów istniejących w świecie rzeczywistym, drugi – do obiektów
świata wirtualnego, czyli do rzeczywistości kreowanej przez komputery. Wspomniany autor dzieli jeszcze czas realny na naturalny (przyrodniczy) i sztuczny
(kulturowy). Wymienione podziały przenikają się i wpływają na siebie nawzajem
(Sztumski, 2010: 26–28).
Dawniej dominującą rolę w życiu każdego człowieka odgrywał czas naturalny
(przyrodniczy). Dziś w kształtowaniu się naszego środowiska życia coraz większe
znaczenie uzyskuje czas kulturowy (sztuczny), który determinuje nasze życie. Znaczący wpływ na zaistniałą sytuację ma ideologia konsumpcjonizmu i kult pieniądza. W. Sztumski pisze „Jesteśmy niewolnikami pieniądza, który stał się bogiem
kapitalizmu i powszechnym obiektem kultu” (Sztumski, 2010: 26–28).
Poczucie pośpiechu rodzi się w naszej świadomości, która orientuje się według
czasu wewnętrznego (endogennego). Istnieje jeszcze czas zewnętrzny (egzogenny). Czas wewnętrzny jest niezależny od zegarów mechanicznych i biologicznych.
Świadomość sama tworzy swój własny czas. By móc lepiej obchodzić się z czasem,
uczeni zalecają najpierw zrozumieć prawa czasu wewnętrznego. Zegary wewnętrz-
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ne zlokalizowane są w organizmach ludzi i wiążą się bezpośrednio z ich funkcjami
życiowymi.
Na funkcjonowanie zegarów wewnętrznych (endogennych) wpływają:
1) rytmy wewnętrzne (endogenne) – to procesy lub zjawiska powtarzające się
cyklicznie w organizmach;
2) rytmy zewnętrzne (egzogenne) – to procesy lub zjawiska powtarzające się
w przyrodzie ożywionej i nieożywionej;
3) czynniki środowiska przyrodniczego, między innymi: światło, temperatura
(Sztumski, 2010: 26–28).
Wewnętrzny zegar człowieka ma następujące właściwości: jest autonomiczny; jest odporny na zmiany temperatury; daje się przestawiać; ma ograniczoną
elastyczność; jest koordynatorem zdarzeń i jest genetycznie sterowany (Sztumski,
2010: 33). Jednak to człowiek ma swobodę decydowania, jak dysponować czasem
i wybrać sposób odczuwania rytmu życia.
W naukach społecznych (mam na myśli zwłaszcza socjologię i psychologię)
czas rozumiany jest jako subiektywne odczucie. To doświadczanie czasu nazywane jest czasem społecznym. O czasie możemy mówić także jako o zjawisku społecznym. Dynamizm życia społecznego charakteryzuje nieustanna aktywność ludzi, dokonujące się zmiany i toczące się procesy. Wszystkie zjawiska społeczne
dokonują się w czasie, dzieją się w jakimś momencie i trwają przez pewien czas.
Żadne zjawisko społeczne nie jest izolowane, pojedyncze czy osobne (Sztompka,
2002: 474–475). To socjologowie, a zwłaszcza przedstawiciele klasycznej, francuskiej szkoły socjologicznej, wybitni badacze czasu: Emile Durkheim, Marcel
Mauss, Henri Hubert, Marcel Halbwachs uznali, że czas jest „faktem społecznym”,
emancypacją życia społecznego, wytwarza się dzięki kolektywnym ludzkim formom bytowania. Jest nie tylko kategorią poznania, ale i konstruktem społecznym,
który jednocześnie reguluje i ukierunkowuje ludzkie działanie. Czas jednocześnie
wyraża i wyznacza rytm życia społecznego. Jest zrelatywizowany kulturowo (Hall,
1999) i historycznie. W takim ujęciu czas jest siecią relacji odzwierciedlających
i kształtujących temporalne zależności między zjawiskami czy działaniami społecznymi (Hall, 1999).
Można mówić o różnych koncepcjach czasu lub o różnych podejściach do
problematyki czasu w zależności od omawianej epoki i typie kultury. Można też
mówić o koncepcjach czasu przyjmowanych przez dyscypliny naukowe. Inny jest
czas fizyka, matematyka, biologa, socjologa, psychologa czy historyka. Możemy
spotkać się z różnym nazewnictwem, za pomocą którego określamy czas. A zatem
nie o jeden czas chodzi, lecz o wiele, których natura jest odmienna (Pawełczyńska,
1986: 17–18).
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Cywilizacja przyspieszenia – nowe zjawiska, nowe problemy
Cywilizacja przyspieszenia wiąże się nieodłącznie z postępem technicznym, który
dyktuje nowy system wartości, a z nim perspektywy dalszego rozwoju. Pojawiające
się nowe zjawiska, zagrażające ludzkiemu życiu i zdrowiu, zagrażające środowisku,
wzbudzają niepokój wielu ludzi nauki i nie tylko. Temporalność i procesualność
zjawisk współczesnego świata, zwłaszcza wpływ galopującej globalizacji oraz ideologia konsumpcjonizmu, zmienia zachowanie człowieka i ma zasadniczy wpływ
na jego codzienne funkcjonowanie.
Każdy rodzic stara się stwarzać korzystne warunki bytowe, które zapewniają
możliwość godnego życia i wychowania dzieci. Współczesna, szybko rozwijająca
się cywilizacja techniczna (Pawełczyńska, 1986) z jednej strony otwiera możliwości
i szanse, kształtując warunki życia człowieka na co raz wyższym poziomie, z drugiej
jednak strony przekształciła się w byt niezależny od człowieka, który ją stworzył.
Specyfikę cywilizacji technicznej charakteryzują cele i motywacje ekonomiczno-konsumpcyjne, w stosunku do których kształtuje się, zdaniem A. Pawełczyńskiej,
hierarchia wartości, a z nią związany czas ilościowy, który zaczyna pełnić funkcję
miary przyspieszenia wydajności pracy, ale także i kariery, sukcesu (materialnego, indywidualnego), przyspieszenia niemal wszystkiego. Staje się on sojusznikiem
i zarazem wrogiem człowieka (Pawełczyńska, 1986: 164–169).
Cywilizacja techniczna, a wraz z nią kultura konsumpcyjna, spowodowała naczelne znaczenie wartości materialnych, które podlegają mierzeniu i liczeniu, człowiek zaś zajmuje w niej pozycję instrumentalną (Pawełczyńska, 1986: 164–169).
Żyje zatem w świecie rzeczy, a jego sens życia sprowadził się do zdobywania ich
i czerpania z tego przyjemności. Zabezpieczenie niezbędnych warunków materialnych staje się celem priorytetowym, w odniesieniu do którego kształtują się
postawy konsumpcyjne, umniejszając znaczenie potrzeb duchowych człowieka,
ograniczając szanse jego osobowego rozwoju. Społeczeństwo, w którym przyszło
żyć rodzicom wraz z dziećmi, jest „społeczeństwem przesady i rozrzutności, społeczeństwem zbędności i marnotrawstwa. Im płynniejszą ma ono strukturę, tym
więcej osób potrzebuje przedmiotów konsumpcji, by zabezpieczyć się przed ślepymi ciosami losu (które w języku socjologii noszą nazwę nieprzewidzianych skutków
działań” (Bauman, 2007: 132).
Cywilizacji przyspieszenia towarzyszy presja chwili i marnotrawstwo czasu
oraz usilne staranie się „bycie na czasie”. Rodzice zaczynają żyć zgodnie z zasadą
„więcej, szybciej i lepiej” i wpajają dzieciom te wartości. Najmłodsze pokolenie
wyrasta w świecie, w którym króluje zasada „coś za coś”, co ma fatalne konsekwencje dla jego rozwoju. W niespokojnej codzienności nie ma czasu na refleksję,
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dążenie do rozumienia i doznawania świata, a także do bycia dziecka z rodziną.
Wymienna swobodnie i całkowicie – niczym koszule, jak mówi Zygmunt Bauman
– tożsamość (późno)nowoczesna to nie po prostu jeden z jej zwykłych wariantów,
niewinna mutacja, lecz nicujący efekt czasu zdziczałego (Bauman, 2007: 132).
Doszło do niepokojącego, używając określenia Lesława Hostyńskiego, procesu „zlania się” różnych odmian wartości (Hostyński, 2006: 402) i skupieniu się
człowieka przede wszystkim na wartościach materialnych. Postępująca dewaluacja
wartości zaznacza rozkład moralny, który ukazuje swe piętno w procesie wychowania, a które jest jedyną drogą – jak pisze pedagog społeczny – T. Pilch – „budowania i ulepszania człowieka”. Zdaniem wspomnianego autora,
• żyjemy w świecie rywalizacji zamiast współdziałania jako nakazie współczesnej kultury;
• wykazujemy neurotyczną potrzebę sukcesu lub kulturową obsesję zwycięstwa (jak nazywa to Aronson);
• obecnie wydajność działania staje się miarą człowieka zamiast reguły, „iż
miarą wszechrzeczy jest człowiek”;
• ważniejsza jest wolność od odpowiedzialności;
• dominuje wzór człowieka technopolu zamiast człowieka humanisty;
• pogłębia się nierówność udziału i dostępu;
• korporacyjny egoizm i izolacja zamiast wspólnoty;
• dezintegracja społeczna spowodowana obojętnością i bezradnością oraz
• widoczna staje się spekulacja kapitałem jako źródło bogactwa zamiast pracy
(Marzec-Holka, Guzy-Steinke, Joachimowska, Rutkowska, 2010: 58).
W efekcie dyskusji nad stanem rodziny, wspólnotą i kulturą T. Pilch pisze:
z punktu widzenia pedagogiki społecznej analiza rodziny (…) państwa jako wspólnoty realizującej
politykę społeczną oraz kultury, szczególnie w jej wymiarze masowym, stwarza szansę empiryczną
na ocenę ich znaczenia dla przebiegu procesu wychowawczego oraz dla kształtowania się istoty
i jakości systemu wartości, które kreuje z niezwykłą siłą kultura masowa. (Pilch, 2007: 92)

Środki masowej komunikacji niepokojąco przywłaszczają sobie dziś „rolę demiurga społecznej wyobraźni i kreatora norm społecznego zachowania” (Pilch,
2007: 92).
W niespokojnej codzienności rodzice wraz dziećmi zaczynają funkcjonować
w pewnej psychozie wykorzystania dostatecznie każdej godziny. Biorą udział –
używając słów Albina Kleina – w „ogromnym teście postępowania z czasem, którego ciągle jest za mało, mimo że żadne jak dotąd pokolenie nie dysponowało taką
ilością wolnego czasu” (Klein, 2009: 155–165). W społeczeństwie konsumpcyjnym
czas staje się towarem deficytowym.
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Stefan Klein przedstawia wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie stowarzyszenia Forsa w 2005 roku, które ukazują, iż za główną przyczynę stresu uznaje
„stały pośpiech i niepokój” aż 67 procent Niemców. „Pośpiech dotyczy zwłaszcza
kobiet, 60 procent spośród nich miało dzieci, a 83 procent pracowało zawodowo,
możemy zatem stwierdzić, iż niedostatek czasu ma twarz kobiety, która próbuje godzić wychowanie i opiekę nad dzieckiem z karierą zawodową” (Klein, 2009:
155–159). Myślę, iż problem ten dotyczy także i Polski.
Działające we współczesnej cywilizacji przyspieszenia czynniki zewnętrzne,
jak postępujące zmęczenie, złe samopoczucie, lęk, stres psychiczny i towarzysząca
rodzicom wieczna gonitwa, przenoszone są na dzieci. Wzrastająca ilość sytuacji
stresowych w ich życiu codziennym wiąże się dodatkowo z koniecznością dostosowania do szybkiego tempa przemian w pracy i życiu, oraz gotowością rozwiązywania trudnych problemów życiowych.
Pracujący zawodowo rodzice muszą dziś sprostać nie tylko wymaganiom
w pracy, ale także rozpoznawać i zaspokajać potrzeby swoich dzieci. Obecne
możliwości korzystania z ogromnych zdobyczy wiedzy i twórczego działania są
nieograniczone. Nie chcąc z niczego rezygnować, rodzice i dzieci gonią za umykającym czasem. Dodatkowo niezliczone oferty cyfrowe mediów burzą bliskość
i powodują pogłębiający się proces dehumanizacji wychowania.
Współczesne dzieciństwo wypełnia nieustanny dynamizm i zmienność. Wszelkie zdarzenia, sytuacje, ludzie, aktywności, które dokonują się w tym okresie rozwojowym, mają swój czas trwania i są ze sobą ściśle powiązane. Dzieciństwo dzieli
się zwykle na czas życia rodzinnego, czas nauki, zabawy, wypoczynku. W latach
dzieciństwa możemy mówić przede wszystkim o czasie twórczym, który emanuje
z aktywności rozwiązywanych za sprawą osób znaczących. Jest on związany z nauką, z zabawą dającą dziecku zadowolenie i radość. Współcześni rodzice w trosce
o swoje dziecko starają się wykorzystać maksymalnie czas tak, by go nie zmarnować, nie stracić. Stają się reżyserami czasu dziecka, organizując go i modyfikując.
Zapominają jednak o tym, że dla prawidłowego rozwoju dziecka nie bez znaczenia
jest wykorzystanie czasu wolnego przede wszystkim na wypoczynek, na regenerację sił dziecka, na wyciszenie, a nawet bezczynność oraz bycie dziecka z rodziną.
Ten czas powinien stwarzać możliwości przeżywania wspólnych chwil, które będą
stanowiły bazę dla rozwoju silnej więzi, miłości i wzajemnego zrozumienia. Brak
czasu przeznaczonego na odpoczynek dziecka wiąże się z ważnym i nie nowym
zjawiskiem, opisywanym szeroko w literaturze niemieckiej między innymi przez
Michaela Schulte-Markworta5 w takich pracach naukowych jak Burnout-kids czy
5
Badania Michaela Schulte-Markworta dotyczą zjawiska wypalenia dziecięcego. Przeprowadzono je w grupie 1200 uczniów hamburskich szkół i dowodzą, że dla 30% dzieci szkoła jest przyczy-
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Superkids jako syndrom przemęczenia czy wyczerpania dzieci prowadzący w konsekwencji do wypalenia dziecięcego. Jego wzrost występowania budzi niepokój
wielu pedagogów, psychologów, terapeutów dziecięcych, którzy wskazują na nowy
nasilający się fenomen charakteryzujący współczesne dzieciństwo.
W cywilizacji przyspieszenia dominuje „wszechobecna ekonomizacja”. Model życia pod presją jest przekazywany dzieciom najpierw przez rodziców, potem przez grupę rówieśniczą oraz szkołę. Ten zewnętrzny nacisk przekształca się
w wewnętrzną motywację u dzieci i często, mimo że rodzice próbują uświadomić
dziecku, że nie musi być najlepsze, nie daje to pozytywnych rezultatów. Motywacja wewnętrzna dziecka jest efektem socjalizacji i wpływu bodźców zewnętrznych.
Dorośli już od wczesnych lat dziecka wpajają mu, że musi ono być najlepsze, organizując mu biografię, inwestując w jego edukację od najwcześniejszych lat.
Charakterystycznym zjawiskiem życia w niespokojnej codzienności są zmieniające się proporcje wydatkowania czasu dorosłych i dzieci. Pracujący zawodowo
rodzice muszą dziś sprostać nie tylko wymaganiom w pracy, ale także rozpoznawać i zaspokajać potrzeby dzieci. Amerykańska psychoterapeutka Sue Gerhardt
jednym z wywiadów stwierdziła, że „Dziecko potrzebuje uwagi. Ale nie tej, która
każe rodzicom zaspokajać każdą jego potrzebę. Chodzi o uwagę pewnych siebie
rodziców, którzy reagują na rzeczywiste potrzeby dziecka, a nie na swoje wyobrażenie, czego mu brak”6.

Wychowanie do nowej kultury czasu
Problematyka czasu na przestrzeni wieków fascynowała wielu myślicieli poszukujących „klucza do zrozumienia wielu zagadkowych aspektów ludzkiej myśli
i działania”, jak pisał kiedyś Brandon (Brandon, 1965: V), ale i w czasach obecnych problematyka ta jest aktualna i staje się przedmiotem wielu dociekań badawczych, zwłaszcza przedstawicieli nauk humanistycznych. Jest ona interpretowana
rozmaicie, bądź jako sytuacja „przesilenia kulturowego”, bądź „zagrożeń cywiliną stresu, niezadowolenia i nudy. Co piąty uczeń klas maturalnych przyznaje, że szkoła nie sprawia
mu jakiejkolwiek przyjemności. A zatem szkoła nie stanowi problemu tylko dla 10% uczniów. Dzieci
w szkole doznają wielu rozczarowań dowiadują się, czego nie potrafią, z czym sobie nie radzą, nie
otrzymując w zamian pomocy i wsparcia. Zob. wywiad z autorem badań: „Charaktery. Magazyn
Psychologiczny” 2016, nr 12(239), grudzień.
6
Sue Gerhardt jest psychoterapeutką, współzałożycielką Oxford Parent Infant Project (OXPIP),
pionierskiej instytucji charytatywnej, która zapewnia pomoc psychoterapeutyczną rodzicom i dzieciom. Autorka książki Znaczenie miłości. Jak uczucia wpływają na rozwój mózgu. (Why love matters),
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
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zacyjnych”, bądź „presją współczesności” (Tarkowska, 1987: 4) przeświadczeniem
szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej, będącej skutkiem szybkich
zmian wszechobecnej ekonomizacji czy kompulsywnej konsumpcji, której jesteśmy zarówno świadkami jak i uczestnikami, a która ma znaczący wpływ na nasze
zachowania, myślenie i warunki życia.
W obecnej sytuacji niewątpliwie doniosłe będą pytania, co robić z czasem,
który mamy do dyspozycji. Jak wykorzystywać każdą wolną chwilę, mądrze nią
rozporządzać i wypełniać cennymi treściami.
Karol Marks napisał kiedyś: „czas jest przestrzenią dla rozwoju człowieka” (Nowicki, 1983: 149), a zatem powinno się czas szanować i wypełniać mądrymi aktywnościami. Stoimy przed nowym wyzwaniem i potrzebą wychowywania młodych
pokoleń do nowej kultury czasu i wykorzystania wiedzy płynącej z wartej przypomnienia nauki – ekologii czasu. Przedmiotem jej zainteresowania jest ochrona
czasu naturalnego, ochrona środowiska życia i ludzi7, „bo jedno jest pewne i od
kultury niezależne, że mianowicie pula naszego czasu jest skończona” (Sztompka,
2002: 490).
Wspomniany już przeze mnie Wiesław Sztumski w artykule Turboświat, pułapka przyspieszenia i ekologia czasu podejmuje kwestie zagrożeń związanych
z akceleracją tempa życia, podkreślając równocześnie potrzebę jego spowolnienia
i odśpieszania. Jest to istotne ze względu na to, że prawdopodobnie dochodzimy
do kresu możliwości przystosowania się do takich szybkości i tak szybkich zmian,
które wyczerpują się nasze zdolności adaptacyjne – cielesne i intelektualne. Postępu zahamować nie sposób – stwierdza autor – ale można starać się rozsądnie nim
kierować.
Do tego potrzebna jest restytucja roli czasu naturalnego w życiu człowieka związana z wyzwoleniem się spod presji sztucznie wprowadzonego czasu zegarowego. Chodzi o to, by z powrotem
obowiązywała dawna mądra maksyma wszystko w swoim czasie zamiast współczesnej wszystko
w jednym czasie, w jednej chwili, abyśmy mogli wydostać się z pułapki przyspieszenia, w którą
wpędził nas niezwykły postęp wiedzy i techniki w XX wieku. (Sztumski, 2010: 25)

Cywilizacja przyspieszenia może być – co warto podkreślić – wyzwaniem dla
osób zajmujących się edukacją (czy pedagogizacją) rodziców do zmiany w postawach i stosunku do czasu. Dobrym przykładem oddziaływań w środowisku może
Wiesław Sztumski pisze, iż „Ekologia czasu powstała w końcu lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Jej przedmiotem zainteresowania są, m.in. ochrona czasu naturalnego, ochrona środowiska życia
i ludzi przed niszczącym działaniem czasu zegarowego. Jest to nauka o odziaływaniach wzajemnych
między człowiekiem a czasem, będącym komponentem naszego środowiska”.
7
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być, jak opisuje Mikołaj Winiarski, odpowiednio zorientowana edukacja środowiskowa. Edukacja ta „…związana byłaby z chronieniem «świata zakorzenienia»,
jako źródła siły i poczucia dumy z dziedzictwa kulturowego” (Nikitorowicz, 2005:
28), jak też z pewnym przygotowaniem członków wspólnoty lokalnej do uczestnictwa w przestrzeni paralokalnej i globalnej. Przed edukacją środowiskową staje
pilne zadanie dotyczące poszerzenia i upowszechnienia wiedzy o środowisku lokalnym i regionalnym (przyrodzie, kulturze, życiu społecznym i relacjach międzyludzkich, gospodarce, życiu politycznym, historii etc.), a także przybliżania wiedzy o zjawisku globalizacji, jej trendach rozwojowych i aspektach, implikacjach
społeczno-kulturowych, socjalnych, edukacyjnych, natury politycznej etc. Chodzi
tutaj także o kształtowanie postaw otwartych społeczności lokalnych na wartości
pozytywne, jakie niesie globalizacja, oraz przygotowanie instrumentalne niezbędne do zaangażowanego uczestnictwa w rozwiązywaniu w ramach lokalnych, regionalnych i szerszych − problemów, jakie generuje zjawisko globalizacji (Winiarski,
2010).

Zakończenie
Niniejszy tekst to zaledwie wprowadzenie do tematu o nowej kulturze czasu, wychowaniu, któremu towarzyszy dziś cywilizacja przyspieszenia. Anna Pawełczyńska, zastanawiając się nad obecną sytuacją człowieka, stwierdza, iż
większość działań wymyka się spod kontroli logicznych, przemyślanych wyborów i stanowi reakcję systemu nerwowego na warunki środowiska, w którym działają różne źródła frustracji,
konfliktów i cierpień. Lgnąc do tego, co żywotne, tracimy pewność siebie, odczuwając napięcie,
mamy małe szanse ucieczki, włączeni w nowe konflikty interesów, zdani jesteśmy na konieczność walki. Silną presja potrzeb konsumpcyjnych i aspiracji związanych ze społecznym prestiżem uniemożliwia pełną realizację dążeń. (Pawełczyńska, 1986: 177)

W obliczu takich sytuacji to społeczeństwo musi przejąć funkcję uświadomienia jednostki do sytuacji wielkości wyborów, by uchronić ją przed zwątpieniem
i frustracją. Istotne jest zatem wyposażenie człowieka (zwłaszcza dzieci i młodzież) w system wiedzy pozwalającej wzmocnić jego ludzką odporność i czerpania
radości z dokonywania mądrych wyborów w obronie swojego zdrowia i cennych
wartości.
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Culture is a term which raises today many theoretical and
methodological questions due to its compex nature. It is
being perceived as something described more in plural
terms rather as a whole and a universal pattern, despite the
impact made on the debate by the globalization discourse.
Thus it is also nowadays an object of study in many academic disciplines. However, a discipline which shows the
most significant interest in the scientific investigion of culture is anthropology. This paper examines the key issues
in the understandning of culture within anthropology and
its relaion to pedagogy. The latter issue is being raised in
order to highlight a relagtively new anthropological subdiscipline, i.e. anthropology of education as a research
perspective whoch could deliver certain answers to the
problem of cultural diversity, multiculturalism and multicultural education.

Kultura jest dziś bezsprzecznie wszechobecna. Odwołanie się do niej stanowi nierzadko warunek sine qua non opisu współczesnej znaczącej obecności człowieka
w poszczególnych obszarach rzeczywistości, tworzonej przez niego oraz go okre-
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ślającej. Bez kulturowego zakorzenienia bowiem ta ludzka omniprezencja wydaje
się niepełna i płytka. Argumentacja na rzecz czynników o charakterze kulturowym dodaje dziś takiej deskrypcji często zasadności i ją legitymizuje w ramach
bieżącej refleksji humanistycznej. To nieco metaforyczne stwierdzenie jest zasadne, przynajmniej jeśli chodzi o obecność samego pojęcia kultury w różnorakich
dyskursach, w szczególności tych o ambicjach naukowych. Kultura tym samym
staje się coraz częściej rodzajem specyficznej narracji o świecie; swoistym językiem
kreującym rzeczywistość za pomocą słów. Reifikacja kulturowej terminologii jest
zatem zjawiskiem typowym dla wielu obecnych modeli akademickiej deskrypcji.
Oczywiście ta dość optymistyczna z kulturologicznego punktu widzenia konstatacja dotyczy wprawdzie przede wszystkim szeroko pojętej humanistyki, lecz
w ostatnich latach dostrzec można istotne zainteresowanie problemem obecności
elementów, procesów i czynników o charakterze kulturowym również w naukach
odległych od studiów nad człowiekiem w jego stricte antropologicznym, tj. głównie społeczno-kulturowym wymiarze1. Proliferacja pojęcia kultury w nauce stała
się dziś jednak faktem. Mowa tu nie tylko o jej „nadobecności” w znaczeniu użycia
samego terminu w naukowej nomenklaturze, lecz również w znaczeniu pewnego
poszerzenia ram przedmiotu badań wielu dziedzin nauki, dotąd kulturą się per se
niezajmujących.
Wzmożone skupienie uwagi na badaniu kultury, wraz z jej praktycznymi manifestacjami objawiającymi się w przeróżnych obszarach ludzkiej działalności, jest
zjawiskiem wartym odnotowania nie tylko ze względu na kształtujący się obecnie
na naszych oczach nowy rodzaj dyskursu naukowego. Niemniej to właśnie tenże
dyskurs stanowi o tym, jak kultura jest dzisiaj konceptualizowana tak w sensie naukowym, jak i potocznego jej rozumienia. Częściowo lokuje się on w popularnej
dziś szerokiej formule „nowej humanistyki”, skupia te kierunki i nurty, które wyłoniły się na gruncie transformacji myśli zachodniej w połowie XX wieku. Można
jednak też rzec, iż jest to aktualnie nie tyle dyskurs kulturowy, co bardziej dyskurs
o kulturze, lub, co więcej, dyskurs poprzez przedmiot kultury. Jest on tym samym
swoistą metanarracyjną autorefleksją nad źródłami naszej wiedzy i sposobami jej
1
Chodzi tu o dyskusje toczące się w naukach biologicznych i zoologii dotyczące złożonych
protospołecznych zachowań dających się zaobserwować wśród różnych gatunków zwierząt (nie
tylko wśród naczelnych). Wskazać można w tym miejscu tak badania nad szympansami Bonobo
prowadzone przez brytyjską prymatolog Jane Goodall, jak i te realizowane nad szczurami wędrownymi przez izraelskiego socjobiologa Josepha Terkela. Wyniki tych badań każą się nam zastanowić
nad kulturą jako właściwością dystynktywną dla gatunku ludzkiego, gdyż w obu z wymienionych
przypadków zwierzęta te wykazują np. znaczny stopień umiejętności wykonywania i użytkowania
narzędzi.
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artykulacji oraz zastosowania. Kultura staje się zatem w nim nierzadko przedmiotem intensywnych dociekań, obiektem epistemologicznego pożądania, narzędziem pozwalającym włamać się do przestrzeni, które już dawno temu zatrzasnęły
przed nami swoje podwoje, skazując nas na naturalistyczne i deterministyczne
domysły. Z drugiej strony zostaje ona nierzadko przez ów dyskurs zawłaszczona,
zinstrumentalizowana i poddana licznym aktom (nad)użycia w celu obrony określonych linii argumentacji, włączona w porządek polityki i zaprzęgnięta jako broń
w szeregu wojen symbolicznych. Mimo tych uwikłań zaczynamy dziś coraz częściej tłumaczyć świat poprzez kulturę, choć niekiedy jej wplecenie w nasze próby
dokonania możliwie pełnego i wieloaspektowego opisu rzeczywistości kończą się
sromotną porażką. Nie zważając jednak na to, niezmiennie i uparcie podejmujemy na nowo wysiłek określenia bycia istotą ludzką poprzez obecność kultury we
wszystkich wymiarach naszego życia. Kulturowo uwarunkowane zostają przez nas
więc nasze ciała, przedmioty, którymi się otaczamy, jak i te sfery ludzkiego egzystencji, które wydają się leżeć daleko poza zasięgiem kultury.
Jak już zaznaczyłem wcześniej, wspomniany dyskurs jest z biegiem lat coraz
silniej akcentowany w dysertacjach o charakterze naukowym, ale pojawia się również w tekstach o charakterze publicystycznym. W jednym i drugim przypadku
w jego ramach pojęcie kultury używane jest coraz częściej w odniesieniu do problematyki, która jeszcze do niedawna pozostawała poza ramami klasycznej naukowej narracji, uważana była za nieistotną tak przez samych badaczy kultury, jak
i dla ludzi oraz grup badanych. Mowa w tym miejscu o tematach, które obecnie
stanowią częsty przedmiot naukowych dociekań pomimo swojego wysoce „nienaukowego” charakteru. Zawierają się one głównie w obszarze kultury współczesnej,
popularnej, praktyk codzienności lub różnorakich konsekwencji procesów globalizacyjnych. I tak na przykład naukowe studia prowadzone w ramach uznanych
struktur uniwersyteckich nad popkulturowymi fenomenami i ich wpływem na
kwestie związane z tożsamością, estetyką lub modami młodzieżowymi nie dziwią
już nikogo. Coraz częstsze podejmowanie tego typu tematów jest znamienne dla
wielu transformacji, jakie dokonują się w obszarze wiedzy akademickiej, jak też
w polu kultury organizacyjnej i struktur instytucjonalnych samych uniwersytetów.
Te ostatnie stają się bowiem przestrzenią debat, dyskusji i polemik inicjowanych
nierzadko przez środowiska pozaakademickie, niemniej wymiernie zainteresowanych wprowadzeniem tej tematyki do bardziej oficjalnego nurtu debaty publicznej. Naukowa legitymizacja popkultury staje się w tym kontekście nierzadko
oddolnym postulatem, który formułowany jest przez samych zainteresowanych, tj.
ludzi, grupy i instytucje, które tworzą kulturę popularną i są żywotnym obszarem
jej trwania.

102

Jarema Drozdowicz

Wchłonięcie pojęcia kultury przez język potoczny i jego artykulacja poprzez
społeczne praktyki codzienności stanowi w tym względzie przykład wszechogarniającego zaburzenia dotychczasowego rozumienia kultury poprzez zmasowaną inkluzję zjawisk, procesów i pól znaczeń, które do niedawna jako kulturowe
określane nie były. Oddala się dziś argumenty na rzecz elitarności kultury lub historycznej niezmienności modelu kultury wysokiej. Dość jednak powiedzieć, że
statyczne rozumienie systemów kulturowych jest obecnie zadaniem niełatwym
(postawić również można pytanie, czy jest w ogóle zasadne w obliczu współczesności). W obu przestrzeniach, nauki i potoczności, pojęcie kultury nabiera obecnie
bowiem często charakteru dyskursywnego i performatywnego zarazem. Inicjuje
ono określone debaty, jak również inspiruje do działania (chociażby wyłącznie
w wymiarze politycznym). Stała prezencja kultury w głównym nurcie debat społecznych stanowi w tym sensie czynnik znacznie komplikujący wizje statycznych
systemów kulturowych w kontekście takich pojęć jak kultura narodowa, kręgi kulturowe i cywilizacyjne, lub tradycja. Kultura przestaje dziś być monolitem, który
zapewniał nam dotychczas zestaw pewników, na bazie których mogliśmy konstruować swoje tożsamości w odniesieniu na przykład do pojęcia etniczności i terytorium. Świat stał się swoistym globalnym kulturowym ekosystemem, przybierając
postać sieci ponadnarodowych powiązań i transnarodowych form autoidentyfikacji. Stan ten utożsamiany przez wielu obserwatorów z globalizacją rozumianą jako
nieuchronny postęp tendencji unifikacyjnych w sferze kulturowej.
W tym świetle relacje pomiędzy jednostką a wspólnotą, konkretnym indywiduum i abstrakcyjną zbiorowością, podmiotem i przedmiotem historycznej narracji muszą być wymierne i precyzyjne. Nietrudno się domyślić, iż często jednak
takowymi nie są. Takie żądania wysuwane są wobec obszaru tradycji kulturowych
w znaczeniu wspólnot narodowych. Jak jednak wskazują badania społeczne w tym
zakresie, na przykład socjologiczne studium autorstwa Jerzego Szackiego na temat
pojęcia tradycji, tego rodzaju wymagania stawiane kulturze i tradycjom kulturowym, są całkowicie nieuzasadnione. Tradycja jest bowiem, zdaniem Szackiego,
konstrukcją ideologiczną, a jej naturalizowanie w dyskursach publicznych jest zamierzeniem zgoła utopijnym. Zdaniem polskiego uczonego nie jest ona historią,
choć nierzadko traktuje się je synonimicznie jako zbiór namacalnych i empirycznie potwierdzonych faktów. Jest ona zjawiskiem społecznym poddawanym tym
samym wewnętrznym procesom zmiany i wpływom czynników zewnętrznych, co
społeczeństwa, których są one częścią. Dostarcza ona tym społeczeństwom wizji
jednorodnych i linearnych, bardziej przeszłość mitologizujących aniżeli wyjaśniających konstytuujące ją fakty. Jak twierdzi Szacki: „tradycja nie tylko upraszcza i ujednoznacznia przeszłość grupową, ale także wyróżnia nade wszystko te je
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aspekty, które w świetle dostępnej wiedzy jawią się jako stosunkowo proste i jednoznaczne” (Szacki, 2011: 248). Błędem było by jednak traktowanie myślenia w kategoriach tradycji jako nowego rodzaju archaicznego światopoglądu mitycznego.
Zdaniem polskiego socjologa oba światy, tradycji i historiografii, koegzystują ze
sobą w dość złożonej symbiozie przechylającej raz po raz szalę na rzecz jednej lub
drugiej opcji.
Różnorodność kulturowa jest więc w tym przypadku stałym elementem, ale
też znamiennym dla dynamizmu cechującego wszelką ludzką aktywność, dzięki
której rzeczywistość jest wytwarzana i na nowo przetwarzana w ramach danych
nam struktur. Antropologia strukturalna (a po części również poststrukturalna
wraz z wszelkimi swymi odnogami) nadawała przedsięwzięciu, jakim jest badanie
powyższych zależności pomiędzy ukrytym porządkiem kultury a jego powierzchniowymi manifestacjami, ton bliski naukom ścisłym, co uczyniło ze strukturalizmu metodę sformalizowaną, a jednocześnie kompleksową i holistyczną. Nie
powinien w tym świetle dziwić fakt ogromnej popularności, jaką zyskał strukturalizm także na gruncie innych dyscyplin w latach 60. XX wieku. Dla wielu zawarty w Smutku tropików Claude’a Lévi-Staussa pomysł, iż za olbrzymią rozpiętością
lokalnych form artykulacji kryje się uniwersalny, aczkolwiek skrzętnie ukryty, ład
oraz niewidzialna logika działania, wydawał się prawdziwym objawieniem. Jean
Piaget, jeden z najbardziej zagorzałych kontynuatorów myśli Lévi-Straussa (tyle
że na gruncie psychologii) określa źródła tego fenomenu w następujący sposób
mówiąc, iż:
(…) przy zwróceniu uwagi na cechy pozytywne idei struktury spotyka się dwa co najmniej
aspekty wspólne wszystkim strukturalizmom, a więc z jednej strony jakiś ideał – czy też potrzebę – wewnętrznej racjonalności zawarty w postulowanej tezie, że struktura jest samowystarczalna i nie trzeba przy jej ujmowaniu wprowadzać jakichkolwiek elementów obcych jej naturze;
z drugiej strony, wyniki badań w tej mierze, w jakiej rzeczywiście udało się dotrzeć do poszczególnych struktur i o ile posługiwanie się nimi wydobywa na jaw pewne ogólne i najwidoczniej
konieczne cechy, które je znamionują przy całej ich odmienności. (Piaget, 1972: 32)

Wynikający z takiego podejścia formalizm został jeszcze silniej podkreślony przez innego antropologicznego strukturalistę, Edmunda Leacha. W swoim
pod wieloma względami postulatywnym eseju Rethinking Anthropology ten absolwent matematyki uniwersytetu w Cambridge również doszukuje się pewnej
możliwości generalizacji struktur pokrewieństwa wśród badanych przez siebie
birmańskich Kaczinów. Leach dość ostrożnie wypowiada się na temat pretensji
żywionych przez innych strukturalistów wobec możliwości rekonstrukcji wspomnianych struktur na podstawie fragmentarycznych danych obrazu kulturowych
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uniwersaliów i oparcia się w tej mierze na metodzie porównawczej. Kulturowa
komparatystyka nie jest bowiem tożsama z uprawnieniem do tworzenia generalizacji na temat ogólnych zasad działania kultury we wszystkich lokalnych i niekiedy znacznie odmiennych względem siebie jej odmianach. Uprawiane wcześniej
między innymi przez Alfreda Reginalda Radcliffe’a Browna próby nakreślenia takich ram struktur społecznych dzięki między innymi porównaniu sposobu życia
rodzinnego i zasad zawierania małżeństw pośród mieszkańców Afryki Subsaharyjskiej są w jego przekonaniu dalece nieuprawnione. Określenie różnorodności form kultury w terminach właściwym naukom ścisłym prowadzi Leacha do
konkluzji, iż „z matematycznego punktu widzenia społeczeństwo nie jest zbiorem
rzeczy, ale bardziej zbiorem zmiennych” (Leach, 1961: 7). Odwołując się zatem
do działu nauk matematycznych, jaką jest topologia, Leach stara się, w kontraście nie tylko do antropologów funkcjonalnych pokroju Radcliffe’a-Browna czy
Malinowskiego, dowieść istnienia podstaw tworzenia uogólnień normatywnych
pozbawionych błędu komparatystyki funkcjonalistycznej, gdyż w tym (matematycznym) właśnie znaczeniu „funkcjonalizm nie jest zainteresowany odsłonięciem
powiązań pomiędzy częściami całości, lecz zasadami operacyjnymi częściowych
systemów” (Leach, 1961: 6). O ile zatem oba podejścia, tj. generalizacja i porównanie, są częściami tej samej naukowej działalności, jego krytyka funkcjonalizmu,
ale także nazbyt „metafizycznego” (jak to później określi Leach) strukturalizmu
Claude’a Lévi-Straussa przesycona jest niechęcią wobec częściowych i fragmentarycznych przedstawień siły kultury w jej najbardziej ogólnym i przez to również
najpełniejszym wyrazie – jako narzędzia systematyzującego środowisko, w jakim
człowiek przebywa, nurty dziejów, jakim jest poddany, i przedmioty, tak materialne, jak i duchowe, jakie wytwarza. Wyższość antropologii strukturalnej leży
zatem nie tylko wyłącznie w określeniu przedmiotowym, gdyż kultura stanowiła
obiekt dociekań już wcześniej w sensie systematycznym, ale znacznej krystalizacji
jej metod i języka nadającego ponownie niejako jasność temu, co w kulturze jest
uniwersalne, niezmienne i wieczne. Jak wyraźnie zaznacza w tym kontekście Leach, postulowana przez niego samego „generalizacja jest indukcyjna; składa się
na nią dostrzeganie możliwych praw w okolicznościach danych przypadków; jest
też swoistą zgadywanką, rodzajem gry; możesz bowiem się mylić lub mieć rację;
niemniej gdy zdarza się nam mieć rację, nauczyliśmy się czegoś zupełnie nowego”
(Leach, 1961: 5).
Konkludując strukturalne podejście wobec kultury, stwierdzić musimy, że
było ono z pewnością również przesycone przekonaniem o konieczności wydobycia esencji tak przedmiotu, jak i samej dyscypliny z coraz bardziej różnorodnych
modeli poznania humanistycznego połowy XX wieku. Ze względu na dostrzegany
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przez Lévi-Straussa problem „rozrzedzenia” teorii i praktyki badań etnologicznych wraca on do pytania o metodę. Metodologia antropologiczna była w tamtym czasie (tj. do lat 70.) określona poprzez schemat wyznaczony przez badania
terenowe, w szczególności te o charakterze monograficznym, tj. skupionym na
kompleksowym opisie kultury wybranej grupy oraz powtarzanym w dłuższym
wymiarze temporalnym dla uchwycenia potencjalnej dynamiki badanego przedmiotu i przez to dostarczającej teorii bardziej ugruntowanej, a wiedzy bardziej
pewnej. W obu przypadkach wyznacznikiem standardów antropologicznego rzemiosła było jak dotąd studium społeczności wysp Trobrianda dokonane przez
Bronisława Malinowskiego. Pozostało nim nawet po publikacji w 1967 roku treści
dzienników polskiego funkcjonalisty, obnażającej rzeczywiste odczucia i motywacje kryjące się za trobriandzką odyseją praktyki terenowej. Polski uczony stanowi
zresztą w tym przypadku sojusznika francuskiego badacza, stwierdzając, że „dążenie do odkrycia ogólnych praw, rządzących procesami kulturowymi i kształtujących rzeczywistość kultury, jest i pozostanie naukowym zadaniem antropologii”
(Malinowski, 2000: 239). Zatrzymajmy się na chwilę przy tym nieoczekiwanym
aliansie funkcjonalizmu i strukturalizmu. Jakkolwiek obie perspektywy różnią
się gruntownie w świetle swych podstawowych założeń teoretycznych, to jednak
w kwestii dążenia do odsłonięcia niezmiennych reguł kultury skrytych za etnograficzną empirią terenu obie formacje cechuje podobna determinacja. To zresztą
z analizy danych terenowych wyciągnąć można fundamentalne wnioski mówiące
o wyłanianiu się pewnych regularności i reguł z pozornie niezwiązanych ze sobą
przypadków szczegółowych. Jak przypomina bowiem Edmund Leach: „praca antropologa społecznego polega na analizowaniu i interpretowaniu danych etnograficznych, bezpośrednio obserwowanych danych zwyczajowych. Tym, czym procedury współczesnych antropologów różnią się w sposób podstawowy od procedur
ich poprzedników sprzed stu lat, jest dzisiejsze traktowanie świadectw etnograficznych w sposób funkcjonalistyczny” (Leach, 2010: 1). To charakterystyczne powiązanie dążenia do syntezy z analitycznym namysłem nad obserwowalną okiem
antropologa rzeczywistością kulturową pociąga, jak widać, także umiejętność wypracowania historycznej więzi z twórczością poprzedników.
Czym jest zatem antropologia kultury dziś w obliczu stawianych przed nią zadań? Pytanie to jest z natury rzeczy próbą zmierzenia się z ogólnie naświetlonymi
przeze mnie wczesniej problemami współczesności, wraz z jej (po)nowoczesnym
rozłożeniem akcentów na jednostkowe światy dryfujące dziś w globalnej sieci
powiązań, metanarracji, zmiennych popkulturowych odniesień i rozproszonych
wzorów tożsamości. Dodać również należy, że forma tego pytania mylnie sugerować może, iż antropologia kultury ma ustalony i niezmienny kształt teoretyczno-
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-metodologicznych ram poznania. W odniesieniu jednak do tej dyscypliny taka
sugestia jest nadużyciem i traci sens poznawczy w kontekście głównego przedmiotu studiów antropologicznych. Z drugiej strony rozróżnić trzeba zwarty charakter
programu badawczego od bardzo bogatych tradycji badawczych dywersyfikujących myśl antropologiczną tak w wymiarze regionalnym, jak i historycznym. Te
drugie w przypadku antropologii stanowione są poprzez głębokie zakorzenienie
w zachodnich paradygmatach myśli społecznej i filozofii. W tym sensie zależne
są one od zmian dokonujących się na gruncie innych niż antropologiczna form
refleksji naukowych i muszą być rozpatrywane zawsze jako część szerszego spojrzenia. Stąd też geneza zainteresowania kulturą w naukach społecznych dotyczy
nie tylko początków dyscyplinarnych antropologii, ale także głębszej filozofii kultury jak narodziła się wraz ze zmianą dokonującą się przede wszystkim w Europie.
Antropologiczne tradycje względem badania kultury opierają się w wielu przypadkach na dążeniu do zarysowania obrazu świata poprzez podkreślenie olbrzymiej
rozpiętości barw, jakimi nasycone są ludzkie zachowania, formy życia zbiorowego
i ich wytwory materialne. Wielość ludzkich kultur jest jednak nadal dla antropologii jej swoistym raison d’être.
Nieskrywana i jawna fascynacja ową różnorodnością form istnienia wyraża
się we współczesnych badaniach antropologicznych na wiele sposobów. Niemniej
w każdym z nich widoczne jest pewne zakorzenienie antropologicznych narracji
w określonych tradycjach mówienia o różnorodności. Jedną z nich jest odwołanie
się do tradycji etnograficznej w rozumieniu opisu kultur etnicznych poprzez ich
poddające się obiektywnemu opisowi cechy charakterystyczne, jak na przykład
kulturę materialną. Tradycja ta stanowi także o znaczącej części fundamentów
polskich badań antropologicznych, choć źródła historyczne jej początki lokują
we wczesnych dziewiętnastowiecznych badaniach kultury ludowej realizowanych
przez niemieckich uczonych naznaczonych idealizmem tamtejszej filozofii romantyzmu. Wskazać należy w tej mierze na badania oparte na ideałach romantycznych,
między innymi bezspornej i obiektywnie istniejącej w oczach zwolenników tej
opcji intelektualnej więzi pomiędzy etnicznym zróżnicowaniem świata wspólnot
ludzkich, oraz jego modelowaniem w kategoriach pokrewieństwa, rasy i biologii.
I tak na przykład dla wczesnych niemieckich etnografów, takich jak Alexander von
Humboldt, geografia kulturowa stanowiła pole zastosowania doskonale znanych
im z innych dziedzin narzędzi. Językoznawstwo porównawcze (w tym polu działał
przecież także brat Alexandra, Wilhelm), studia muzealnicze, ale przede wszystkim folklorystyka – wszystkie te formujące się w tym okresie dyscypliny i obszary
nauki uzmysławiać miały współczesnym, jak dalece istota ludzka może odbiegać
od ideału wyznaczanego przez zachodniego, wykształconego, ale też świadomego
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swego nadrzędnego miejsca w hierarchii ludów mieszkańca Berlina lub Drezna.
Zauważa tę prawidłowość także jeden z głównych myślicieli romantycznych omawianej epoki Johann Gottfried Herder, a następnie wplata w swoją autorską wizję
filozofii omawianego nurtu.
Z kolei klasyczna z dzisiejszego punktu widzenia definicja sformułowana
w 1871 roku przez Edwarda Tylora wskazywała wprawdzie na poszczególne obszary ludzkiej aktywności, lecz jej zasadnicza teza dowodziła jedności kultury jako
immanentnej dla ludzkiej natury cechy. Formułuje on w tej mierze swój własny
wariant znanego z nauk przyrodniczych uniformitaryzmu, w którym na kulturę
i cywilizację składa się wiele wzajemnie zależnych względem siebie obszarów i wytworów ludzkiego ducha. Jak stwierdza ten socjolog ewolucyjny: „Kultura, czyli cywilizacja w szerokim znaczeniu etnograficznym jest złożoną całością, która
obejmuje wiedzę, wierzenia, sztukę, moralność, prawo, zwyczaje i wszelkie inne
zdolności i nawyki, nabyte przez człowieka jako członka społeczeństwa. (…) katalog wszystkich objawów życia publicznego danego narodu, przedstawia to, co
nazywamy kulturą” (Tylor, 1871: 1).
Tylorowska definicja, jakkolwiek jest ona dziś przebrzmiała metodologicznie
i do pewnego stopnia także przedmiotowo, dostarcza nam jeszcze jednej, tym razem kluczowej z pedagogicznego punktu widzenia, myśli odnośnie miejsca kultury w ludzkiej egzystencji. Wskazuje się w niej bowiem na znaczenie procesu
nabywania kultury poprzez kształtowanie umiejętności, kompetencji i predyspozycji w jednostce, które pozwalają jej na społecznie (i kulturowo) akceptowane
funkcjonowanie w większych zbiorowościach. Nietrudno też dostrzec, że ten proces formowania jednostek jako członków większych grup społecznych i samego
społeczeństwa jest uwarunkowany kulturowo w takim samym stopniu jak wszystkie inne z wymienionych w tej definicji rodzajów treści i poddany międzypokoleniowej transmisji. Z tego też powodu proces enkulturacji, o którym tutaj mowa,
stanowi przede wszystkim przedmiot zainteresowania wielu dyscyplin nauk społecznych. Na szczególną uwagę zasługują jednak badania realizowane na gruncie
studiów antropologicznych. To w ramach antropologii kultury traktowany jest on
jako czynnik fundamentalny dla kształtowania się jednostek, ale też bezpośrednio
do trwania samych systemów kulturowych rozumianych jako zintegrowane wewnętrznie całości o charakterystycznych dla siebie właściwościach oraz zinternalizowanych w jednostkach w postaci wartości, symboli i kulturowej metaforyki. Jest
ona procesem wysoce złożonym tak w rozumieniu zróżnicowania postępującego
wraz z wiekiem, jak i w sensie dyferencjacji tego procesu poprzez odmienne formy,
jakie przybiera on w różnych kulturach (Herskovits, 1956: 40). Jest ona również
uniwersalna dla ludzkiej natury, życiowego doświadczenia i adaptacji jednostki do
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społeczno-kulturowego kontekstu, w jakim jednostka ta funkcjonuje. W efekcie
pojęcie enkulturacji zbliża się do pojęcia socjalizacji, a często też jest ono błędnie
używane z nim zamiennie. Jak dostrzega to między innymi Margaret Mead, taka
niepokojąca tendencja intelektualna jest obecna nie tylko w potocznej praktyce
użycia obu terminów, lecz również w nauce naznaczonej wpływem psychologizmu
i opiera się na swoistej niepewności terminologicznej części specjalistów o takim
właśnie przygotowaniu zawodowym. W ich pracach bowiem proces uczenia się
w swej najbardziej ogólnej postaci nazywany jest po prostu socjalizacją (Mead,
1963: 186). Faktem jest niemniej, że enkulturacja (podobnie zresztą jak socjalizacja) obejmuje całokształt jednostkowego przygotowania do kulturowej aktywności
i wpływa na wzory zbiorowych form transmisji treści kulturowych.
Jako czynnik znaczący enkulturacja jest w optyce antropologii ujmowana jako
proces realizujący się przede wszystkim w praktyce społecznej i poprzez nią. Służy
ona „wrastaniu” jednostek w kulturę danej zbiorowości, a dalej także, już jako etap
enkulturacji wtórnej, krytycznej reinterpretacji i przewartościowaniu nabytych
umiejętności znaczeń lub kompetencji językowych. W mniejszym stopniu jest on
przedmiotem świadomej (tj. na przykład intelektualnej) refleksji, w większym zaś
tym, co zazwyczaj przekazywane jest z pokolenia na pokolenia jako na przykład
tak zwana „milcząca wiedza”, czyli zestaw określonych wzorców ze wskazaniem
na ramy wyznaczające granice społecznie akceptowanego porządku oraz zarysowujące na horyzoncie wychowania pewien kierunek, do którego dąży się poprzez
wpajane młodym ludziom wartości, norm, znaczenia, umiejętności itd. Trwanie
tych wzorów jest ważne z punktu widzenia kontynuacji istnienia systemu kulturowego, choć niemniej istotne jest także to, w jaki sposób system ten podlega zmianie i cechuje się mniej skoordynowanymi centralnie fluktuacjami kreatywnego
i innowacyjnego działania poszczególnych jednostek. Dlatego też zasygnalizowane
powyżej trzy problemy – pojęcie kultury ujęte w znaczeniu uniwersalistycznym
i różnicującym oraz proces jej transmisji jest zasadniczym trzonem niniejszych
rozważań. Prowadzą one do odpowiedzi na pytanie o istotę przedmiotu badań
dwóch zazębiających się w tych wymiarach dyscyplin, tj. samej antropologii i pedagogiki. Ich zachodzące na siebie pola znaczeniowe, praktyki użycia w wybranych
dyskursach naukowych i wplecenie w określone paradygmaty społeczne pozwoli,
w moim przekonaniu, nie tylko na pełniejsze zrozumienie tego, jak dalece kultura
warunkuje nas w naszych działaniach lub światopoglądach, ale również w dalszej
perspektywie na wypracowanie roboczej definicji kultury w rozważaniach na temat jej powiązań z takimi obszarami życia społecznego, jak na przykład edukacja.
To zaś ostatecznie stanie się podstawą refleksji na temat wzajemnego przeplatania
się problemu homo- i heterogeniczności kulturowej w kontekście operowania ka-
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tegorią różnicy kulturowej, tworzenia teoretycznych podstaw dla idei wielokulturowości i praktycznych rozwiązań w obszarze edukacji wielokulturowej.
Antropologiczne myślenie o kulturze narzuca dziś konieczność pogodzenia
się z faktem heterogenicznej natury rzeczywistości kulturowej, jak również wynikającej z tego faktu niemożności jej poznania w sposób całościowy i jednolity.
W dużej mierze zasługi w tym stanie rzeczy przypisać należy postmodernistycznemu zwrotowi, jaki dokonał się w antropologii kulturowej równolegle z podobnymi
procesami transformacyjnymi zachodzącymi w innych obszarach nauki i mającymi miejsce od końca lat 70. XX wieku. Podobnie jak postmodernizm na gruncie
filozoficznym, antropologia postmodernistyczna nie jest (lub też nie była) oczywiście zwartą koncepcją, nowym holistycznym ujęciem znanego nam już przedmiotu, lecz, podobnie jak inne warianty postmodernizmu humanistycznego, zwrotem
intelektualnym nakazującym podważenie dotychczasowych argumentów na rzecz
rozumienia kultury jako pewnej całości. Symptomatyczne dla ponowoczesnego
zamysłu w antropologii teksty pióra Jamesa Clifforda, George’a Marcusa i Clifforda
Geertza wyznaczyły ramy nowego opisu kultury jako przedmiotu o zdecentralizwanej i wieloaspektowej naturze. Będąc swoistą odpowiedzią na rewolucję strukturalną zainspirowaną przez Claude’a Lévi-Straussa i nieco późniejsze podejście
symboliczne spod znaku Mary Douglas i Victora W. Turnera, ponowoczesność
antropologiczna starała się ukonstytuować krytycyzm jako równoprawne narzędzie metodologiczne w badaniu kultury. Jak powiada w tym względzie z dużą dozą
rezerwy wobec tej formacji Melford Spiro, centralnym dla antropologii postmodernistycznej założeniem jest bowiem: „krytyka nauki i metody naukowej, tj. rodzaj krytyki współdzielony (ze względu na fakt jej zapożyczenia) z ogólną myślą
postmodernistyczną” (Spiro, 1996: 759).
Spotykana często dziś niechęć współczesnej antropologii do projektu systemowego ujęcia kultury to nie tylko efekt postmodernistycznego nasycenia krytycyzmem jako wykładnią metodologiczną, lecz także (a może po pewnymi względami
także bardziej) wynik zmian, jakie dokonują się obecnie na płaszczyźnie kulturowej topografii przestrzeni. Mowa tutaj oczywiście nie tylko o rekonfiguracji mapy
etnicznej w sensie coraz intensywniejszego przepływu ludności z peryferii zachodniego świata ku jego centrum, między innymi na skutek konsekwencji przeszłych
kolonialnych zależności. Stan ten to także wynik hybrydyzacji kulturowej dotykającej lokalne społeczności, grupy regionalne, czy też społeczeństwa narodowe.
Rzeczona hybrydyzacja łączy dawniej nieprzystawalne do siebie formy i treści
w nowy pod względem jakościowym rodzaj kulturowych fenomenów. Jest ona
także częścią (lub też wynikiem) złożonych procesów o charakterze globalnym
i dokonujących się także na płaszczyźnie ekonomicznej, politycznej i społecznej

110

Jarema Drozdowicz

niezależnie od teoretycznych często jedynie nurtów kształtujących dyskurs antropologiczny w sensie akademickim, a przez tę dyscyplinę jeszcze niedostrzeganych.
Globalizacja, jakkolwiek na tym etapie nie byłaby ona definiowana, jest jednak
sama w sobie procesem wewnętrznie zróżnicowanym. O ile jednak bowiem humanistyczna refleksja na ten temat sugerowała z początku nieuchronne naznaczenie
przyszłości homogenicznością stylów życia (Zygmunt Bauman), porządków gospodarczych i politycznych (Francis Fukuyama) lub sposobów komunikacji (Neil
Postman), o tyle też założenie to jest dziś coraz bardziej odsuwane na bok na rzecz
akceptacji faktu heterogeniczności wspomnianych procesów w obliczu ich lokalnych translacji, transformacji i reinterpretacji dokonywanych z więcej niż jednego,
często przedtem po prostu eurocentrycznego, punktu widzenia. Kategoria lokalności, przestrzeni, granicy i typów tożsamości z nimi związanych powraca dziś
wyraźnie w kontekście zwątpienia w modernistyczny projekt społeczny oparty na
idei ujednolicającego postępu.
Czy zatem postmodernizm stanowi, jak twierdzi Alan Barnard, krytykę
wszystkich nowoczesnych sposobów rozumienia kultury (Barnard, 2006: 226)?
Rozważając tę myśl w kategoriach poznawczych, należy zaznaczyć, iż faktycznie
większość odmian tego nurtu reprezentowała epistemologiczny krytycyzm, którego ostrze skierowane było przeciw zastanemu porządkowi ideowemu i, co za tym
idzie, modelowi społecznemu wyrosłemu na ufundowanym przez te idee podłożu. Spoglądając zatem w szerszej perspektywie na ten aspekt postmodernizmu,
przywołać możemy słowa Jeana-François Lyotarda, który nie wykazuje zbytniego
optymizmu co do możliwości i chęci dostarczenia przez postmodernistów lepszej
alternatywy starego porządku, mówiąc: „nie wydaje się, żeby jego miejsce musiał
zająć jakiś inny, przynajmniej na właściwym mu poziomie” (Lyotard, 1997: 58).
Metodyczne zanegowanie „wielkich narracji” konstytuujących przeszłość i współczesne jej kontynuacje w poszczególnych polach życia społecznego jest traktowane
przez francuskiego filozofa jako zadanie o fundamentalnym znaczeniu dla całego
przedsięwzięcia krytycznej dekonstrukcji. Narracje te stanowią bowiem złudne
obietnice lepszej przyszłości budowanej na gruncie postępu i akumulacji wiedzy
naukowej. Jednak dla modernistycznych iluzji jest charakterystyczne przywiązanie do systematyzowania, porządkowania i klasyfikowania zjawisk tworzących
tkankę rzeczywistości. W sensie wiedzy akademickiej wiąże się to z tworzeniem
określonych paradygmatów myślowych, w sensie społecznym z podzielanym we
wspólnotach poczuciem przynależności do homogenicznej zbiorowości, w której sensy społeczne są jasne i jednoznaczne. Społeczeństwo nowoczesne w swojej
teleologicznej homogeniczności nigdy, zdaniem postmodernistów, nie osiągnęło
tego celu, a jeśli modernistyczna umowa społeczna wydawała się w pełni zreali-
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zowanym i historycznie zamkniętym rozdziałem, to jednak okazywała się pełna
wewnętrznych sprzeczności i nieciągłości generujących wyraźne zaburzenia ideowego i kulturowego kontinuum. Ponowoczesność z kolei takie przekonanie unieważnia, ukazując fakt, że więzi społeczne ulegają z czasem erozji, a nawet najszlachetniejsze idee dewaluacji i wynaturzeniu. Jak jednak przyznaje nawet Lyotard
– „(…) nad taką perspektywą ciąży, jak się wydaje, utopijne wyobrażenie utraconego, ‘organicznego’ społeczeństwa” (Lyotard, 1997: 59).
Odnosząc się do rozumienia pojęcia kultury w świetle antropologii postmodernistycznej, lub też, szerzej, do jej rozumienia w obrębie współczesnych nauk
społecznych, stwierdzić należy, iż jest ona w tym kontekście nie tylko poddana
swoistej „hiperpartykularyzacji”. To zjawisko jest zresztą, jak już zaznaczyłem,
znamienne dla postmodernizmu chociażby poprzez mnogość dopuszczalnych
wariantów tożsamości, jakie w ramach tej dość mgliście zarysowanej formacji
przywołuje się w obszarze zmiany zachodniego paradygmatu kulturowego. W ten
sposób, jako nowy paradygmat w kulturze, ponowoczesność określana jest przez
Scotta Lasha, który naświetla konsekwencje tej transformacji w sferze porządków
znaczeniowych (patrz: Lash, 1990). Jednak dla tego nurtu bardziej znaczące jest
traktowanie kultury jako czegoś, co zostaje wytworzone i użyte w sensie pewnej nadbudowy powstałej na gruncie historii, polityki czy ekonomii. Ten znany
z materializmu historycznego determinizm kulturowy rzuca jednak wyzwanie
tradycyjnej antropologicznej profesji poprzez swoją płynność w dobie globalnego
obiegu informacji. Świat w istotnej mierze się zmienił pod względem językowego
jego określenia. Kulturowe komunikaty nie stanowią już tym samym wewnętrznego spoiwa danego systemu definiowanego przez przestrzeń i czas, lecz zostają
od tych kategorii uwolnione, stając się efemeryczne i niejednoznaczne. Podobnie
doświadczana jest sama kultura, która, pomimo swojego bezpośredniego związku
z działaniem społecznym, stała się tkanką nazbyt kruchą, aby móc osadzić w niej
dawne kotwice pewności. Znany ekolog kulturowy Marvin Harris mówi, że w obliczu ponowoczesnego humanistycznego zamieszania połączenie koncepcji kultury
zarówno jako idei, jak i działania umożliwia zespolenie holistycznego i partykularnego spojrzenia na ten problem. Co więcej, rozumienie procesu, w jakim kultura jest przekazywana transpokoleniowo i ponadlokalnie, dostarcza nam potencjalnego narzędzia poszerzenia modelu, dzięki któremu kultura jest definiowana
jako stricte cecha ludzka. Zasugerowane wcześniej ujęcia, wychodzące poza czysto
antropocentryczne rozumienie kultury, czy popularny obecnie transhumanizm,
wydają się potwierdzać tę obserwację. Stąd też Harris postuluje w obliczu ponowoczesnej niepewności naukowej procedury badania kultury upowszechnienie
antropologii opartej na krytycyzmie, jednak równocześnie wychodzącej poza ty-
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powe dla postmodernistów zwątpienie w obiektywny charakter antropologicznej
interpretacji (Harris, 1999: 64).
Jak zatem rozumieć w obliczu postmodernistycznego namysłu dynamizm
cechujący współczesną kondycję kulturową oraz czy możliwe jest wypracowanie
nowych wzorów? Kulturowa kreatywność jest znamienna dla gatunku ludzkiego
i wiąże się bezpośrednio z procesem transmisji kultury. Solon Kimball, amerykański antropolog edukacji, przyznaje w kontekście tej tezy, że „pomiędzy charakterystykami wyróżniającymi człowieka pomiędzy innymi formami zwierzęcego
życia lokuje się zdolność wytwarzania kultury” (Kimball, 1974: 143). Dla innego
uczonego, psychologa Erika Eriksona, człowiek stanowił zwierzę społeczne, natomiast dla znacznej części współczesnych antropologów kulturowych jest on istotą, w której krzyżują się uwarunkowania różnorakiej natury. Dzięki temu faktowi
uzyskujemy jako ludzie niezwykłą zdolność do wyjścia poza te uwarunkowania
i wytworzenia specyficznego porządku kultury rozumianej jako efekt nieustannego procesu uczenia się i adaptacji, na przykład względem warunków środowiska
lub historii. Innowacyjny wymiar kultury pozostaje w tej mierze jej cechą znaczącą
i manifestuje się poprzez różnorakie kulturowe wynalazki, reformy oraz rewolucje tak w sferze techniczno-użytkowej, jak i symbolicznej. Rodzi to wniosek, jakim jest określenie typowego dla antropologicznej teorii i metodologii założenia
o miejscu i znaczeniu aktora społecznego w procesie czy to reprodukcji kulturowej, czy też transmisji kultury. To, co zwykło się określać w antropologii mianem
„spojrzenia z punktu widzenia tubylca”, jest jednoczesnym osadzeniem działania
ludzkiego na obu płaszczyznach badań społecznych, tj. subiektywnych wewnętrznych światów oraz obiektywnych pozajednostkowych struktur. Podobne założenie
odnajdujemy także poza antropologią, jak na przykład w niektórych koncepcjach
z obszaru filozofii kultury. Znacząca większość z tych koncepcji mieści się w obrębie ponowoczesnego odwzorowania uwidaczniających się w rzeczywistości dominujących dyskursów ideowych oraz ich późniejszej dekonstrukcji. Odrzucenie
przez filozoficznych postmodernistów bagażu metodologicznych tradycji konstytuujących badania humanistyczne i przyczyniających się niejako bezwiednie do
metanarracyjnej legitymizacji określonych trajektorii władzy jest z kolei podawane
w wątpliwość przez innych badaczy podejmujących problem opracowania ogólnej
definicji kultury, chociażby pozbawionych tego typu konotacji.
Podejmując się tak zarysowanego zadania, myśl antropologiczna krąży wokół
problematyki edukacyjnej, w mniejszym lub większym stopniu przejmując pole
przedmiotowe, a nierzadko również narrację typową dla nauk pedagogicznych.
Jakkolwiek obie dyscypliny zbliżają się do siebie pod tymi względami, zauważyć
należy jednocześnie, że rzadko kiedy podejmowana jest współpraca obu środo-
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wisk w sensie szerzej zakrojonej akademickiej wymiany poglądów i perspektyw teoretyczno-metodologicznych w celu wypracowania wspólnego, transdyscyplinarnego spojrzenia podobnego do tego, jakie zrodziło socjologię edukacji rozumianą
jako autonomiczna subdyscyplina pogranicza nauk (Tooby, Cosmides, 1992: 41).
Zamiast tego dostrzec można usilne dążenie do przedstawienia problemu kultury,
jej transmisji i praktyk edukacyjnych prowadzących do jej utrwalenia z punktu
widzenia nie tylko nawet jednej z tych wspomnianych wcześniej dyscyplin, lecz
niekiedy wręcz określonych partykularnych stanowisk i szkół teoretycznych tak
w pedagogice, jak i antropologii. Zjawisko to dotyczy przede wszystkim stanowisk
podzielających krytycyzm społeczno-kulturowy jako wyjściowe założenie metodologiczne w dekonstruowaniu procesu formowania się porządków ideologicznych (na przykład pedagogika krytyczna w ramach głównie anglosaskich studiów
edukacyjnych) lub wzorów kulturowych (na przykład szkoła kultury i osobowości
oraz nurty w antropologii z niej wyrosłe). W obu dyscyplinach badanie jednostkowych doświadczeń edukacyjno-wychowawczych zostaje wplecione w typowy
dla każdej z nich wzór syntez społeczno-kulturowych procesów prowadzących do
tworzenia się podstaw konstrukcji zbiorowych tożsamości, systemów więzi, instytucji społecznych i edukacyjnych, ról społecznych itd. Daje to asumpt do twierdzenia, iż badanie problemu transmisji kultury jest w obu przypadkach nadal często
rozgraniczane poprzez specyficzne zawłaszczenia pojęciowe – samego pojęcia kultury na rzecz antropologii i uczenia się oraz transmisji treści kulturowych na rzecz
nauk o edukacji.
Jasno możemy jednak określić historyczny stan rzeczy, gdzie w tak ukształtowanym polu debata na temat edukacyjnych kontekstów otaczających zjawisko
transmisji kultury podlega istotnemu zawłaszczeniu przez antropologię i różne jej
odmiany szczegółowe. Tak jak bowiem popularność pojęcia kultury zaznaczona na
początku tego rozdziału przypisana jest do współczesnej humanistyki, tak też antropologiczne zmagania z kulturową materią wiążą się nierozerwalnie z etnograficzną
tradycją deskryptywno-porządkującą dla procesu wychowania w poszczególnych
modelach kultur lokalnych2. Kulturowa dywersyfikacja zjawiska enkulturacji i jej
definiowanie w kategoriach partykularyzmu i relatywizmu cechuje głównie anglosaskie odłamy tej dyscypliny, związane z fundamentami wiedzy antropologicznej
określonymi na początku XX wieku przez Franza Boasa i jego uczniów. Procesy
wychowawcze formują tu, w ujęciu chociażby klasycznych autorów, takich jak Margaret Mead lub Melville Herskovits, zręby określonych, wewnętrznie zintegrowanych całości przypisanych jednostkom ludzkim jako między innymi wewnętrzne
2

To, czy taką tradycję epigonicznie kontynuują, czy też poddają ją krytyce, to inna sprawa.
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struktury osobowości. Transmisja treści kulturowych dokonuje się zatem poprzez
zinternalizowane ludzkie uniwersa uformowane dzięki uczeniu się i nabywaniu
nowych kompetencji w ramach danego systemu kulturowego. Prowadzi to do sytuacji, w której zróżnicowanie form i dróg transmisji warunkuje w efekcie samo zróżnicowanie kultur. Ten dość nieskomplikowany rodzaj zależności pomiędzy dwoma
płaszczyznami zróżnicowania jest wbrew pozorom istotny dla antropologicznych
dociekań na temat źródeł podstawowej różnorodności kulturowej.
Przekaz treści kulturowych odbywający się w tych systemach może oczywiście
również reprodukować określone i typowe dla danego systemu zależności, jak na
przykład nierówności społeczne. Pojawia się zatem w tym przypadku zasadnicze
pytanie: jaki rodzaj kultury tak właściwie podlega transmisji? Czy jest to kultura
wybranych (a w praktyce najczęściej dominujących) klas społecznych, jakiś bliżej
niezdefiniowany ogół wzorów kulturowych, czy też może subiektywnie wybrane przez część jednostek wzory, które w chaotycznej konfiguracji współczesności są raczej przypadkowe i doraźne aniżeli stałe i obejmujące całość ludzkiego
doświadczenia życiowego? Wątpliwości tego rodzaju podnoszą George i Louise
Spindler w odniesieniu do problemu transmisji kultury w kontekście amerykańskim. Wraz z zanegowaniem różnych form polityk asymilacyjnych, z pomiędzy
których koncepcja tygla etnicznego była najbardziej wpływowa i trwała, w Stanach
Zjednoczonych ujawniła się potrzeba redefinicji podejścia wobec różnorodności
i wielokulturowości. Istotną rolę w tym względzie odgrywa edukacja formalna,
a amerykańskie szkoły powszechnie postrzegane są jako narzędzie transmisji
wzorów kultury białej klasy średniej (Spindler, Spindler, 1990: 4). Idąc z początku
w zbliżonym kierunku konceptualnym co Pierre Bourdieu i rekonstruując amerykańską strukturę społeczną, George i Louise Spindlerowie zmieniają jednak ton,
skupiając swoją uwagę na problemie integracji społecznej wychodzącej z sytuacji
kulturowej różnorodności i zmierzającej w stronę bardziej postulatywną. Pragmatyczne podejście wobec badanej przez siebie kwestii edukacji i roli antropologii
w jej rozumieniu sprowadzone zostaje przez to małżeństwo badaczy do zadania
polegającego nie tylko na analizie danych etnograficznych wypływających z badań nad praktykami szkolnymi i sytuacją mniejszości w tych instytucjach, ale też
naświetlenie partykularnych strategii adaptacyjnych uczniów zderzających się
w swym doświadczeniu edukacyjnym z systemem szkolnym. Nie wnikając w tym
miejscu w szczegóły tych strategii, można jedynie przypomnieć, iż należą do nich:
reafirmacja, synteza selektywna, segmentalizacja, wycofanie anomiczne, dwukulturowość, marginalność konstruktywna i adaptacja kompensacyjna (Spindler,
Spindler, 1990: 79). Dlatego też szerokie spektrum sytuacji, w jakich amerykańskie
mniejszości (w tym przypadku mowa jest głównie o Afroamerykanach i Latyno-
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sach) wytwarzają określoną rzeczywistość kulturową w sferze tamtejszego systemu
edukacji, pozwala nam na ujęcie transmisji kultury w kategoriach bazujących na
kategorii różnicy w jej sensie etnograficznym, tj. przypisanym do kwestii działania,
wytwarzania rzeczywistości ideowej i materialnej oraz implikujący konieczność
poczynienia naukowego opisu tych dwóch dziedzin.
Jak podkreśla Roy Wagner, wytwarzanie takich pól rzeczywistości przebiega
w kulturze niejako naturalnie, sprawiając, że niekiedy wręcz samo pojęcie kultury
tożsame staje się z pojęciem inwencji i wynalazczości (Wagner, 1981: 34). Kontekst, w jakim umieszczona zostaje owa kulturowa innowacyjność, podlegać może
(i nieustannie też tak jest) zmianom wynikającym z przesunięcia historycznego
lub wręcz systemowego dzięki akulturacji, dyfuzji lub po prostu kontaktu międzykulturowego. Kultura zazwyczaj dzieje się aniżeli po prostu jest. Ten wspólny mianownik przypisać można większości stanowisk tak w samej antropologii,
jak i w wielu innych dziedzinach nauk społecznych, który żywotny interes leży
w rekonstrukcji tej dynamiki. Czynniki zmiany, prowadzące nas do wytworzenia
jakiegoś nowego kulturowego artefaktu, nie wynikają jedynie z przyczyn leżących
w obszarze empirycznie dostępnych zjawisk społecznych, lecz również, jeśli nawet nie w pierwszej kolejności, ze zmiany zachodzącej w sferze znaczeń. Kryzys
ekonomiczny w sferze bankowości, powszechny dostęp do nowych technologii
informatycznych, kampania wyborcza danej partii politycznej zależą od tego, jak
ludzie rozumieją niesione przez wszystkie te fenomeny znaczenia. Tutaj również
odnaleźć możemy kategorię różnicy, gdyż tak jak ludzie znajdują się w odmiennej
sytuacji ekonomicznej, mają odmienny dostęp do technologicznych narzędzi lub
głosują na różnorakie partie polityczne, tak też w odmienny sposób mogą oni rozumieć przyczyny, dlaczego to robią, oraz konsekwencje swoich działań. Stąd też
transformacje dokonujące się w sferze symbolicznej wpływają w szerszym ujęciu
na rekompozycję całego układu kultury ze względu na fakt, iż jest ona zespolona
wewnętrznie systemem komunikacji. Tak też rozumuje Wagner, mówiąc:
Wszelki rodzaj myśli, działania, interakcji, percepcji i motywacji może być rozumiany jako
funkcja konstruowania kontekstów w odniesieniu do asocjacji kontekstualnych elementów
symbolicznych (semiotycznych). Skoro wszelkie działanie, niezależnie czy jest ono efektywne
czy też nie, złe lub dobre, ‘właściwe’ lub ‘niewłaściwe’ zostaje rozwinięte sukcesywnie poprzez
konstrukcje to ich dalsze rozwinięcie może zostać określone mianem „inwencji” lub „innowacji”. (Wagner, 1981: 38)

Tak jak etnografia w tradycyjnym sensie tego słowa definiowana jest współcześnie przez badaczy jako przedsięwzięcie oparte na specyficznej metodologii
(może ona być i jest też niekiedy rozumiana po prostu jako metoda etnograficzna
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stosowana w rozmaitych naukach społecznych) realizowanej w terenie lub działanie badawcze bazujące na samym akcie opisu kulturowej empirii i przez tenże opis
ją również współtworzące (jak twierdził na przykład Clifford Geertz), tak również
etnografia edukacyjna rozpatrywana może być jako specyficzny zespół praktyk
nauk społecznych realizowanych w obszarze opisanych powyżej dwóch wymiarów
edukacji. Celem takiej specjalistycznej gałęzi wiedzy o kulturze i edukacji „jest dostarczenie bogatych i opisowych danych na temat kontekstów, działań i przekonań
uczestników sytuacji edukacyjnych” (Goetz, LeCompte, 1984: 17). Zazwyczaj tego
rodzaju dane reprezentują procesy edukacyjne tak, jak przebiegają one w praktyce,
tj. w świetle rzeczywistego i dostępnego badawczo umocowania w danej sytuacji
społecznej lub instytucji edukacyjnej. Dopiero, nabierając mocy antropologicznej,
dane te odnoszone są do pewnej teorii kultury wypływającej z ich interpretacji
i mogą być częścią szerszego spojrzenia na kulturowe sensy niesione przez sferę
edukacji3. Zaznaczyć trzeba jednak również, że takie przywiązanie etnografii do
empirii po pierwsze jednak nie pociąga za sobą bezkrytycznego postulatu obiektywizmu badawczego, właściwego socjologii edukacji utrzymanej w duchu pozytywizmu i funkcjonalizmu, po drugie zaś praktyka badacza terenowego obnaża
nierzadko, jak dalece takie podejście obiektywizujące inne konteksty kulturowe
jest nieuprawnione ze względu na nieustanne etnocentryczne nacechowanie tego
rodzaju obserwacji. Przeniesienie rozważań o kulturze w pole metanarracji humanistycznej i debaty o naturze jej poznania przedmiotowego istotnie poszerza także nasze antropologiczne jej rozumienie bardziej jako pewnej możliwości aniżeli
imperatywu. Jak powiada w tym kontekście Pierre Bourdieu (mówiąc wprawdzie
o tym, co rozumie on pod pojęciem etnologii): „znamienne jest, że «kulturę» opisuje się czasami jako mapę, stosując porównanie do cudzoziemca, który, chcąc
zorientować się w nieznanym kraju, próbuje zaradzić brakowi praktycznego opanowania (dostępnego tylko ludności miejscowej) przez odwołanie się do modelu
wszystkich możliwych tras” (Bourdieu, 2007: 174).
Skoro zatem możemy podjąć się etnograficznej misji jako działania polegającego na bezpośrednim doświadczeniu terenowym i będącej jego efektem deskrypcji
(lub wręcz czystej „produkcji” tekstu), to kiedy mówimy o edukacji i wychowaniu,
wymagane jest od nas jako uczestników takiej procedury analitycznej zastosowanie specyficznego typu wyobraźni pomagającej zespolić bazowe dane w większą
wizję kultury. Formuła wyobraźni etnograficznej, spopularyzowana przez Paula
Willisa, jest pewną odpowiedzią na problem przemian, jakie dokonują się obecnie
w odniesieniu do pojęcia kultury i transformacji dominujących jej wzorców, które
3
Myśl tę pozwolę sobie rozwinąć w dalszej części artykułu, gdzie przybliżę bardziej szczegółowo tak fenomen etnografii edukacyjnej, jak i antropologii edukacji.
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nakreśliłem na początku niniejszego rozdziału. Sam Willis zaś, jako adwokat rzeczonego typu wyobraźni, jawi się tutaj na podobieństwo „socjologów nocy” zdefiniowanych przez Alaina Touraina jako „słuchający tych, którzy już nie mówią” oraz
„eksplorujących ogromny świat «wykluczenia»” (Touraine, 2010: 52). On również
uznaje zmianę stosunków społecznych, jaka jest konsekwencją modernizmu, za
czynnik wymagający gruntownej zmiany podejścia do przedmiotu naszych dociekań, a więc w tym przypadku rzeczywistości kulturowej przekraczającej granice
dawnego języka nauki. Wyobraźnia etnograficzna, zdaniem brytyjskiego uczonego, powinna pozwolić ukazać powiązania zachodzące pomiędzy co najmniej trzema elementami. Do tego zestawu należy w jego przekonaniu: „twórcze tworzenie
znaczeń za pomocą praktyk fizycznych, (…) formy, czyli o to, czym są zasoby symboliczne używane do tworzenia znaczeń i jak się ich używa, oraz o to, co społeczne,
czyli o czynne i bierne stosunki tworzenia w odniesieniu do głównych stosunków
strukturalnych, potrzeb i konfliktów w społeczeństwie” (Willis, 2005: 152). Wytwarzanie rzeczywistości kulturowej być może zostanie wtedy jako proces i jego
materialne konsekwencje ukazany w sposób pełniejszy i żywszy, tak jak żywe są
same kultury badane przez antropologów i innych uczonych społecznych, którzy
z rzadka są obecnie w stanie uchwycić tę dynamikę, zwłaszcza w odniesieniu do
takich zjawisk jak szybko pojawiające się i jeszcze szybciej przemijające subkultury
młodzieżowe. W innym swoim tekście, a mianowicie w Profane Culture, Willis
daje temu pozbawionemu iluzji podejściu głębszy wyraz, mówiąc, że „realne wydarzenia mogą zbawić nas tak samo jak filozofia” (Willis, 2014: 1), a nauki społeczne „nigdy nie były w stanie wyprodukować ładnego i solidnego motocykla,
zdobionego płaszcza z baraniej skóry, czy skandalizującej płyty rockandrollowej”
(Willis, 2014: 3). Wytwarzanie kultury jako proces jest zatem obecnie czymś, co,
zdaniem tego autora, inicjowane jest tam, gdzie dostrzegalny jest ferment semiotyczny, a dominujące znaczenia są podważane i reinterpretowane. Przenosi to naszą uwagę w stronę kultury poszczególnych klas społecznych i tego, jak rzeczona
kultura podważa lub utrwala określone porządki, socjalizując na przykład młodzież z klasy robotniczej do podzielania przez jej członków określonych preferencji, gustów, a w konsekwencji także i pozycji w brytyjskim społeczeństwie.
Analiza dokonana przez Paula Willisa w Learning to Labor odsłania bardzo
dokładnie ten rodzaj aplikacji wyobraźni etnograficznej względem kultur klasowych4. Rola, jaką odgrywa w ich opisie metoda etnograficzna, jest nie do przece4
Przekornie można w tym miejscu dodać, iż sformułowanie to ma dwa znaczenia, tj. kultur danych klas społecznych i kultur klas szkolnych jako mikrospołeczności odzwierciedlających stosunki
społeczne w szerszym ujęciu.
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nienia. Przeprowadzone przez Willisa kompleksowe badania o tym charakterze
w latach 70. w angielskim mieście Hammertown odsłaniają kluczowe procesy tak
społecznej reprodukcji schematu stratyfikacji mieszkańców jego dzielnic robotniczych, jak i kulturowego wytwarzania przez dzieci i młodzież w takich rodzinach
się wychowujących określonych sensów odnoszonych do codziennych czynności,
przedmiotów i szkolnej przestrzeni. Oparte na metodologii jakościowej badania
przynoszą także dość zaskakujące rezultaty, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, iż
okres ten w brytyjskich naukach społecznych cechowało wyraźne pęknięcie polegające na odrzuceniu przez część badaczy kultury tradycji socjologicznej (na przykład funkcjonalistycznej), nakazującej studia nad wielkim instytucjami społecznymi i skierowanie swojej uwagi w stronę takich zjawisk, jak nabierająca wówczas
tempa i energii jako czynnik reformatorski brytyjska popkultura. Pozwala to na
zrozumienie, jak wykluczenie społeczne w tym partykularnym kontekście działa
jako mechanizm kulturowy, a autentyczna uwaga poświęcona przez badacza ludziom funkcjonującym de facto na samym marginesie brytyjskiego społeczeństwa
stanowi ważny element nie tylko etnograficznego sztafażu, lecz również pewien
rodzaj społecznego zaangażowania na rzecz zmiany tej sytuacji (Angrosino, 2010:
143). Nic dziwnego, że będąc jednym z akuszerów narodzin studiów kulturowych
opisanych przeze mnie na początku tego rozdziału, Willis traktuje to, co dla młodzieży z klasy robotniczej jest ważne i istotne, na przykład w sferze tożsamości,
równie poważnie jak jego respondenci. Natomiast niezmiernie żywy, miejscami
nawet wulgarny język, jakim posługują się jego rozmówcy, odsłania, wydawałoby
się, istotę problemu, tj. utrwalanie marginalizacji społecznej poprzez kształcenie
i wychowanie, w którym dana, transmitowana międzypokoleniowo, konwencja
językowa również odgrywa rolę kulturotwórczą. Szkoła staje się w tym miejscu
polem, na którym społeczne sensy są wytwarzane, między innymi językowo, przez
dzieci angielskich robotników, jako opozycja i sprzeciw wyrażany przeciwko hegemonii klas wyższych, reprezentowanych chociażby przez nauczycieli.
Przypadek Hammertown daje asumpt do stwierdzenia, że tamtejsze szkoły
sportretowane przez Willisa stają się miejscem ścierania się dwóch określonych
porządków kulturowych, generując przy tym nową jakość będącą praktycznym
wynikiem tej walki. Z jednej strony jest to typowe dla Wielkiej Brytanii przywiązanie do dystynkcji klasowych – lub tego, co Kate Fox określa mianem typowo brytyjskich językowych kodów klasowych (patrz: Fox, 2008), z drugiej zaś nieustanne
próby przełamania istniejących barier społecznych, między innymi poprzez humor, który w silnie zmaskulinizowanym środowisku uczniowskim przybiera także
postać seksizmu i rasizmu. Willis dostrzega tę dychotomię, wprowadzając rozróżnienie form procesu wytwarzania kultury na kulturę klasową i instytucjonalną.
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Kultura klasowa może być w tym ujęciu rozpatrywana jako swoista odpowiedź na
działanie instytucji takich jak szkoła, gdyż, zdaniem Willisa, ujawnia się tu fenomen nazwany przez niego samego „różnicowaniem” (ang. differentiation). Czym
jest owe różnicowanie? Jest ono „danym procesem, poprzez który kultura klasy
robotniczej kreatywnie manifestuje się jako konkretna forma wewnątrz partykularnej instytucji, jak i jednocześnie oddziela się od niej (pomimo że jest przez nią
bezpośrednio uwarunkowana)” (Willis, 1977: 62). Jest to proces, w którym zasadnicza wymiana dokonująca się w obrębie paradygmatu wiążącego taką instytucję
podlega reinterpretacjom, oddzieleniu i dyskryminacji względem interesów klasy
pracującej, podobnie jak jej odczuć i podzielanych w niej znaczeń (Willis, 1977:
62). Szkoła w Hammertown stanowi tym samym laboratorium, w którym etnograficzny warsztat, wraz ze swym skrupulatną i długotrwałą obserwacją praktyk społecznych i kulturowych, jest miernikiem napięć wytwarzających jakościowo nową
„szkolną kontr-kulturę” delegitimizującą na swój sposób paradygmat tej instytucji.
Posiłkując się w tym miejscu słowami Wilhelma Diltheya, stwierdzić możemy,
że „w doświadczeniu życia występują różne rodzaje wypowiedzi odwołujące się
do różnic w postawach życiowych” (Dilthey, 2004: 93), a „nieskończone bogactwo
życia rozwija się w indywidualnym istnieniu poszczególnych osób dzięki ich odniesieniom do środowiska, do innych ludzi i rzeczy” (Dilthey, 2004: 95). Dostrzega
to nie tylko zresztą Dilthey, mówiąc o związku i wzajemnym oddziaływaniu nauk
humanistycznych oraz doświadczenia życiowego. Antropologia jako nauka o człowieku podejmuje w dość oczywisty sposób wyzwanie ukazania tych relacji i ich
bezpośrednich kulturowych efektów. Niezaprzeczalnie jednym z nich jest fenomen
edukacji, który nadaje procesowi kulturowemu konkretny i etnograficznie dostępny kształt w postaci form wychowania i instytucji edukacyjnych. Jeden i drugi
obszar badawczy, niegdyś zazdrośnie strzeżony przez socjologię edukacji, jest dla
studiów antropologicznych nie tyleż polem nowym, co bardziej sprawia on wrażenie starego przyjaciela, który niepostrzeżenie powraca po długiej nieobecności
w naszej codzienności. Znajomość jest tym istotniejsza, że antropologia nie postuluje dostarczenia podstaw oceny działania szkół jako instytucji spełniających określone funkcje edukacyjne, ale odsłonięcie jej istoty jako specyficznej przestrzeni
i miejsca określonego kulturowo i wytwarzającego kulturę (Wax, Wax, 1971: 8). Ta
swoistość sfery edukacji i kształcenia przybiera niekiedy formy artykulacji, które
w innych dyscyplinach zepchnięte zostałyby zapewne do kategorii zjawisk takich
jak na przykład subkultury szkolne, deficyt kompetencyjny, zaburzenia rozwojowe
lub społeczna marginalizacja. Oddając niejako głos ludziom poddanym procesom
edukacyjnym, antropologiczne studium nad człowiekiem daje nam możliwość
spojrzenia na drogę, jaką kultura zostaje przekazywana i zmieniana w perspekty-
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wie doświadczania edukacji oraz generowania nań partykularnych kulturowych
odpowiedzi. Dość jednak powiedzieć, że znamienną współcześnie dla tego fenomenu cechą określającą takie reakcje jest ich narastające zróżnicowanie, w szczególności widoczne w społeczeństwach wielokulturowych.
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The following text is an outcome of the contribution of Polish
group engaged in the project realisation.The report will be presented in two parts. The first part is focused on the macro-social
context of transformations in the higher education system in Poland. Realisation of selected aspects of Bologna Process directives is described and supplemented with empirical comments.
The second part is concerned with selected aspects of university level education of teachers, followed by a polemic against
the assumptions and realisation of the target transformations of
higher educationsystem.

Makrogesellschaftlicher Kontext der Veränderungen
im Bereich des Hochschulwesens
Eine besondere Zäsur der jüngsten polnischen Geschichte bildet das Jahr 1989, in
dem die ersten nach dem Zweiten Weltkrieg teilweise freien Wahlen stattgefunden
haben. Damit entstanden Fundamente zur freien marktwirtschaftlichen und demokratischen Entwicklung des Staatswesens (neoliberale Ausrichtung der Reformen), die alte. unter einem enormen Einfluss der Sowjetunion stehenden zentralgesteuerten, Strukturen eines Gemeinwesens „hinter dem eisernen Vorhang“ zu
ersetzen begannen. In die gleiche Zeit, der großen staatlichen und wirtschaftlichen
Veränderungen, die sich auch im Bildungsbereich entscheidend auswirkten (fällt
auch die Akzeleration der kulturellen Veränderungen, mit welcher eine Beschleunigung der makrogesellschaftlichen Transformation einhergeht. Diese vollzog sich
vornehmlich an der Schwelle des 21. Jahrhunderts und gehörte ineinen globalen
Kontextes.
Pawlikowski (2006) weist in Polskie uczelnie wobec wyzwań Procesu Bolońskiego
auf drei Dimensionen hin, in welchen das Hochschulwesen funktioniert und die
in Verbindung mit dem makrogesellschaftlichen Kontext damaliger Zeit zugleich
sehr gut seine Spezifik beschreiben. Die Rede sei hier über:
– Wirtschaft (Bildung als ein Element des Dienstleistungssektors und seine
spezifische Komponente, weil die Vorbereitung der Ressourcen für den Arbeitsmarkt durch diesen Bereich gewährleistet wird).
– Politik (die Vorbereitung der Ressourcen für das Funktionieren des Staatswesens wird hier gewährleistet).
– Wissen (die wissenschaftliche Dimension der Hochschule in Verbindung
mit der Distribution der Forschungsergebnisse und deren Verarbeitung).
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Alle diese Bereiche sind miteinander aufs Engste verflochten – und eine Antwort auf die Frage nach einer prioritären Rolle der einen oder anderen Dimension
ruft in der heutigen Gesellschaft immer wieder erneute Kontroversen hervor. Auf
den Verl auf der Debatte über das Hochschulwesen nimmt auch der Charakter der
Veränderungen und Makroprozesse direkt Bezug. Die Außenumgebung wirkt sich
direkt auf Hochschulen aus. Zu diesen Merkmalen gehört u.a. die Veränderungen
im Bereich der Arbeit. Sie resultieren aus der veränderten Wirtschaft und drücken
sich in der seit einigen Jahrzehnten zu verzeichnenden Koinzindenz verschiedener
Berufsbiographien und ihrer Musterverläufe (vgl. Guichard, Huteau, 2005).
Tradiert hatte sich ein professionelles Arbeitssystem, in welchen der Beruf die
Identität eines Individuums und den gesamten Kontext eines Arbeitnehmers bestimmt. Solche Berufe sind derzeit auf dem Arbeitsmarkt in einem schwindenden
Maße vertreten. Gleichzeitig, wurde in dem s.g. Fordschen System1, der Begriff
´Beruf´ durch Beschäftigung, Arbeit, Erwerb ersetzt. All diese Aktivitäten verbinden den Menschen nicht mit dem Charakter jener von ihm ausgeübten Tätigkeit,
sondern mit dem Ort dieser Ausübung, der zum Fixpunkt der kollektiven Arbeit
wird. In der hochtechnisierten “Netzgesellschaft“ (Castells, 2007) der letzen Jahre
verlangt man vor dem Arbeitnehmer andere, neue, vor allem auf Interaktion hinaus bestimmte Fähigkeiten. Die Aktivität am Arbeitsplatz wird als eine Berufsfunktion verstanden, die in einer permanenten lernbereiten Organisation geschieht
(Guichard, Huteau, 2005). Veränderungen unterliegt auch die Organisation des
Arbeitsprozesses und mit ihnen erscheinen neue oder bis dato wenig populäre
Formen der Teilnahme am Arbeitsmarkt, die solche Veränderungen wiederspiegeln: Flexibilität der Arbeitszeit und -ortes sowie neue Arbeitsweisen: Telearbeit,
Teilzeitarbeit, Teilzeitbeschäftigungen, Selbstbeschäftigung, usw. Sie gehören jetzt
zum Reservoir des Kollektivbewusstseins. Hinzu kommt auch eine ganz neues
Spektrum der Arbeitsverträge und ihre Kurzfristigkeit. Anders wird auch der Inhalt der ausgeübten Tätigkeit. Manche Berufe verschwinden schnell, traditionelle
werden durch neue, manchmal unbenannte oder nicht klassifizierte Kompetenzensamples, die oft einen Nischencharakter haben. Sie verbinden sich meistens mit
einem neuen Lebensstil und neuen Bedürfnissen, die durch den technologischen
Fortschritt erweckt werden. Im Arbeitssystem erodiert die Vollbeschäftigung, die
durch eine Realisierung einer klaren Liste von Aufgaben und Pflichten quasi erneut
definiert wurde. Diese Veränderungen beeinflussen auch den Zugang zum Wissen
1
Eine Organisationsform der Arbeitsvorgänge, die Henry Ford einführte. Am Produktionsban
und Montage - entstand eineForm der Arbeit, die sich auch bei komplexen Produkten in die elementarsten Tätigkeiten der Mitarbeiter zergliedern ließ.
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und seinen Erwerb (Castells, 2009). Die Herausforderungen des Arbeitsmarktes
lassen die Dominanz der Berufe mit einem intellektuellen Fundament entstehen.
Der Bedarf an professionellen Arbeitskräften richtet sich nach den Fähigkeiten
moderne Technologien zu bedienen, wobei der IT-Charakter und EDV Potenzial
der Arbeit dauernd wachsen. Diese Dynamiken verursachenhäufigen Ortswechsel, neue Arbeitsplätze, neue Herausforderungen. Das individuelle Komfortgefühl
schwindet, mit ihm auch die erlernten Adaptations- und Anpassungsfähigkeiten
des Einzelnen. Somit werden die Marktherausforderungen zum Katalysator einer
engagierten Haltung des Menschen im Hinblick auf die Bildungsbedürfnisse im
Kontext seiner gesamten Biographie (lifelong learning).
Bis vor Kurzem endete die für die Bildung vorgesehene Zeit während der individuellen Biographie in der Phase der späteren Adoleszenz. Ihr folgte die Etappe
der Explorierung und Anpassung an den Arbeitsmarkt, einer vollen Konsolidierung in der Berufsrolle, dann die Etablierung des status quo und letztlich einer
Rückzug aus der beruflichen Tätigkeit (das Konzept von D. Super – vgl.Paszkowska-Rogacz, 2003).
Der Zeitrahmen der einzelnen Etappen ließ sich mit einer hohen Dosis der
Wahrscheinlichkeit verhältnismäßig präzise bestimmen. Diese Stabilität erwies
sich als eine Konstante in der sozialen Realität in den 50er – bis 70ern. In den zentralisiert gesteuerten Wirklichkeit Polens bis zum Ende der 90er Jahre des vorigen
Jahrhunderts gehörte die Distribution der Arbeit zu den Wirkungsbereichen des
Staates. So entstand eine, fast fiktiv erhaltene Vollbeschäftigung, oft unabhängig
von den realen Kompetenzen des Arbeitnehmers und seiner Ausbildung. Eine relativ gesicherte Garantie der Arbeit auch in den Zeiten einer guten Konjunktur
führte in Konsequenz zur Realisierung von typischen Karriereverläufen.
Gegenwärtig wird die Berufskarriere durch viele Transitionen gekennzeichnet, verbunden mit Übergängen vom Bildungsmarkt auf den Arbeitsmarkt (vgl.
Rożnowski, 2009), oft mit den Rückfällen in den Bereich des Bildungsmarktes.
Es kommt in manchen Biographiennicht selten zu den Etappen von zeitweiser
Arbeitslosigkeit, Berufsmigrationen oder die Notwendigkeit die Beschäftigung –
die Branche oder die Arbeitsform mehrfach zu wechseln. Daraus ergibt sich die
Etappe einer verlängerten Exploration im Berufsleben der Einzelnen. Manchmal
kann es auch vorkommen, dass die Phase der Konsolidierung gar nicht eintritt.
Dadurch verschiebt sich auch die Zeit, wenn man den Arbeitsmarkt später verlässt
(nicht nur wegen der formalen Verschiebung des Rentenalters). Somit wird die
Bildung zu einem unverzichtbaren Element auf allen Etappen des Lebens, sie ermöglicht die flexible Bewegung in der Welt der permanenten Veränderungen und
erlaubt mehrere Umqualifizierungen, die auf dem dynamischen Arbeitsmarkt eine
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Notwendigkeit geworden sind. Die permanente Bildung, ein lebenslanges Lernen,
kann mit Unterstützung und Engagement der Hochschulen erfolgreich realisiert
werden. Man kann symbolisch auf Dichotomien hinweisen, welche diesen Prozess
des Übergangs charakterisieren:
– industrielle Gesellschaft versus postindustrielle;
– Fordsche Gesellschaft versus postfordsche;
– Gesellschaft der Massenproduktion versus Gesellschaft eine flexiblen Produktion;
– Produktionsgesellschaft versus Dienstleistungsgesellschaft (vgl. Pachociński,
2004).
Die Globalisierung von Kultur, Politik und Wirtschaft charakterisieren zahlreiche Antinomien (vgl. Bauman, 2000; Liberska (hrsg.), 2002; Sztompka, 2005;
Wnuk-Lipiński, 2004). Sie schafft gleichzeitig die Möglichkeit in Verbindung mit
dem technologischen Fortschritt real die Karriere zu transnationalisieren und sie
von konkreten territorialen Bezügen zu befreien. Die Merkmale der heutigen Kultur fördern einen solchen Lebensstil, der im Wesentlichen sowohl zu den indirekten und als auch direkten Faktoren der wirtschaftlichen Entwicklung gehört:
uneingeschränkter Konsum, der Bedürfnisse kreiert und die Nachfrage nach oft
unbekannten Gütern evoziert. Dadurch eröffnen sich auch neue Dimensionen des
Arbeitsmarktes (Bauman, 2005; Baudrillard, 2006). Zu tun haben wir mit der Kultur des Scheins und dem für sie charakteristischen Leben in der Hyperrealität der
Medien und virtuellen Welten. Die Medien gestalten die Welt de facto mit. Man
betrachtet real die (oft parallelverlaufende) Art und Weise im Netz zu funktionieren. Die Globalisierungschafft zwar neue Arbeitsmärkte, trägt aber gleichzeitig zur
Unifizierung und Reifikation des Menschen bei, indem man oft von der Beschäftigung ausgeschlossen wird und ins soziale Abseits gelangt (vgl. Bauman, 2006).
Pawlikowski (2006) weist im Hinblick auf den Außenkontext und Situation
der Hochschulen auf Folgendes hin:
– demographische Veränderungen in Europa – das Altern der europäischen
Gesellschaft beeinflusst in naher Perspektive den Arbeitsmarkt. Es wird weniger aktive Arbeitnehmer geben, der Dienstleistungssektor für die Bedürfnisse der älteren Menschen wird ausgebaut, die Zahlen der Studierenden
werden schrumpfen (manche Prognostiker sprechen über zigprozentige
Senkung). Dieses bedeutet eine Notwendigkeit die Hochschulen umzugestalten, mit dem Ziel ihren Betriebden Bedürfnissen anderer, älteren Menschen anzupassen;
– Globalisierungsprozesse, die sowohl transnationale Migrationen als auch
die innerhalb eines Landes umfassen (u.a. vom Land in die Metropolen
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[Veränderung des Arbeitscharakters], IT-Revolution, die den Wissenserwerb durch den Fernunterricht, Entwicklung der Dienstleistungen auch im
Bereich der Bildung, die sich in die Autonomie der Hochschule durchaus
integrieren lassen;
– geopolitische Veränderungen (weniger bedeutende Rolle Europas in der
Politik und Weltwirtschaft und kulturelle (siehe oben).
Die bereits erwähnten Veränderungen innerhalb des makrogesellschaftlichen
Kontextes verbinden sich in Polen mit einer Reihe vondynamischen Transformationen im Bereich des Hochschulwesens, das in den letzen fünfundzwanzig Jahren
sich besonders stark zu entwickeln begann (Hejnicka-Bezwińska, 2011)2. Es werden
neue Hochschulrahmengesetze verabschiedet. Das erste von ihnen, vom 12 September 1990 (Ustawa o szkolnictwie wyższym z 12 września 1990 roku) schuf die
Grundlagen zu einer „marktwirtschaftlich Reorientierung“ des Bildungssektors,
durch welche der Staat auf seine Monopolstellung im Bereich der Hochschulen zu
verzichten hatte. Entstehen durften, s.g. nicht öffentliche Hochschulen, die tatsächlich lawinenartig ins Leben gerufen wurden. Etabliert wurden auch entgeltliche
Studiengänge, an den öffentlichen (d.h. staatlichen) Hochschulen, mit den zu erhebenden Studiengebühren im Rahmen des s.g. Fernstudiums. Aufgrund der Daten,
die in dem Report über die Gesellschaft unterwegs zum Wissen – Bericht über die
Bildung in Polen (Społeczeństwo w drodze do wiedzy. Raport o stanie edukacji 2010)
gibt es in Polen, im Vergleich mit anderen europäischen Ländern und den USA,
die höchste Rate der nicht öffentlichen Hochschulen und der Studierenden dieses
Sektors (Stand vom November 2013 bestehen in Polen 467 Hochschulen, davon 326
sind nicht öffentlich, mit 1, 5 Mio. Studierenden (www.gov.pl/dane-statystyczneo-szkolnictwie-wyższym). Ein wesentliches Ergebnis der Veränderungen infolge dieses Hochschulgesetzes war ein Bildungsboom. Schüler, die 1989 nach der
Grundschule einen Berufswerdegang gewählt hätten, entschieden sich damals massenweise für ein allgemeinbildendes Lyzeum, mit dem Ziel die Hochschulbildung zu
erreichen. Auch junge Erwachsene konnten alte Mängel kompensieren und holten
ihre Bildungslücken nach – für sie wurde das bestehende System von Fernstudien
weiter entwickelt, damit sie den Beruf mit dem Studium haben verbinden können.
Dadurch stieg auch rapide die Schulbesuchquote auf dem Hochschulniveau3.
Geweckt wurden die Bildungsaspirationen der Gesellschaft, die Verlängerung der
Manche Autoren sprechen von einer dynamischen und chaotischen Entwicklung. Aus der
Perspektive der Reformtheorien kann man sie als eine fehlende Veränderungsstrategie bezeichnen.
3
Laut den Angaben des Statistischen Hauptamtes aus den Jahren 1990/1991–2012/2013 bewegte sich die Schulbesuchsquote auf dem Niveau vom 9,8% bis 40,2%. Seit 2011 ist ein leichter
Rückgang dieser Angaben festzustellen. Die Studentenzahl hatte sich vervierfacht.
2
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Bildungszeit verschob die Entscheidung auf den Arbeitsmarkt zu kommen und
trug somit direkt zur teilweise Senkung der Arbeitslosenquoten bei: Diese Veränderungen ex post zu lesen, die mit dem Gesetz von 1990 einhergingen, lassen den
Schluss zu, dass dadurch die erhöhte Schulbesuchquote auf der dritten Etappe der
Bildung der Staat ohne große Investitionen viele politische und soziale Probleme
lösen konnte. (Hejnicka-Bezwińska, 2011: 16).
Der lang andauernde transformative Verlauf im genannten Sektor verbindet
sich unzertrennlich mit dem Schlüsselereignis, in der politisch-wirtschaftlichen
Strategie, dem Beitritt Polens zur EU am 1. Mai 2004 (Der Vertrag wurde am
16.04.2003 unterzeichnet). Dieser Schritt bedeutete einen dynamischen Prozess,
der auch nach der formalen Aufnahme fortgesetzt wurde. Den Antrag zur Aufnahmein die EU -Strukturen stellte Polen im Jahre 1994. In jener Zeit und sofort
nach dem Beitritt wurden Aktivitäten unternommen, die eine Beteiligung Polens
an den Bildungsveränderungen des europäischen Kontinents möglich machten.
Im Jahre 2003 (14 März) trat in Polen das Gesetz über die wissenschaftlichen Grade, über den wissenschaftlichen Titel und dem Titel im Bereich der Künste in Kraft
Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie
sztuki. Darin wurden die Schritte zum Dr., Dr. habil. und dem Professorentitel
kodifiziert.
Das nächste Hochschulrahmengesetz vom 27 Juli 2005 (verändert in den Jahren 2006-2011)(Ustawa o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki... ogłoszona 18 marca 2011 roku, DZU 2011 nr 84 poz.455) führte in mehreren Bereichen des Hochschulbetriebs und dem wissenschaftlichen Werdegang
eine zweijährige Übergangsfrist ein, die eine volle Anpassung an die im BolognaProzess festgelegten Prinzipien und Grundsätze erfolgen sollte. Diese sollten seit
Beginn des akademischen Jahres 2013/2014 voll respektiert werden. Der Prozess
von einer solchen Dynamik und Intensität ruft selbstverständlich eine Reihevon
Fragen hervor, die sich direkt auf die Strategien der Veränderungen im Hochschulbereich beziehen und zu Debatten führen, inwiefern manin Konsequenzüber eine De´-Stabilisierung des Hochschulbetriebs sprechen kann. Diese oben
synthetisch umrissenen Veränderungen innerhalb des polnischen Hochschulsystems korrespondieren mit den Prozessen, die auf diesem Gebiet innerhalb
der Europäischen Union geschehen (und auf den Vertrag von Maastricht vom
7 Februar 1992). Das darin formulierte zu erreichende Ziel sollte eine verengte
Zusammenarbeit unter den Hochschulen sowie deren Europäisierung werden.
Dieser Prozess vollzieht sich etappenweise und wird durch folgende Verträge dokumentiert:
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– Magna Charta Universitatum (1988 in Bologna unterzeichnet). Darin äußerten sich die Rektoren und Hochschulpräsidenten für die Autonomie der
Institutionen in den Bereichen von Forschung und Lehre, die auf dem Fundament der Freiheit innerhalb dieser Prozesse aufbaut. Die europäischen
Hochschulen sind Verwalter der europäischen geisteswissenschaftlichen
Traditionen. Forschung und Lehre sollten den gesellschaftlichen Interessen
und dem wissenschaftlichen Fortschritt entsprechen.
– Sorbonne Erklärung (1998) unterschrieben von den Bildungsministern
Frankreichs, Deutschlands und des Vereinigten Königreiches plädierte für
eine Harmonisierung des europäischen Hochschulwesens.
– Bologna Erklärung unterzeichnet am 19 Juni 1999 unter Anwesenheit der 29
Bildungsminister (auch der Vertretern Polens) (mit anderen dazugehörenden Dokumenten) setzte sich zum Ziel, bis 2010 einen gemeinsamen Europäischen Hochschulraum zu etablieren.
Die einzelnen Hauptelemente des s.g. Bologna-Prozesses bildeten:
– Schaffung eines zwei- und dreistufigen Studiensystems.
– Schaffung eines Systems leicht verständlicher und vergleichbarer Abschlüsse (Diplome).
– Schaffung eines Leistungspunktesystems, das die Übertragung von Leistungen ermöglicht (ECTS).
– Intensivierung der Mobilität von Studenten und Mitarbeitern der europäischen Hochschulen.
– Zusammenarbeit im Bereich der Qualitätsentwicklung der Hochschulen
– Förderung der europäischen Dimension derHochschulen. Schaffung von
Studiengängen und Modulen zur europäischen Thematik.
– Aufbau von Strukturen für ein lebenslanges Lernen und deren Förderung.
– Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Studierenden und der
Hochschule.
– Förderung des Europäischen Hochschulraumes und seiner Attraktivität in
der Welt .
– Verzahnung der Zusammenarbeit zwischen den Sektoren der Bildung,
Forschung und Innovation, Synergie innerhalb des Europäischen Hochschulraumes und Europäischen Forschungsraumes.
– Wertlegung auf die soziale Dimension der Bildung: Schaffung des gleichen
Zugangs zur Hochschulbildung und Ermöglichung des Studienabschlusses
für alle – unabhängig von ihrem sozial-ökonomischen Status, vor allem
durch Schaffung entsprechender finanziellen Förderungsmaßnahmen, berufliche und persönliche Beratung.
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– Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit (Employability) der Absolventen,
d.h. ihrer Fähigkeit eine Beschäftigung zu finden und diese aufrechtzuerhalten, ihre Mobilität auf dem Arbeitsmarkt zu stärken.
– Einführung des Diplomzusatzes, der allen Absolventen der Hochschulen
ausgestellt wird.
– Studentenorientierter Bildungsprozess (statt des lehrerorientierten).
Die zu erreichende Konvergenz zwischen den Bereichen wird durch Qualifikationsrahmen vereinigt. Diese einzuführen bedeutet für alle Länder des Europäischen Hochschulraumes (EHEA) eine der Hauptprioritäten. Die Idee zu Europäischen Qualifikationsrahmen entstand 2004, vier Jahre später erschienen die
Empfehlungen des Europäischen Rates und des Europarates als Dokument „EMPFEHLUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 23.
April 2008 zur Einrichtung des Europäischen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen”. In den Empfehlungen zum EQR werden keine bestimmten Qualifikationen oder Kompetenzen des Individuums beschrieben – an die europäischen
Standards sollten die Qualifikationsrahmen in den jeweiligen Ländern angehoben
werden. Zur Ausarbeitung und Implementierung solcher Qualifikationsrahmen
verpflichtet Polen das Kommuniqué von Bergen (2005 für den Hochschulraum)
und Empfehlungen des Europäischen Parlaments und des Rates (2008 für das gesamte Bildungssystem). Nationaler Qualifikationsrahmen für die Hochschule ist
eine Methode der Beschreibung von Bildungsprogrammen, die sich auf Bildungseffekte konzentrieren und ihnen den gesamten Bildungsprozess unterordnet wird.
Das Wort „Qualifikation“ selbst wird als Titel, Bildungsgrad verstanden, identisch
mit einem Diplom, Zeugnis oder Kompetenzbescheinigung. Jede im Hochschulsystem erworbene Qualifikation charakterisieren:
– für das jeweilige Programm festgelegte und prognostizierte Bildungseffekte,
– ein konkretes Niveau in den Europäischen und Nationalen Qualifikationsrahmen,
– eine dem Arbeitsaufwand des/der Studierendenentsprechende Akkumulation der Leistungen in ECTS Punkten ausgedrückt.

Umsetzung des Bologna-Prozesses in Polen
Die Realisierung der Ziele der Bologna-Erklärung sowie die Implementierung des
Europäischen Hochschulraumeskoordiniert das Ministerium für Wissenschaft
und Hochschulbildung, die wichtigsten Aktivitäten unternehmen die einzelnen
Hochschulen selbst (Kraśniewski, 2006).
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Vom formalen Standpunkt aus werden in Polen alle Empfehlungen und Ziele
des Bologna Systems eingeführt. Einzelne Hochschulen sind auf verschiedenen
Etappen der Implementierbarkeit der Systemlösungen. Derzeit wird an der Anerkennbarkeit der im formalen und informellen Bildungssystemen erworbenen
Kompetenzen gearbeitet.
Die ex post gelesene Strategie der Veränderungen des letzten Jahrzehnts erlaubt
die Schlussfolgerung, dass die zweite Etappe – in Verbindung mit der Aufnahme Polens als gleichberechtigtes Mitglied der EU und Einfügung in die Realisierung des
Bologna-Prozesses – der Schaffung des Europäischen Hochschulraumes unterstand
und das Niveau der Realisierung vonformalen Gesichtspunkten hoch ist (HejnickaBezwińska, 2011: 17).
Zusammenfassend lässt sich Folgendes über die Einführung des Europäischen
Wissenschaftsraumes sagen:
1. Umgebaut wurde die Bildungsstruktur – derzeit funktionieren, laut dem
Art. 2, Abs. 2 des Hochschulrahmengesetzes folgende Studienniveaus und
Studienformen:
Studium der ersten Stufe – eine Bildungsform Aufgenommen werden Kandidaten und Kandidatinnen, die ein Reifezeugnis haben. Dieses Studium endet mit
der Qualifikation der ersten Stufe.
Studium der zweiten Stufe – aufgenommen in diese Bildungsform werden
Kandidaten und Kandidatinnen, die mindestens über die Qualifikation des ersten
Grades verfügen. Sie endet mit der Qualifizierung der zweiten Stufe.
Einheitliches Magisterstudium – aufgenommen in diese Bildungsform werden die Kandidaten und Kandidatinnen mit einem Reifezeugnis. Sie endet mit der
Qualifikation der zweiten Stufe.
Studium der dritten Stufe – Doktorandenstudium, geführt durch eine entsprechende Struktureinheit der Hochschule, Forschungsinstitut der Polnischen
Akademie der Wissenschaften, ein Forschungsinstitut internationaler Trägerschaft, das aufgrund anderer Gesetze ins Leben gerufen wurde. Aufgenommen
werden Kandidaten und Kandidatinnen mit der Qualifikation der zweiten Stufe.
Das Studium endet mit der Qualifizierung der dritten Stufe.
Aufbaustudium – aufgenommen in diese Bildungsform werden Kandidaten
und Kandidatinnen mit einer Qualifikation der ersten Stufe. Durchgeführt wird
dieses Studium in einer Hochschule, einem Forschungsinstitut der Polnischen
Akademie der Wissenschaften, einem Forschungsinstitut oder dem Medizinischen Zentrum der Aufbaustudium und endet mit einem Nachweis der Aufbauqualifikation.
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Direktes Studium (Präsenz, Unmittelbares Studium) – eine Form des Hochschulstudiums, dessen mindestens 50% des Programms in direktem Kontakt mit
dem akademischen Lehrer und anderen Studierenden realisiert wird.
Indirektes Studium (Fernstudium) – eine andere Form des Studiums als direkt, bestimmt durch die Entscheidung des akademischen Senats der jeweiligen
Hochschule (vgl. www.nauka.gov.pl/poziomy-i-forma-studiow).
Das Studium der ersten Stufe (Bachelorstudium) dauert in der Regel drei Jahre, der Zyklus der zweiten Stufe dauert zwei Jahre, Doktorandenstudium vier Jahre (Modell 3+2+4). Das einheitliche fünfjährige Magisterstudium wurde für sehr
wenige Studiengänge aufrechterhalten. Aufgrund entsprechender Gesetze betrifft
diese Regelung folgende Studiengänge: Schauspielkunst, Medizinische Technik
und Analyse, Pharmazie, Medizin, Zahnmedizin, Restauration und Konservierung von Kunst, Recht, Kanonisches Recht, Psychologie, Fernseh- und Filmtechnik, Fotographie und Tiermedizin. Es gibt auch Studiengänge, die in diversen Formen geführt werden: Graphik, Malerei, Regie, Skulptur, Theologie (im Falle der
Theologie – Priesteramtskandidaten studieren im fünfjährigen Zyklus).
2. Eingeführt wurde der Diplomzusatz – er gilt als das Grundinstrument der
Anerkennbarkeit der Ausbildung innerhalb des Europäischen Wissenschaftsraumes undals ein Anhang zum Diplom gedacht. Sein Inhalt setzt
sich aus Informationen zusammen, die zur Bestimmung des Niveaus und
des Charakters des absolvierten Studiums unentbehrlich sind. Zu ihnen gehören: volle Bezeichnung des Diploms, Charakteristik des realisierten Studienprogramms, Register der individuellen Leistungen des Absolventen/der
Absolventin, allgemeine Charakteristik des Hochschulsystems im Land des
absolvierten Studiums), (Suplement do dyplomu. Przewodnik: krok po kroku.
– ekspercibolonscy.org.pl pdf). Die Hochschulen in Polen sind verpflichtet,
solche Dokumente seit dem 1 Januar 2005 auszustellen(Verordnung des
Hochschulministeriums MENiS z 23 lipca 2004).
3. Eingeführt wurden die Europäischen Leistungspunkte – als ein Sample
von Prozeduren, die es ermöglichen, eine Anerkennung der Leistungen an
anderen Hochschulen als die Mutterhochschule des/der Studierenden zu
erreichen. Die Hochschulen bereiten, nach vorgefertigten Mustern, dieBeschreibungen der jeweiligen Fächer vor, wo die entsprechenden Module
genau auf die Leistung des Studierenden hinweisen und sowohl den unmittelbaren Unterricht als auch die Zeit für die Vor- und Nachbereitung
des Lehrstoffs (Präsenz- und Selbststudium), den Prüfungsaufwand präzisieren sollen.
4. Einführung der Nationalen Qualifikationsrahmen.
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Ein mit den Qualifikationsrahmen arbeitendes Bildungssystem ist grundsätzlich studentenorientiert. Die Planung und Entwürfe für Studiengänge an den
Hochschulen beginnt formal mit der Bestimmung von Bildungseffekten (dessen,
was der/die Studierende nach dem Abschluss wissen, verstehen und können wird),
dann werden inhaltliche Programmpunkte und Methoden festgelegt, mit dem Ziel
der Herausbildung von projektierten Bildungseffekten (mit entsprechender Validierung).
Im Nationalen System der Qualifikationsrahmen wurden in Polen die Bildungseffekte in drei Arten untergliedert:
– Wissen
– Können sowie
– personale und soziale Kompetenzen.
Formal begannen die Realisierung der Bildungsprogramme aufgrund der
NQR im akademischen Jahr 2012/2013. Dem ganzen Prozess ging eine Gesetzesvorbereitung voraus.
5. Eingeführt wurden Programme zur Erhöhung der Mobilität von Studierenden und Mitarbeitern.
Eine größere Bedeutung wurde der studentischen Mobilität beigemessen, weil
diese direkten Einfluss auf die anderen Teilbereiche dieses Sektors hat. Sie führt
zur Flexibilität (Möglichkeit Fächer zu belegen, die an der eigenen Hochschule
unzugänglich sind). Gebildet werden dadurch auch kulturelle Kompetenzen und
Kommunikationsfähigkeiten in den Fremdsprachen. Die horizontale Mobilität
bedeutet das Studieren im Ausland (auf dem gleichen Niveau). Mit der vertikalen
Mobilität haben wir zu tun, wenn Studierende die nächste Stufe ihrer Bildung an
einer anderen Hochschule realisieren wollen als die eigene. Die populärste Form
der horizontalen Mobilität (das Interesse an dieser Form des Studiums wächst
ständig, ist aber weit davon entfernt, allgemeiner zu werden) bilden Austauschprogramme ERASMUS, derzeit eingegliedert in ein breiteres Programm des LLL
(lebenslanges Lernen). In diesem Rahmen wirken weiter die Programme SOCRATES, Leonardo da Vinci, Jean Manet u.a. Lebenslanges Lernen geht auf die Ideen
der Notwendigkeit einer Rivalität und Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt, wo man
mit Transitionen im beruflichen Leben sehr oft zu tun hat.
Die meisten Aktivitäten des Europäischen Wissenschaftsraumes dienen der
Employabiliät der potentiellen Hochschulabsolventen – dass diese sich auf dem
Arbeitsmarkt zurecht finden. Die Leitidee die Hochschulbildung den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes anzupassen, gehört zum Inhalt der meisten Ministerialverordnungen. Es fällt schwer, dieses in einer längeren Perspektive zu beurteilen,
denn nicht alle an der Hochschule erworbenen Kompetenzen lassen sich leicht
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in der diachronischen Perspektive messen unddirekt in eine Beschäftigungsmöglichkeit umsetzenoder sie direkt beeinflussen.Die einfachen statischen Daten sind
unerbittlich – die meisten Arbeitslosen sind in Polen Jugendliche auch mit Hochschulabschluss4. Somit ist es notwendig die Spezifik des Hochschulangebots erneut zu überdenken. Es geht nicht nur um eine Nichtanpassung an den Arbeitsmarkt
– es geht eher um eine Mission der Hochschulen und ihrer Rolle „in welchem Grade
tragen sie die Verantwortung für die Herausbildung von Kompetenzen die konkreten
Berufsrollen benötigt werden und in welchem ihre Aufgabe in derBildung von allgemeinen, auch theoretischen Kompetenzen liegt“.
6. Eingeführt werden derzeit Maßnahmen zur Stärkung der finanziellen Autonomie der Hochschulen.

Umsetzung des Bologna-Prozesses – empirische Beiträge
Die Einführung des Nationalen Qualifikationsrahmens schloss größtenteils die
Umstrukturierungen, die mit dem Bologna-Prozess einhergingen, ab. Eine Auseinandersetzung mit dieser Problematik und Umsetzung dieser Strategien stellt
ein resümierender Bericht der Stiftung der Polnischen Rektorenkonferenz aus
dem Jahre 2013 dar (Benchmarking procesu wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji
w polskich uczelniach dar.Brenchmarking der Einführung des Nationalen Qualifikationsrahmens in den polnischen Hochschulen. Frühere Ergebnisse dieses Programms präsentiert eine Reihe von Reports, die in den Jahren 2007, 2008 und
2012 vorbereitet wurden (vgl. Woźnicki, 2007; Woźnicki, 2008; Woźnicki, 2012).
Eingegangen wird hier nur auf den aktuellen Bericht aus dem Jahre 2013, der die
wichtigsten Trends in diesem Bereich sammelt und beleuchtet.
Die Untersuchungen wurden in der organisatorisch schwierigen Zeit derUmsetzung der Maßnahmen in den einzelnen Hochschulen durchgeführt. In dem
Jahr 2012/2013 nahmen 46 Hochschulen, unter ihnen waren es 327 s.g. Basiseinheiten (z.B. Fakultäten, Institute), meistens aus den Universitäten und Technischen
Hochschulen an diesem Prozess teil. Die Diagnose umfasste sowohlHochschulen
als auch Fakultäten. Thematischer Fokus der Untersuchung lag u.a. auf der Überprüfung von
– „...Methoden der Koordinierung bei der Einführung des NQR
– Teilnahme von Vertretern diverser Interessengruppen
4
Vgl. detaillierte Angaben und Reflexionen über die Gründe der Arbeitslosigkeit unter jungen
Menschen in: Młodzi w liczbach pdf. - Załącznik nr I do Programu „Młodzi na rynku pracy” so wie
Szafraniec, 2011.
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– Grad der Zentralisierung und der technischen Ausstattung während der
Einführung von NQR sowie eine allgemeine Beurteilung dieses Prozesses
durch das akademische Milieu sowie beobachtete Probleme und Schwierigkeiten in dessen Verlauf ”... (Kraśniewski, Próchnicka, 2013: 19).
Die erworbenen Daten charakterisieren die gegenwärtigen Trends für die Eiführung von NQF im Hinblick auf die Hochschule und Fakultäten. Beobachten
lässt sich die Tendenz, dass eine deutlich positive Eistellung zu den eingeführten Maßnahmen die Vertreter der Leitungsgremien der Hochschulen entwickeln.
Deutlich anders ist es bei den akademischen Lehrern. (Kraśniewski, Próchnicka,
2013: 30-31). Während die Einstellung der Leitenden positiv ist (Kategorie positiv
und eher positivergeben zusammen 79,2% der Fälle), haben sich nur 45,6 % der
akademischer Lehrerpositiv geäußert. Eine deutlich negative Haltung deklarieren
2,5 mal mehr Mitarbeiter als Mitglieder von Leitungsgremien. Eine gewisse Reserve dieser Gruppe zeigt sich auch durch die mehrere nicht eindeutige Antworten.
Der Autor des Berichts suggeriert, dass mit dem steigenden Bewusstsein über die
Grundsätze und Vorgänge den Grad der Akzeptanz wachsen wird (Kraśniewski,
Próchnicka, 2013: 31).
Eine Reihe von Schwierigkeiten und Problemen ergeben sich, laut dem
Bericht, vor allem durch Interpretationsschwierigkeiten der Gesetze und Verordnungen zu NQR und eine zu kurze Zeit zur Umsetzung dieser Vorgaben an den
Hochschulen. (Kraśniewski, Próchnicka, 2013: 36). Geführt hatte dieses zu einer
Überbelastung der Lehrkräfte durch organisatorische Arbeit.
„Die Meinungen der Basiseinheiten (Fakultäten) charakterisieren sich durch
eine allgemeine Kritik dieses Prozesses im Hinblick auf das Konzept des NQR
selbst, seine rechtlichen und organisatorischen Voraussetzungen (...). In den
Antworten wird deutlich darauf hingewiesen, dass diese Veränderungen als eine
Unterordnung und Anpassung an die Rechtsgesetze verstanden wurde und weniger als eine tiefe und mehrschichtige Veränderung der Bildungsprogramme und
-prozesse. Alles geschah dazu noch unter einem starken Zeitdruck“. (Kraśniewski,
Próchnicka, 2013, S. 36).
In dem Bericht kommen auch generell wenig günstige Einstellungen gegenüber den Veränderungeninnerhalb der Hochschulen vor, die im Hinblick auf die
Anpassung zu den sich auf dem Arbeitsmarkt vollziehenden sozialen Transformationen, die als Herausforderungen empfunden werden. Durch viele Vertreter
von Interessengruppen wird der Prozess der Einführung von Qualifikationsrahmen als eine oberflächliche, fassadenartige und bürokratische Scheinmaßnahme
verstanden, die zu keinen, auch mentalen, Veränderungen führt. Offen bleibt die
Frage nach den bestimmt sehr komplexen Quellen dieser Einstellungen. Eine an-
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dere Perspektive zeigt sich bei der Einschätzung der akademischen Realität bei der
Schaffung des Europäischen Hochschulraumes durch die betroffene Gruppe, an
welche diese Veränderungen gerichtet sind – die Studierenden. Sie werden sich
mit den Herausforderungen messen müssen, welche die Veränderungen in den
Hochschulen zu beantworten versuchen. Im Folgenden wird der Bezug auf die
Ergebnisse der Untersuchungen genommen (vgl. Piorunek, Werner, 2011: 17–39,
Piorunek, Werner 2013: 63–85)5, die jedoch keine Vollständigkeit im Hinblick auf
die ganze Population der Studenten beanspruchen können.
Die Forschungen wurden mithilfe der Methode von diagnostischen Umfragen
(Babbie 2003, Rubacha 2008) auf der Basis des eigens für die Zwecke entwickelten Fragebogens „Studieren im Europäischen Hochschulraum“. Der Fragenkatalog
umfasste allgemeine Fragen:
– die Praxis der Bildung (eines der zu realisierenden Ziele der Veränderungen
– eine subjektbezogene Eingliederung der Studierenden in den Bildungsprozessund ihr Einfluss auf die Gestalt des Studiums).
– die Beziehung zum Arbeitsmarkt (eines der zu realisierenden Ziele der Veränderungen – eine Vergrößerung der Beschäftigungsfähigkeit und Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt) in Verbindung mit den Bildungs- und Berufsplänen der Befragten.
– die gesellschaftlichen Resonanz der Mechanismen des Aufstiegs durch Bildung (Einschätzungen von Diplomen und Zertifikaten, Zugang zur Hochschule, ihr Prestige, etc.).
Im Kontext der Befragung wurden die Fragebögen der von Antonovsky entwickelten Kohärenzskala SOC-13 benutzt (die abgekürzte Version Antonovskys
SOC-29). Die Gruppe umfasste 418 stichprobenartig gewählte Studierende der
letzten zwei Semester der BA-Studiengänge: Politikwissenschaft, Internationale
Beziehungen, Kulturwissenschaften, Pädagogik und Soziologie im Rahmen des
nicht öffentlichen Hochschulbereichs (gebührenpflichtige Hochschulen).
Ein allgemeiner Überblick dieser Forschungsergebnisse aus der Gruppe der
Studierenden der kulturwissenschaftlichen (geisteswissenschaftlich verstanden)
Fächer an den nicht öffentlichen Hochschulen lässt einige Tendenzen aufzeigen,
welche die Meinungen, Einschätzungen und Pläne junger Menschen charakterisieren. Es wird im Folgenden auf die eingehende Analyse der statistischen Daten

5
Aus diesen Veröffentlichungen kommen auch die in den einzelnen Kapiteln verallgemeinerte
Schlussfolgerungen, die gewisse Trends widergeben, aber keineswegs wegen der zu kleinen Stichprobe als gänzlich repräsentativ verstanden werden sollten.
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verzichtet und das Hauptaugenmerk auf Kommentare zu den empirisch verifizierten Ergebnissen gerichtet.
Die Studierenden der kulturwissenschaftlichen Fächer in einer nicht öffentlichen Hochschule deklarierten meistens die Aufnahme des Studiums durch die
wachsenden Herausforderungen des Arbeitsmarktes und eine gewisse „Mode
zum Studieren“. Zurückzuführen ist dieses auf die erwachten Bildungsaspirationen einer Gesellschaft im Stadium einer kulturell-wirtschaftlichen Transformation. Sie sind auch mit ihrem Studium generell zufrieden. Mit dem Europäischen
Hochschulraum hat es überhaupt nichts zu tun. Diese Veränderungen werden den
Befragten kaum wahrgenommen. Das Bewusstsein einer Dimension dieser Reformen beschränkt sich auf den zweistufigen Zyklus ihres Studiums. Eine generell
positive Einschätzung des Studiums schafft erst einen Raum zur pädagogischen
Reflexion, wenn man sie mit den Teilaspekten der Studienpraxis zusammenstellt.
Zu den dominierenden Elementen der Evaluation, gehören nach Einschätzung der Studierenden:
– das Studienprogramm ist zu stark theoretisch, überbetont werden allgemeine Fächer, wo sich die Inhalte oft wiederholen und decken. Die Zahl der
Praktika ist zu klein.
– akademische Lehrer haben ein differenziertes Verhältnis zu den Studierenden, bevorzugen unterschiedliche Arbeitsformen, deutlich kommt aber ein
liberaler Arbeitsstil in der Leitung der jungen Menschen bei gleichzeitiger
Anwendung traditioneller darbietenden Praxis zum Vorschein.
– Studierende kennen in der Regel die Studienordnung nicht.
– Die Selbsteinschätzung der aktiven Teilnahme am Studienprozess ergibt,
dass ca. 30-40% der Befragten sie als niedrig bezeichnet, jeder Zehnte von
den Befragten gibt zu, sich nicht am Studium generell engagieren zu wollen.
Die Erreichung eines Diploms wird grundsätzlich instrumental verstanden.
Die befragen Studierenden (und sie bilden keine repräsentative Gruppe)
zeigen kein Engagement an den durch Europäischen Hochschulraum geförderten Programmen des internationalen Studierendenaustausches, die
Mobilität wird von ihnen als ein leeres Schlagwort verstanden. Die Bemühungen seitens der Hochschulen die studentische Mobilität zu propagieren
nimmt jeder dritte Student wahr – die Gründe für die Stagnation auf diesem
Gebiet liegen, nach Meinung der Studenten, nicht auf Seiten Hochschule,
sondern in den eigenen Einschränkungen und einem fehlenden Interesse
an so einer Studienform.
– Die Qualität des Studiums an einer nicht öffentlichen Hochschule unterscheidet sich grundsätzlich nicht von den öffentlichen, so dass man von der
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Akzeptanz des Wettbewerbs auf dem Bildungsmarkt nach Meinung der Befragten sprechen kann. Der Staat verfügt somit über kein Monopol mehr,
die Bildung zu organisieren.
Unabhängig von dem niedrigen Stand des Bewusstseins der Studierenden über
die Grundsätze des Bologna-Prozesses – gerade diese Gruppe machen die Teilnehmer an diesem Prozess aus – (oder eher sind es die Empfänger dieser Veränderungen) auf dem Niveau der Implementierung in den hochschulischen Kontext.
Gegenüber vielen Aspekten des Studierens zeigen sich junge Menschen kritisch.
Eines der zentralen Grundsätze dieser Reform der Hochschulbildung ist eine Qualitätssicherung, die durch diverse Fragestellungen der Forschung operationalisiert
wird. Sie kann durch Evaluierung der Bildungseffekte oder durch Darstellung der
Studienbedingungen oder inhaltlichen Aspekten des Bildungsprozesses (vgl. Pawlikowski, 2006) beschrieben werden.Die präsentierten Forschungen lassen partielle Ergebnisse auf das Niveau der allgemeinen Analyse beziehen, mit dem Ziel
ein „Bildungsklima zu beschreiben“, das sich als system- und lehrerzentriert erweist. Es kann nicht von einer studentenorientierten Realität gesprochen werden.
Viele der Befragten äußerten sich über einen niedrigen Grad der Partnerschaft
in den Relationen zu akademischen Lehrern, klagten über Einschränkungen der
studentischenAktivität, fehlende Unterstützung und fehlendes Interesse an studentischen Projekten und Ideen. Wenn man noch das Übermaß der darbietenden Arbeitsform (Vorlesungen) mit extremer Theoriedosis und einem Wissen auf
dem nicht mehr aktuellen Stand, ergibt sich aus den Meinungen der Studierenden
kein optimistisches Bild eines subjektbezogenen kulturwissenschaftlichen Studiums. Von den Postulaten des Europäischen Hochschulraumes ist es weit entfernt.
Nach Einschätzungen der Studierenden bereiten diese Studiengänge weder zur
Aufnahme konkreter Berufsrollen noch zur Bewältigung der Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt vor (vgl. Piorunek, Werner, 2011; Piorunek, Werner,
2013)6. Nach Meinung des Teils der Studierenden, die ihr Wissen vertiefen wollen, hindert ein solches Studium die Bildung von selbständig denkenden, aktiven
und kreativen Individuen. Durch die Massenhochschulbildung wurden in Polen
solche Menschen in das Hochschulsystem „aufgesogen“, die kein Interesse an ihrer persönlichen Entfaltunghaben. Man muss aber feststellen, dass Haltungen und
Einstellungen der Studierenden sehr unterschiedlich sind. Es gibt auch eine stark
zum Studium motivierte Gruppe, die keine Scheinbildung genießen will, sondern
realistische und kritische Meinungen in Bezug auf ihre Studienwirklichkeit hat. In
6
Eine andere, in diesem Text nicht zu erörternde Frage bildet die Richtigkeit solcher Fragestellungen.
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dieser Gruppe liegt auch ein Entwicklungspotenzial, dessen Freilegung erst durch
das Aufbrechen des lehrerzentrierten Modus geschaffen wird.
Die Befragten sind sich in ihren negativen oder nicht eindeutigen Meinungen über den „marktorientierten“ Wert ihrer Studien einig. Nicht zu verbergen ist
ein sehr niedriger Grad ihrer Employabilität und mangelnde Vorbereitung auf die
Herausforderungen des Arbeitsmarktes. Trotz der niedrigen Einschätzung sind
die Studierenden generell mit ihrem Studium zufrieden. Offen bleibt die Frage, inwiefern hatten die Studenten am Anfang ihres Studiums ein Bewusstsein der Spezifik des gewählten Studiengangs, obsie ihre Entscheidung unabhängig von den
Beschäftigungsmöglichkeiten trafen und ihre Leitidee des Studierens vornehmlich
durch die Investition in sozial-kulturelle Kompetenzen beeinflusst wurde.Diese
Kompetenzen haben keine direkte Verknüpfung mit einer konkreten Berufsrolle
und diese wurde erst im Laufe des Studiums deutlich. Diese Frage bildet einen Teil
der breiteren gesellschaftlichen Debatte zum Thema der Hochschulbildung: Studium als ein Weg zum Arbeitsmarkt versus allgemeine Vorbereitung, Investition
in sich selbst, wofür sich die Kandidaten autonom entscheiden. Dieses Dilemma
evoziert die Frage nach den Hochschulgründungen, Schaffung von Studiengängen
und den damit einhergehenden Prioritäten, die in direkter versus indirekter Verbindung zum Arbeitsmarkt stehen (vgl. Kupczyk, 2005).
Man hat den Eindruck, dass kritische (oder realistische) Einschätzungen der
Studierenden in Bezug auf den Wert der „Marktorientierung“ ihres Faches ihre
Bildung nicht mit dem BA-Diplom abschließen wollen und die Fortsetzung auf
der zweiten Stufe innerhalb der gleichen Disziplin, an einer öffentlichen oder nicht
öffentlichen Hochschule deklarieren. Paradoxerweise wird auch daran gedacht,
dass vielleicht dieser Studiengang ihre Situation auf dem Arbeitsmarkt verbessert
und das Masterstudium für den potenziellen Arbeitgeber einen Wert haben kann.
Die Ambivalenz der Meinungen unterstreicht auch den Umstand, dass ein Viertel
der Befragten ihre bisherige Arbeit nicht in Verbindung mit dem Studium wechseln will. Für diese Gruppe bildet also das Studium keinen einziger und ausreichender Weg zur Arbeitsfindung.
Bei den Befragten, die über eine gewisse Arbeitserfahrung verfügen (meistens
Studierende im Fernstudium, indirektes Studium) haben eine Beschäftigung im
Rahmen eines sozial abgesicherten Arbeitsvertrages gefunden und ziehen diese
für ihre Zukunft auch vor. Der dominierende Trend bei den Studierenden der
kulturwissenschaftlichen Fächer ist die Arbeitsfindung im öffentlichen Sektor,
möglichst mit einem Arbeitsvertrag. Es ist kein erwünschter Trend auf dem Arbeitsmarkt, wo Elastizität und Flexibilität verlangt werden und der private Sektor dominiert. Unterstreichen soll man aber, dass ein Drittel der Befragten eine
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Selbstbeschäftigung bevorzugt. Die Befragten profitierten vom Boom nach der
Wende der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts bildeten sich noch kein Urteil über
den Zugang zum Hochschulstudium. Die Ambivalenz ihrer Einschätzung ortet
sie zwischen den Ideen eines gesellschaftlichen Egalitarismus, der sich in einem
allgemeinen Zugang zum Studium ausdrückt, ohne die intellektuellen Kompetenzen des Einzelnen zu berücksichtigen und dem Elitedenken, wo der Zugang zur
Hochschule limitiert und von den Besten realisiert wird.
Die erzielten Ergebnisse geben kein einheitliches Bild der Studierenden der
kulturwissenschaftlichen Studiengänge, die zahlenmäßig in den Hochschulen am
stärksten repräsentiert werden. Ihre Einschätzungen, Meinungen und Pläne weisen oft auf Polarisierung der Haltungen und Ambivalenzen in den Meinungen hin.
Mit größter Wahrscheinlichkeit können wir annehmen, dass sie sich darin von
ihren Kommilitonen unterscheiden, die ein konkret traditionell berufsbezogenesStudium gewählt haben.
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The main purpose of this paper is the presentation of selected issues connected with the preparations of tutors,
teachers, educators and students who are going to work in
education field and in cultural diverse educational space.
The first part of the article presents this issue based on the
literature analysis. The second part includes examples of
initiatives which enable the development of intercultural
competence pursued by the author of this paper.

Wprowadzenie
Przestrzeń współczesnej szeroko rozumianej edukacji, determinowana przez intensyfikujące się ruchy migracyjne oraz procesy społeczno-kulturowe, zmienia
się dynamicznie. Obecnie odbiorcami działań edukacyjnych są nie tylko członkowie grupy większościowej oraz mniejszości autochtonicznych, ale również wciąż
nowe grupy cudzoziemców, którzy nieraz posługują się diametralnie odmiennym
od większości kodem kulturowym. Różnorodność kulturowa może być źródłem
wzbogacającym jednostkowe doświadczenie, jak i życie społeczne, a także czyn-
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nikiem wielu niszczących konfliktów. W pracę pedagoga, nauczyciela i edukatora
wpisana jest konieczność ustawicznego nabywania nowej wiedzy, umiejętności
oraz autorefleksji nad własnymi postawami.
Celem artykułu jest ukazanie wybranych zagadnień związanych z istotą
i potrzebą nabywania kompetencji międzykulturowej przez osoby zaangażowane
w praktykę edukacyjną oraz egzemplifikacji praktycznych działań, które służą jej
rozwijaniu. Rozpocznę od prezentacji niniejszej problematyki na podstawie analizy treści literatury przedmiotu, po czym, odwołując się do własnych doświadczeń, ukażę przykłady inicjatyw służących przygotowaniu pedagogów, nauczycieli,
edukatorów oraz studentów, którzy wiążą swoją przyszłość zawodową z obszarem
edukacji, do pracy w warunkach różnorodności.

Kształcenie i praca kadry pedagogicznej
w warunkach wielu kultur – wybrane problemy
Dynamiczne przemiany społeczno-kulturowe i związane z nimi wyzwania edukacyjne skłaniają do stawiania pytań o specyfikę kompetencji niezbędnych pedagogom, nauczycielom i edukatorom do realizacji zadań edukacyjnych w różnicującej się przestrzeni współczesnej edukacji. Obserwacja praktyki oświatowej oraz
analiza doświadczeń wielu szkół i innych podmiotów, które zajmują się edukacją,
wskazuje, że nie sprawdza się „monokulturowa” metodyka pracy edukacyjnej.
Istotna jest więc realizacja inicjatyw, które umożliwią efektywną i inkluzyjną pracę
z osobami należącymi do grup mniejszościowych, a w szczególności z tymi, które,
mówiąc językiem Geerta Hofstede, cechują się diametralnie odmiennym od większościowego „kulturowym oprogramowaniem” (zob. Hofstede, 2007), borykają się
z różnymi problemami (adaptacyjnymi, psychologicznymi) oraz grupami zróżnicowanymi kulturowo. Zarówno pedagodzy i nauczyciele zaangażowani w praktykę
edukacyjną w obszarze edukacji formalnej (szkolnej), jak i edukatorzy działający
na płaszczyźnie edukacji nieformalnej (nieszkolnej)1 powinni posiadać wiedzę,
umiejętności oraz przejawiać postawy, które umożliwią efektywną pracę w warunkach kulturowej heterogeniczności. Wiąże się z ustawicznym rozwijaniem kompetencji międzykulturowej.
Używając terminu „kadra pedagogiczna”, mam na myśli pedagogów i nauczycieli, którzy
związani są z placówkami kształcenia formalnego oraz mają specjalistyczne wyksztalcenie, a także
edukatorów działających głównie w instytucjach zajmujących się edukacją nieformalną (organizacje
pozarządowe, domy kultury itp.) i środowiskach lokalnych, którzy, zdarza się, że nie mają specjalistycznego przygotowania.
1
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W literaturze przedmiotu funkcjonuje szereg definicji, które opisują kompetencję międzykulturową. W metaforyczny i tym samym całościowy sposób definiuje ją
Stanisław Magala. Zdaniem badacza tę kompetencję można porównać do plecaka
lub zestawu narzędzi, które samodzielnie kompletują ludzie, jeśli muszą radzić sobie
z różnymi kulturowymi oprogramowaniami (zob. Magala, 2011). Przygotowaniu do
nawiązywania pozytywnych relacji z Obcymi i Innymi służy edukacja międzykulturowa. Ten rodzaj edukacji stanowi próbę tworzenia już na poziomie szkolnym społeczeństwa otwartego na różnorodność, inność, odmienność. Uczenie się od Innych
oraz uczenie-nauczanie Innych, jako wymóg cywilizacyjny, może stać się w najbliższych czasach jedną z najczęściej podejmowanych w społecznych debatach kwestią
edukacyjną (Szczurek-Boruta, 2014: 77). Edukacja międzykulturowa, którą można
rozpatrywać jako całożyciowy proces nabywania kompetencji międzykulturowej
(Młynarczuk-Sokołowska, 2015: 72–78), powinna być adresowana do wszystkich
grup społecznych oraz stanowić ważny element programów kształcenia dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Powinna być ukierunkowana, jak pisze Jerzy Nikitorowicz,
na nabywanie kompetencji nauczycieli, uczniów i rodziców, obejmując:
– kształtowanie równorzędności wszystkich kultur i przygotowanie jednostki
do pokojowego współegzystowania w społeczeństwie pluralistycznym;
– uwrażliwianie na Inność, odmienne korzenie kulturowe i tradycje oraz
kształtowanie postaw otwartych i tolerancyjnych, umożliwiających wymianę wartości, dialog i negocjację;
– wdrażanie do dostrzegania siebie z perspektywy Innego jako wzbogacającego, ciekawego, a nie zagrażającego i wrogiego;
– uświadomienie własnej tożsamości kulturowej, zwiększanie poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa i samoakceptacji;
– kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z uprzedzeniami i negatywnymi stereotypami, funkcjonującymi w danej społeczności (Nikitorowicz, 2002: 27).
Przygotowanie nauczycieli, i tym samym innych osób pracujących w obszarze
edukacji, wymaga również przekazywania wiedzy typowo metodycznej, która dotyczy celów, treści, metod i form edukacji regionalnej, wielokulturowej i międzykulturowej. Niezbędne są praktyczne doświadczenia wspomagające zrozumienia
nabytej wiedzy zdobywane w trakcie kontaktów z ludźmi innych kultur, poznania
języków obcych itd. Wiedzę metodyczną oraz praktyczne doświadczenia i umiejętności należy traktować jako integralny element kompetencji międzykulturowej
kadry pedagogicznej.
Biorąc pod uwagę fakt, iż rzeczywistość edukacyjna zmienia się dynamicznie,
w placówkach edukacyjnych pojawiają się nowe grupy cudzoziemców, i tym sa-
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mym nowe wyzwania w zakresie pracy wychowawczej, jak i dydaktycznej, każdego
pedagoga, nauczyciela i edukatora powinna cechować samodzielność poznawcza
i egzystencjalna oraz umiejętność inspirowania do rozwoju i wzmacniania etyczno-moralnego osób, z którymi pracują (Dąbrowa, Markowska-Manista, 2010: 47).
Poza przygotowaniem kadry pedagogicznej do realizacji edukacji międzykulturowej ważne jest, na co zwraca uwagę Tadeusz Lewowicki, przejawianie gotowości
do jej podejmowania (Lewowicki, 2008: 23). Specyfika treści edukacji międzykulturowej, a w szczególności trudne i głośno dyskutowane w dyskursie publicznym
tematy (np. kwestia przyjmowania i integracji uchodźców), mogą wywoływać
opór rodziców, jak i niepewność wśród kadry pedagogicznej.
Doświadczenia polskich nauczycieli i pedagogów oraz edukatorów, dotyczące pracy z osobami przynależącymi do odmiennych kultur oraz grupami zróżnicowanymi kulturowo, warunkowane są różnymi czynnikami. Należą do nich
głównie: specyfika i typ szkoły (szkoła dla mniejszości, szkoła dwujęzyczna,
szkoła z wykładowym językiem obcym nauczania, szkoła wielokulturowa), specyfika regionu i miejscowości (pogranicze, centrum kulturowe) oraz zróżnicowanie społeczno-kulturowe jego mieszkańców (bliskość ośrodka dla uchodźców,
obecność autochtonicznych i nowych mniejszości kulturowych w społeczeństwie
większościowym), aktywność szkoły w zakresie współpracy międzynarodowej (regionalnej, transgranicznej, UE), otwartość kadry na tematykę wielo- i międzykulturowości w wymiarze lokalnym i globalnym, możliwość nabywania przez nich
wiedzy i umiejętności w tym zakresie (Dąbrowa, Markowska-Manista, 2010: 48).
Czynniki te wyznaczają różne, często odmienne wyzwania oraz potrzeby edukacyjne i wychowawcze oraz determinują charakter funkcjonowania danej placówki.
Wart podkreślenia jest fakt, że praca w warunkach różnorodności kulturowej jest
dużym wyzwaniem, gdyż jej immanentnym elementem jest nieprzewidywalność
i permanentna zmienność. Wobec tego nie jest możliwe przygotowanie kadry pedagogicznej do rozwiązywania wszystkich nieoczekiwanych sytuacji. Wielokrotnie wymaga to poszukiwania rozwiązań samodzielnego radzenia sobie z nimi.
Osoby, które wykazują się odpowiedzialnością, mądrością w korzystaniu wiedzy
pedagogicznej, własnych doświadczeń, posiadające umiejętności organizacyjne
(Szczurek-Boruta, 2014: 201), a także gotowość do samokształcenia i dokształcania się, są w stanie stawić im czoła.
I tu nasuwa się pytanie: jak kadra pedagogiczna ocenia swoje przygotowanie do pracy w zróżnicowanej kulturowo przestrzeni edukacji? Badania przeprowadzone między innymi przez Krystynę Błeszyńską wskazują, że osoby zaangażowane w praktykę edukacyjną, które pracują z grupami zróżnicowanymi
kulturowo, w większości przypadków niezbyt pozytywnie oceniły swoje kom-
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petencje w tym obszarze, wskazując na nieadekwatne programy kształcenia
nauczycieli, brak odpowiednich programów metodycznych oraz słaby dostęp
do form dokształcania. Poczuciu braku kompetencji towarzyszyło również odczuwanie osamotnienia w obliczu problemów towarzyszących pracy z uczniami
cudzoziemskimi. Tym samym badani dostrzegli potrzebę nabywania specyficznych kwalifikacji i predyspozycji niezbędnych do pracy z grupą zróżnicowaną
kulturowo, do których można zaliczyć: znajomość języków obcych, prawnych
uregulowań sytuacji uczniów obcokrajowców, kompetencje kulturowe, znajomość problematyki migracji i uchodźstwa, jak również kształtowanie postaw
otwartości, cierpliwości, empatii i tolerancyjności (Błeszyńska, 2011: 182).
Przygotowanie do pracy jedynie w warunkach homogeniczności kulturowej
oraz realizacji treści monokulturowych w sytuacji, gdy przestrzeń przedszkoli
i szkół staje się coraz bardziej zróżnicowana, nie odpowiada wyzwaniom współczesnego świata. Ewa Nasalska już przed wielu laty akcentowała konieczność
wprowadzenia zmian w kształceniu kadry pedagogicznej i przygotowanie do
skutecznego działania w środowisku wielokulturowym, polegających zarówno
na kształtowaniu kompetencji zawodowych, jak i rozwijających predyspozycje
osobowościowe (Nasalska, 1999: 79).
Kształtowanie kompetencji kadry pedagogicznej powinno odbywać się w ścisłym powiązaniu teorii i praktyki. Wielu badaczy znawca uwagę na to, że mankamentem między innymi kształcenia nauczycieli są trudności związane z przekładaniem wiedzy teoretycznej na praktykę edukacyjną. Z badań przeprowadzonych
przez Alinę Szczurek-Borutę wynika, że przyszli nauczyciele często sygnalizują
brak dostatecznej liczby praktyk i dostrzegają rozdźwięk pomiędzy światem teorii i praktyki (Szczurek-Boruta, 2014: 200–201). Wobec tego w toku procesu
przygotowania pedagogów, nauczycieli oraz edukatorów do pracy w warunkach
wielokulturowości niezbędne wydaje się wielostronne kształcenie, wykorzystujące różne paradygmaty i alterantywne orientacje, takie jak: behawiorystyczna,
humanistycza, tradycyjno-czeladnicza i refleksyjna (zob. Zeichner, 1983, cyt. za:
Szczurek-Boruta, 2014: 203). Przygotowaniu kadry pedagogicznej do rozpoczęcia
aktywności zawodowej powinno również towarzyszyć rozwijanie uczuć i wrażliwości na Innego, uczenie sztuki życia, sztuki stosunków międzyludzkich i społecznych, wszystkiego, co decyduje o kulturze współżycia zbiorowego i realizacji
paradygmatu współistnienia obecnego w edukacji (Szczurek-Boruta, 2014: 206).
Ponadto warto pamiętać o tym, że każda kultura powinna być otwarta na kontakt
z inną. Tylko interakcje międzykulturowe pozwalają na pełne zrozumienie i nadanie wartości własnej kulturze, określenie własnego miejsca wobec niej, jej rozwój
i doskonalenie, a także kształtowanie otwartych postaw (Nikitorowicz, 2010: 29).
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Na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, kształcąc
studentów – przyszłych pedagogów, nauczycieli oraz pracowników socjalnych – staramy się umożliwić im nabywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych w przyszłej
pracy zawodowej. Przez pracowników Katedry Edukacji Międzykulturowej realizowany jest przedmiot „edukacja międzykulturowa”. Poza tym przygotowanie przyszłej kadry pedagogicznej do radzenia sobie z nowymi wyzwaniami w warunkach
wielu kultur odbywa się w trakcie autorskich fakultetów (tj. „wybrane problemy pracy z dzieckiem przynależącym do mniejszości”, „warsztaty antydyskryminacyjne”2).
Uczestnicy programu Erasmus Plus mają również możliwość wyboru autorskich
przedmiotów (między innymi „Non-formal Intercultural Education”3, „Intercultural
Awareness”4). Ważnym celem omawianych zajęć jest kształtowanie postaw umożliwiających przyszłej kadrze pedagogicznej samodzielną pracę nad rozwijaniem
własnych kompetencji międzykulturowych. Podczas realizowanych przez siebie
zajęć, poza wyposażeniem studentów w solidne podstawy teoretyczne, staram się
przybliżać im praktyczne możliwości implementacji teorii pedagogicznej do praktyki edukacyjnej, zasady projektowania inicjatyw edukacyjnych oraz doświadczenia
związane z pracą w placówkach edukacyjnych, a także innowacyjne metody i formy
pracy. Niektóre z nich zostały zaprezentowanie poniżej.

Potrzeby i inicjatywy służące kształtowaniu kompetencji
międzykulturowej kadry pedagogicznej i studentów
Od 2006 roku pracuję w Katedrze Edukacji Międzykulturowej, zajmuję się edukacją międzykulturową jako teoretyk5. Od początku swojej działalności naukowej kieruję się założeniem, że teoria i praktyka powinny pozostawać w relacji dialogowej.
W związku z tym mojej pracy naukowej towarzyszy działalność społeczna. Od lat
jestem związana z Fundacją Uniwersytetu w Białymstoku oraz Fundacją Dialog6. ReSą to zajęcia fakultatywne zrealizowane przez dr Annę Młynarczuk-Sokołowską na podstawie
autorskiego programu kształcenia.
3
Przedmiot ten prowadzi dr Anna Młynarczuk-Sokołowska na podstawie autorskiego programu kształcenia.
4
Jest to autorski przedmiot realizowany przez dr Emilię Żyłkiewicz-Płońską.
5
Podjęcie przeze mnie pracy zawodowej poprzedzał staż naukowy w Katedrze oraz kilkuletnia
działalność w Studenckim Kole Edukacji Międzykulturowej (w tym pełnienie funkcji wiceprzewodniczącej).
6
Od 2010 pełnię funkcję wiceprezesa Zarządu Fundacji Uniwersytetu w Białystoku. W Fundacji Dialog od 2008 roku realizuję działania edukacyjne między innymi w charakterze doradcy
międzykulturowego.
2
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alizując działania edukacyjne, pracuję na terenie białostockich szkół oraz Ośrodka
Pobytowego dla Cudzoziemców w Białymstoku. W moim odczuciu praca społeczna
poszerza perspektywę patrzenia na problematykę, którą zajmuję się naukowo oraz
dydaktycznie. Stanowi inspirację do podejmowania działań badawczych, wzbogaca
przygotowywane opracowania naukowe oraz proces dydaktyczny. Wiedza i umiejętności związane z pracą naukową umożliwiają mi natomiast rzetelne analizowanie
i interpretację problemów społeczno-wychowawczych oraz projektowanie nowych
rozwiązań metodycznych z zakresu edukacji międzykulturowej. Łączenie dwóch
perspektyw – teoretycznej i praktycznej – daje mi poczucie realności, sensu i głębi
podejmowanych zadań.
Ważnym obszarem mojej aktywności zawodowej i społecznej jest podejmowanie inicjatyw umożlwiających rozwijanie kompetencji międzykulturowej kadry
pedagogicznej i studentów. Wiedza i umiejętności nabywane w ich trakcie służą
wzbogacaniu warsztatu pracy oraz rozwiązywanie problemów, które pojawiają się
na stykach kultur. Założenia i programy realizowanych działań staram się projektować na podstawie diagnoz aktualnych problemów i potrzeb, które istnieją w środowisku lokalnym oraz konkretnej placówce.
1. Działania szkoleniowe
Doświadczenie pokazuje, że najczęściej dyrekcja oraz kadra pedagogiczna zgłaszają potrzebę analizy problematyki pracy z grupą zróżnicowaną kulturowo
oraz szeroko rozumianego wspierania uczniów przynależących do mniejszości
(w tym cudzoziemców i uchodźców). W kontekście powyższego podczas inicjatyw szkoleniowych szczególne miejsce poświęcam innowacyjnym metodom pracy indywidualnej i grupowej w warunkach kulturowej heterogeniczności. Często
proponuję nauczycielom metodę preparowania tekstów, która polega na modyfikowaniu (upraszczaniu) treści oryginalnych (np. przewidzianych w programach
kształcenia) w zakresie gramatycznym, leksykalnym, zmniejszaniu ich objętości
oraz projektowaniu zadań edukacyjnych w nawiązaniu do nich. Metoda preparowania tekstów służy wyrównywaniu zaległości szkolnych oraz nauczaniu języka
polskiego jako obcego. Umożliwia pracę edukacyjną adekwatną do możliwości językowych i percepcyjnych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (np.
cudzoziemskich). Stwarza przestrzeń do równoległej nauki wszystkim uczniom
w zróżnicowanym kulturowo zespole klasowym (Młynarczuk-Sokołowska, Szostak-Król, 2016: 31 i nast.). Z przeprowadzonych przeze mnie wywiadów z nauczycielami wynika, że praca tą metodą rozwija motywację uczniów oraz służy
indywidualizacji nauczania. Ten stan rzeczy egzemplifikuje między innymi treść
następującej wypowiedzi:
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Rahman dostawał same jedynki. Szukał tylko okazji żeby nie chodzić na lekcje. Jak nauczyciele spotykali go na korytarzu, zawsze mówił, że ma religię. Od
kiedy zacząłem przygotowywać spreparowane teksty i dawać mu zagadnienia
do sprawdzianów, sytuacja zmieniła się całkowicie. Rahman zaczął się uczyć.
Ostatnio dostał szóstkę z kartkówki (…)7.
Wśród osób zaangażowanych w praktykę edukacyjną istnieje również duże
zainteresowanie poznawaniem programów umożliwiających międzykulturową integrację. Nauczyciele z zaangażowaniem poznają innowacje pedagogiczne, które
mogą wprowadzać w swoich miejscach pracy. Osoby pracujące z dziećmi w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym często deklarują potrzebę poznawania praktycznego zastosowania metody bajek międzykulturowych, która stanowi integralną część programu edukacyjnego „Przygody Innego”8. Bajki międzykulturowe
wpisują się w kanon bajek psychoedukacyjnych. Służą kształtowaniu wrażliwości
dzieci na odmienność w wielu zakresach (np. interpersonalnym, ekonomicznym,
kulturowym). W roku szkolnym 2015/2016 druga edycja programu „Przygody
Innego” została wpisana na listę innowacji pedagogicznych Podlaskiego Kuratora Oświaty jako innowacja metodyczna i programowa. Teoretyczny fundament
działania stanowi między innymi Koncepcja Postrzegania Innego i Interakcji z Nim
(J. Nikitorowicza), która wyznacza treści oraz kierunek realizacji programu. Za
opracowanie bajek międzykulturowych oraz scenariuszy (do pracy z bajkami i zajęć wzmacniających) odpowiadali doświadczeni nauczyciele, edukatorzy i pracownicy naukowo-dydaktyczni.
Kadra pedagogiczna wyraża również duże zainteresowanie poznawaniem
metod służących nauczaniu języka polskiego jako obcego w kontekście międzykulturowym. Od ubiegłego roku podczas szkoleń prezentuję metodę międzykulturowego portfolio. Polega ona na systematycznym dokumentowaniu rozwoju
umiejętności językowych oraz doświadczeń międzykulturowych w formie prac
gromadzonych w specjalnie przygotowanej teczce lub segregatorze przez uczestników procesu uczenia się. Ważnym elementem metody jest również monitorowanie i ewaluowanie własnych postępów w nauce języka oraz w zakresie rozwijania
międzykulturowej kompetencji komunikacyjnej (zob. Młynarczuk-Sokołowska,
Szostak-Król, 2016: 50–54). Metodę międzykulturowego portfolio opracowałam
we współpracy z dr Katarzyną Szostak-Król. Do podjęcia pracy nad metodą skłoŹródło: badania własne.
Szerzej na ten temat zob. Młynarczuk-Sokołowska, Potoniec, Szostak-Król, 2011; Młynarczuk-Sokołowska, Potoniec, Szostak-Król, 2015. Książki dostępne są w formacie PDF na stronie
Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku fundacja.uwb.edu.pl w zakładce publikacje.
7
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niły nas własne spostrzeżenia związane nauczaniem języka polskiego jako obcego
dzieci (głównie narodowości czeczeńskiej i ukraińskiej). Mali cudzoziemcy zazwyczaj rozwijają swoje umiejętności komunikacyjne w toku dodatkowych zajęć, które odbywają się po lekcjach w szkołach i Ośrodku Pobytowym dla Cudzoziemców. Prowadząc tego typu zajęcia, dostrzegłyśmy, że często brakuje dzieciom
motywacji do nauki języka po lekcjach. Wobec tego stawiałyśmy sobie pytania:
Co zrobić, aby dzieci uchodźców regularnie uczestniczyły w pozalekcyjnych zajęciach językowych? Jaki model pracy przyjąć, aby motywować je do nauki? Jak realizować atrakcyjne z perspektywy dziecka, pozbawione tak zwanego „szkolnego
przymusu”, twórcze zajęcia? Opracowaniu metody międzykulturowego portfolio
towarzyszyło stworzenie cyklu scenariuszy „Zrozumieć Innego”, umożliwiających
rozwijanie międzykulturowej kompetencji komunikacyjnej skonstruowanej z takich elementów jak: umiejętność porozumiewania się w języku polskim, wiedza
o polskiej kulturze i społeczno-kulturowych realiach życia w Polsce oraz innych
kulturach i krajach.
W tym miejscu warto zwrócić uwagę konkretne przykłady przedsięwzięć
szkoleniowych adresowanych do nauczycieli i edukatorów.
Projekt „Różnorodność w(śród) nas”
Ważnym ogólnopolskim działaniem, w którym uczestniczyłam w latach
2015–2016 jako regionalny ekspert, koordynator ds. edukacji międzykulturowej
w województwie podlaskim, był projekt Ośrodka Rozwoju Edukacji „Różnorodność w(śród) nas”9. Projekt wiązał się między innymi z upowszechnianiem treści
zawartych w Krajowej Ramie Kompetencji Międzykulturowych. Jego głównym
celem było przygotowanie polskich dyrektorów, nauczycieli i pedagogów do realizacji edukacji międzykulturowej w swoich miejscach pracy oraz merytoryczne ich wspieranie podczas podejmowanych inicjatyw. W kontekście powyższego
z każdego województwa zostali zrekrutowani regionalni koordynatorzy, eksperci
do spraw edukacji międzykulturowej, którzy odpowiadali za przeprowadzenie cyklu szkoleń adresowanych do kadry pedagogicznej z przedszkoli i szkół różnych
szczebli. Zadaniem przeszkolonej kadry pedagogicznej było między innymi multiplikowanie nabytej wiedzy i umiejętności wśród nauczycieli zatrudnionych w tej
samej placówce oraz inicjowanie edukacji międzykulturowej.
I Podlaska Szkoła Edukacji Międzykulturowej pt. „Cudzoziemcy w przestrzeni
edukacji”
9

Szerzej na temat projektu zob. Różnorodność (w)śród nas, www.ore.edu.pl, dostęp: 2.04.2016.
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Kolejnym ważnym działaniem było zorganizowanie w 2016 roku I Podlaskiej
Szkoły Edukacji Międzykulturowej. Inicjatywa została zaprojektowana na podstawie analizy palącego priorytetu edukacyjnego, jakim jest potrzeba przygotowania nauczycieli, edukatorów i studentów do pracy z nowymi grupami uchodźców (między innymi z Syrii i Ukrainy) oraz grupami zróżnicowanymi kulturowo.
Działanie zostało przeprowadzone na bazie specjalnie przygotowanego programu
szkoleniowego, którego ramy opracowałam we współpracy z osobami zajmującymi się naukowo i praktycznie problematyką pracy z cudzoziemcami i uchodźcami.
Uczestnicy Szkoły mogli poznać specyfikę procedury azylowej w Polsce; zagadnienia dotyczące recepcji i integracji uchodźców; uwarunkowania konfliktów wojennych w Syrii i na Ukrainie; wybrane elementy kultury syryjskiej, ukraińskiej,
czeczeńskiej i islamu; nabyć wiedzę na temat pracy z grupą zróżnicowaną kulturowo oraz poznać praktyczne zastosowanie wybranych metod wykorzystywanych
w edukacji międzykulturowej. Zadaniem każdej z osób biorących udział w Szkole
było przeprowadzenie działania edukacyjnego w swoim miejscu pracy, adresowanego do dzieci, młodzieży lub osób dorosłych (nauczycieli, rodziców), na bazie
nowej wiedzy.
2. Cykliczne działania edukacyjne, akcje społeczne i publikacje
Regularnie staram się włączać studentów różnych kierunków (pedagogiki, pracy socjalnej, filologii polskiej i.in.) Uniwersytetu w Białymstoku do inicjowanych
przez siebie działań społecznych w przestrzeni edukacji. Ich celem jest kształtowanie kompetencji międzykulturowej wśród dzieci i młodzieży, umiejętności pokojowego współistnienia z Obcymi i Innymi i tym samym rozwijania metodyki edukacji międzykulturowej. Są one wdrażane i realizowane w przedszkolach i szkołach
oraz Ośrodku Pobytowym dla Cudzoziemców w Białymstoku. Po wcześniejszym
przeszkoleniu studenci-wolontariusze rozpoczynają pracę na terenie wybranej
placówki, dzięki czemu mają możliwość „doświadczenia praktyki” i tym samym
nabywania wiedzy oraz umiejętności wykraczających poza program studiów. Warto podkreślić, że pracujący społecznie młodzi ludzie odgrywają niezwykle ważną
rolę w trakcie pilotaży programów i projektów edukacyjnych oraz weryfikacji nowych metod pracy. W omawianych działaniach równolegle uczestniczą również
nauczyciele, rozwijając swój warsztat pracy. Często sprawują oni opiekę nad przyszłymi pedagogami, nauczycielami i edukatorami, a ich wsparcie jest nieocenione.
Wśród realizowanych programów i projektów należy zwrócić uwagę na te, które
cieszą się największym zainteresowaniem zarówno studentów, jak i aktywnej zawodowo kadry pedagogicznej.
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Program edukacyjny „Przygody Innego”
Od 2010 roku realizowany jest przez studentów i nauczycieli wspomniany już
wcześniej program edukacyjny „Przygody Innego”. W niektórych placówkach stanowi on już swoistą tradycję. Pierwsza edycja programu poświęcona była głównie
mniejszościom autochtonicznym, które mieszkają w Polsce. Druga edycja, pilotażowo zrealizowana w 2015, dotyczy natomiast sytuacji i wybranych kultur cudzoziemców. Według opinii osób realizujących program bajki międzykulturowe,
stanowiące jego rdzeń, dają możliwość realizacji ciekawych i efektywnych zajęć
z edukacji międzykulturowej, a zaangażowani w program studenci mogą „od wewnątrz” poznać dodatkową metodę pracy. Wskazuje na to między innymi następująca wypowiedź nauczycielki z białostockiej szkoły podstawowej:
(…) Po raz pierwszy w swojej klasie wprowadziłam program Przygody Innego
prawie pięć lat temu. Był to pilotaż pierwszej edycji. Bajki jest to bliska dzieciom
forma pracy, w naturalny sposób angażuje ich uwagę. Moi uczniowie z dużym
zainteresowaniem słuchają historii Innego i wraz z nim je przeżywają. Cały cykl
bajek to gotowa propozycja dydaktyczna dla nauczycieli i bardzo ważne lekcje
dla dzieci (…). (…) Współpracujący ze mną wolontariusze z Uniwersytetu dużo
się uczą. Jest to dla nich szansa na poznanie w praktyce nowej metody i sprawdzanie się10.
Na powstanie programu wpłynęły rozmowy z władzami miasta dotyczące prowadzenia cyklicznych zajęć edukacyjnych o walorach profilaktycznych w białostockich przedszkolach i szkołach, które będą zapobiegać kształtowaniu się uprzedzeń i aktów szeroko rozumianej dyskryminacji. Bardzo istotne były wypowiedzi
nauczycieli, którzy zgłaszali potrzebę poszerzenia oferty działań edukacyjnych
umożliwiających przybliżanie dzieciom w atrakcyjny i przystępny sposób różnorodności otaczającego je świata.
Projekt edukacyjny „Zrozumieć Innego”
Kolejnym projektem, na który chciałabym zwrócić uwagę, jest projekt edukacyjny nauczania języka polskiego jako obcego w kontekście międzykulturowym „Zrozumieć Innego”. Rozpoczęli go w 2014 roku nauczyciele, edukatorzy
i studenci-wolontariusze związani z Ośrodkiem Pobytowym dla Cudzoziemców
w Białymstoku. Jest to działanie adresowane do dzieci cudzoziemskich w wieku
9–12 lat, oparte na scharakteryzowanej wyżej metodzie międzykulturowego port10
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folio. Wypowiedzi studentów i nauczycieli, którzy zdecydowali się na pracę za pomocą tej metody, świadczą o tym, że realizowane przez nich zajęcia spotykają się
z dużą aprobatą dzieci. Jedna z wolontariuszek korzystających z omawianej metody w trakcie swojej pracy powiedziała:
Ta metoda sprawdziła się. Dzieci chętnie przychodzą na zajęcia. I z niecierpliwością czekają, aż włożą kolejną pracę do segregatora. Segregator, teczka – nic wielkiego – a jak wiele korzyści może przynieść. Scenariusze zawarte w książce [„Zrozumieć Innego”] są bardzo ciekawe. Dzieci nie nudzą się na zajęciach – jak nieraz
podczas lekcji, gdzie trzeba głównie rozwiązywać ćwiczenia gramatyczne (…)11.
Konkurs „Różnorodność przestrzenią dialogu”
W 2011 roku wraz ze Szkołą Podstawową nr 26 rozpoczęliśmy w województwie podlaskim realizację cyklicznego konkursu literacko-plastyczno-fotograficznego „Różnorodność przestrzenią dialogu”12. Jest to działanie skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jego celem jest podjęcie rozmów
na temat zagadnień związanych z różnorodnością. Co roku inicjatywa odbywa
się pod innym podhasłem, na przykład „Inny bliski i daleki”, „Tradycje i zwyczaje domu rodzinnego”, „Ulubione gry i zabawy”. Dzieci po wcześniejszym uczestnictwie w zajęciach bądź projektach edukacyjnych, dzięki wsparciu nauczycieli
i/lub rodziców, za pomocą środków ekspresji twórczej przygotowują prace dotyczące tematyki poszczególnych edycji konkursu. Wyróżnione prace prezentowane
są podczas uroczystej gali, która odbywa się w okolicach Światowego Dnia Uchodźcy. W jej trakcie dzieci biorą udział w grach i zabawach edukacyjnych przygotowanych przez studentów oraz nauczycieli. Prace uczestników konkursu stanowią
inspirację do przygotowywania różnorodnych zadań dydaktycznych, które mają
służyć uwrażliwianiu na odmienność. Motywują również do dyskusji na temat ich
treści. Oto fragment jednej z prac literackich:
Rodzina i dom – miejsce, gdzie życie się zaczyna. Miejsce, o którym zawsze się
pamięta. (…) Każde święto zaczynamy pocztówek pisaniem, a kończymy wspólnym kolędowaniem lub tłuczeniem jajek. W święta narodowe flagę wywieszamy,
bo i naszą Polskę za dom uważamy (…). [Natalia. Edycja pod hasłem: „Tradycje i zwyczaje domu rodzinnego”13].
11
12
13

Źródło: badania własne.
Szerzej na ten temat zob. fundacja.uwb.edu.pl, zakładka aktualności.
Źródło: z archiwum projektu.
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Akcje społeczne
Angażuję również studentów do działań o charakterze akcyjnym, co wiąże
się między innymi z bieżącymi potrzebami, które istnieją w placówkach edukacyjnych. Przykładem tego typu działania jest przygotowywanie międzykulturowych gazetek. Podczas pracy na terenie szkół, do których uczęszczają uczniowie-uchodźcy, zauważyłam, że ich przestrzeń ma charakter monokultury. Oznacza
to, że wyeksponowane w salach lekcyjnych i na korytarzach gazetki i wystawki są
poświęcone jedynie polskiej kulturze (np. świętom, literaturze). W szkołach brakuje prac i informacji o elementach kultur dzieci uchodźczych, co może stanowić
jedną z wielu barier w budowaniu związku ze szkołą. Odwołując się do własnych
obserwacji, zaproponowałam studentom przygotowanie, na zajęciach pozalekcyjnych wraz z dziećmi, gazetek dotyczących ich sytuacji oraz wybranych elementów
kultur (np. kultury czeczeńskiej), które wzbogacają ikonosferę szkół. Ważnym elementem gazetek były wypracowania pisane przez dzieci pt. „Ja w polskiej szkole”.
Oto fragment jednego z nich:
Jestem w Polsce siedem lat i czuję się tu dobrze. Chodzę do klasy szóstej i najbardziej lubię matematykę. Lubię też sport. Mój ulubiony sport to piłka nożna. Mam
w klasie dużo kolegów. Jestem w klasie jedynym Czeczenem. Koleżanki i koledzy
traktują mnie dobrze. Lubię, kiedy nauczyciele pomagają mi w szkole. [Islam14].
Celem omawianego działania było przede wszystkim rozwijanie wśród cudzoziemskich uczniów poczucia, że szkoła, do której uczęszczają, jest również ich
szkołą oraz przekazywanie wiedzy na temat wybranych elementów ich kultur polskim rówieśnikom. Po pewnym czasie okazało się, że zawieszenie gazetek przyniosło dodatkowy rezultat. Treści w nich zawarte zainteresowały nie tylko dzieci, ale
również nauczycieli i personel szkoły.
Publikacje naukowo-metodyczne
Staram się tak projektować działania edukacyjne, aby kończyły się one publikacjami o charakterze naukowo-metodycznym lub metodycznym. Osobom współpracującym przy projektach (pracownikom naukowo-dydaktycznym, nauczycielom, edukatorom i in.) zależy na dzieleniu się z wszystkimi zainteresowanymi,
naszymi doświadczeniami oraz wypracowanymi rozwiązaniami metodycznymi.
Nasze publikacje stanowią źródło wiedzy na temat zagadnień związanych z edu14
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kacją w warunkach zróżnicowania kulturowego oraz użyteczne narzędzie pracy
w obszarze edukacji międzykulturowej. W celu dotarcia do szerokiego grona odbiorców książki są najczęściej dystrybuowane nieodpłatnie. Do najnowszych publikacji naukowo-metodycznych należą: Zrozumieć Innego. Międzykulturowa kompetencja komunikacyjna w procesie nauczania języka polskiego jako obcego (2016);
Przygody Innego. Bajki międzykulturowe na rzecz integracji dzieci cudzoziemskich
(2015); Różnorodność. Twórcza aktywność. Inkluzja w edukacji (2013)15.

Zakończenie
Praca w warunkach zróżnicowania kulturowego, która cechuje się nieprzewidywalnością oraz wieloma wyzwaniami, jest zadaniem wymagającym od pedagogów, nauczycieli i edukatorów rozległej wiedzy, wielu umiejętności oraz postaw
otwartych. Nie istnieje jeden uniwersalny model programowy i metodyczny, który
umożliwiłby radzenie sobie we wszystkich sytuacjach pojawiających się na stykach kultur. W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społeczno-kulturowej
trudno jest uzyskać wykształcenie, które można by uznać za wystarczające. Kompetencje osób zaangażowanych w praktykę edukacyjną (w tym międzykulturową),
powinny być ustawicznie rozwijane w toku procesu edukacji całożyciowej i tym
samym samokształcenia. W dialogowej relacji nabywania wiedzy teoretycznej
oraz praktycznych doświadczeń. Niezwykle ważne jest korzystanie z potencjału
istniejącego w grupach zróżnicowanych kulturowo, z którymi pracuje kadra pedagogiczna oraz poszukiwanie własnych, wrażliwych kulturowo rozwiązań metodycznych. Istotna jest również współpraca z podmiotami (np. organizacje pozarządowe), które na podstawie praktyki edukacyjnej wypracowały innowacyjne
programy, projekty oraz metody służące realizacji edukacji międzykulturowej i za
razem dzielenie się własnymi doświadczeniami.
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Materiał empiryczny
Treści wywiadów swobodnych przeprowadzonych podczas działań społecznych z zakresu edukacji
międzykulturowej (szkolenia, programy i projekty edukacyjne itd.) adresowanych do pedagogów, nauczycieli, edukatorów i studentów.
Materiały archiwalne z działań mieszczących się w obszarze edukacji międzykulturowej skierowanych do uczniów podlaskich szkół.
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Wprowadzenie
Jednym ze zjawisk globalnych we współczesnym świecie są migracje. W obliczu
globalizacji stają się ważnym elementem funkcjonowania współczesnych państw
i społeczeństw. Niosą ze sobą wiele szans oraz zagrożeń dla poszczególnych krajów. Wyzwania te związane są przede wszystkim z funkcjonowaniem systemu
edukacji oraz rynku pracy. Szczególny obszar działań państw w ramach prowadzonej polityki integracyjnej stanowi edukacja. Celem artykułu jest prezentacja
oraz ocena głównych strategii i rozwiązań wspierających edukację dzieci imigrantów w Polsce oraz w wybranych krajach europejskich, a także porównanie modeli integracji w zakresie edukacji dzieci imigrantów w poszczególnych krajach.
Zakres przestrzenny analizy obejmuje 11 państw europejskich: Polskę, Austrię,
Belgię, Cypr, Francję, Danię, Grecję, Irlandię, Luksemburg, Szwecję oraz Włochy.
Wybór poszczególnych krajów podyktowany był głównie zamiarem porównania
polskiej polityki integracyjnej w obszarze edukacji z politykami integracyjnymi
państw, wyodrębnionymi w badaniu przeprowadzonym na zlecenie Komisji Europejskiej1. W artykule wykorzystano metody jakościowe: wnioskowanie dedukcyjne oraz krytyczną analizę literatury i aktów prawnych publikowanych przez
organizacje krajowe i międzynarodowe. W artykule przyjęto następującą tezę
badawczą: edukacja dzieci imigrantów jako ważny element polityki integracyjnej
państw charakteryzuje się zróżnicowanymi działaniami i podejmowanymi inicjatywami w poszczególnych państwach europejskich. W celu określenia zasadności przyjętego celu badawczego do falsyfikacji przyjęto trzy hipotezy badawcze.
Po pierwsze, uznano, że edukacja to jeden z kluczowych obszarów polityki integracyjnej państw. Po drugie, założono, że systemy edukacji oraz związane z nimi
działania podejmowane w zakresie nauczania dzieci imigrantów są zróżnicowane
w poszczególnych krajach europejskich. Przyjęto również, że polska polityka integracyjna w obszarze edukacji charakteryzuje się głównie działaniami o charakterze integracyjnym.
Ogólny zakres badania dotyczący modeli wsparcia edukacji dzieci imigrantów został ograniczony do krajów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także państw,
w których przepływy migracyjne w ostatnich latach były najsilniejsze. W celu zidentyfikowania dominujących modeli wsparcia edukacji w pierwszym etapie analizie poddano wszystkie wyżej wskazane kraje (przy czym przedmiotem badań była głównie polityka poszczególnych państw). Następnie
w celu identyfikacji dominujących modeli wsparcia edukacji nowo przybyłych uczniów zakres przestrzenny analizy został ograniczony do 10 krajów europejskich, reprezentujących określone polityki
integracyjne. Przeprowadzone badanie oparte było głównie na odwzorowaniu polityk poszczególnych krajów oraz analizie przypadków (ang. case study).
1
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Rola edukacji w polityce integracyjnej
Migracja jako zjawisko globalne stanowi wyzwanie dla wielu państw na świecie.
Według Organizacji Narodów Zjednoczonych liczba migrantów międzynarodowych wzrosła w latach 1990–2013 o ponad 77 mln (50%), i w 2015 roku kształtowała się na poziomie 244 mln osób (De Paola, Brunello, 2016: 10–11; United Nations, 2016: 6). Mówiąc o migracjach w ujęciu globalnym, nie można poprzestać
na danych bezwzględnych. Ważna jest też dynamika, która w latach 2010–2015
wyniosła 1,9% i tym samym uległa znacznemu obniżeniu w stosunku do lat 2005–
2010, kiedy to kształtowała się na poziomie 3% (United Nations, 2016: 6). Mimo
że dynamika globalnych przepływów migracyjnych ludności w ostatnich latach
uległa zahamowaniu, wyzwania, jakie wiążą się z ruchem migracyjnym ludności,
pozostają nadal aktualne i są nieustannie wzmacniane przez różne wydarzenia,
w szczególności o charakterze politycznym.
Uwarunkowania ekonomiczne, polityczne i społeczno-kulturowe towarzyszące procesom migracyjnym wywierają istotny wpływ na politykę migracyjną
państw, rozumianą jako katalog instrumentów prowadzonych oraz kreowanych
przez dane państwo bądź jego części składowe. W tym kontekście bardzo ważna
jest integracja imigrantów, szczególnie w obszarze edukacji. Istotnym wyzwaniem zatem dla Polski, jak i wielu innych państw jest zaprojektowanie efektywnej
polityki integracyjnej, która pozwoli na zwiększenie spójności społecznej i gospodarczej (Kaczmarczyk, Okólski, 2008: 134–135). Jej rola polegać ma na możliwości zapobiegania wykluczeniu społecznemu cudzoziemców oraz wzmacnianiu
osiąganej przez nich pozycji na rynku pracy w przyszłości. Polityka integracyjna
rozumiana jest zatem jako zestaw instrumentów, które ułatwiają integrację cudzoziemcom oraz środowisku, w którym oni funkcjonują. Ważną jej częścią jest
polityka edukacyjna, ukierunkowana na integrację cudzoziemców w obszarze
edukacji (Szelewa, 2015: 8).
Edukacja cudzoziemców osadzona jest w kontekście różnic etnicznych,
religijnych oraz kulturowych. Pochodzenie imigrantów może mieć znaczący
wpływ na stopień ich integracji. Stąd też istotne jest dostrzeżenie kwestii różnorodności kultur oraz tradycji szkolnictwa na różnych poziomach nauczania.
Znaczenie edukacji w kontekście polityki integracyjnej wynika ponadto z wielu
przesłanek związanych ze specyficznymi potrzebami nauczania, a także z różnych barier w procesie adaptacji uczniów cudzoziemskich do nowych warunków. Do głównych trudności, które musza pokonać, można zaliczyć: barierę
językową, traumatyczne przeżycia, szok kulturowy, brak motywacji do nauki
oraz tak zwanych „fałszywych przyjaciół” (podobnie brzmiących słów, wywo-
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łujących szok i zaskoczenie u cudzoziemców) (Gzyra, 2015a: 35–36). Integracja
w ramach systemu edukacji powinna być ukierunkowana na spełnianie specyficznych potrzeb uczniów imigrantów, w szczególności takich, jak: potrzeby
poznawcze, psychiczne oraz dotyczące opieki medycznej i pomocy materialnej
(Mirosław, 2015: 18).
Szczególna rola edukacji w polityce integracyjnej skłania poszczególne państwa do podejmowania zróżnicowanych działań i inicjatyw skierowanych do
uczniów cudzoziemskich. W literaturze wskazuje się na dwa główne modele
przyjmowania do szkoły oraz nauczania dzieci imigrantów – integracyjny i separacyjny. Głównym czynnikiem je różnicującym jest poziom znajomości języka
państwa przyjmującego przez migrantów. Model integracyjny zakłada, że dzieci imigrantów mają obowiązek udziału w normalnych zajęciach edukacyjnych.
W tym modelu lekcje językowe realizowane są jako dodatkowe zajęcia. Z kolei, model separacyjny charakteryzuje się tym, że dzieci imigrantów pobierają
naukę w oddzielnych klasach, dopóki nie opanują języka kraju przyjmującego
w stopniu pozwalającym na udział w obowiązkowych zajęciach (Todorovska-Sokolovska, 2010: 7; Lachowicz, 2015: 3). Systemy separacyjne (wydzielanie
zajęć dydaktycznych) pozwalają na dostosowanie programu nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów pochodzących z rodzin imigranckich, mogą jednak utrudniać interakcje społeczne z innymi dziećmi, pochodzącymi z rodzin
nieimigranckich.
Jednym z głównych problemów dzieci imigrantów w procesie integracji jest
opanowanie języka kraju przyjmującego. W poszczególnych krajach funkcjonują
różne rozwiązania w tym obszarze. Można jednak wskazać na trzy główne modele
w zakresie pomocy udzielanej w opanowaniu języka nauczania w szkołach przez
uczniów cudzoziemskich, obowiązujących w poszczególnych krajach. Pierwszy
model polega na bezpośrednim włączeniu uczniów do kształcenia oraz wdrożeniu
środków wsparcia językowego na zasadzie indywidualnej w odniesieniu do każdego ucznia imigranta (model integracji bezpośredniej). Drugi model ukierunkowany jest na oferowanie uczniom wsparcia indywidualnego bądź w wydzielonych
grupach (pomoc ta trwa od kilku tygodni do nawet dwóch lat szkolnych), przy
czym uczniowie mają możliwość uczestnictwa w równoległych klasach zwykłych
z pozostałymi uczniami. Można też wyróżnić trzeci model, tak zwany kompletny,
łączący założenia pierwszego i drugiego modelu, który polega na umieszczaniu
uczniów imigrantów w „klasach przejściowych” (przez kilka tygodni, miesięcy, ale
nie dłużej niż jeden rok szkolny). Dzieci cudzoziemców mogą wówczas uczestniczyć w zajęciach niewymagających zaawansowanej znajomości języka (np. w zajęciach sportowych) (Płatos, 2010: 1).
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Wsparcie edukacji dzieci imigrantów w Polsce
Chcąc przybliżyć skalę występowania dzieci imigrantów w Polsce, warto odnieść
się do liczby dzieci cudzoziemców w polskich placówkach edukacyjnych. Według
stanu na dzień 30.09.2011 roku do polskich placówek oświatowych uczęszczało
5238 uczniów nieposiadających obywatelstwa polskiego. Najwięcej dzieci obcego
pochodzenia uczyło się w szkołach podstawowych (2876 osób – ok. 55%), pozostała część: w przedszkolu (1258 osób – ok. 24%) i gimnazjum (1104 osób – ok.
21%) (Unicef, 2013: 58). Liczba uczniów cudzoziemców w polskich placówkach
oświatowych nie jest wysoka, co nie jest jednak równoznaczne z brakiem trudności w tym obszarze. Wśród głównych problemów cudzoziemców w polskich
szkołach wskazuje się na: brak odpowiedniego przygotowania szkół na przyjęcie
uczniów obcego pochodzenia, trudności w zakwalifikowaniu uczniów do właściwego etapu nauczania, brak właściwego wsparcia finansowego i odpowiedniej
kadry nauczycielskiej, brak zrozumienia wśród niektórych imigrantów obowiązku
kształcenia, a także negatywne postawy innych uczniów wobec imigrantów (Szelewa, 2015: 33–35). Obecność uczniów cudzoziemskich w polskich szkołach stawia przed placówkami oświatowymi wiele nowych wyzwań i zadań. Wśród nich
można wskazać: umiejętność rozpoznania potrzeb dzieci imigrantów, zapobieganie konfliktom, naukę tolerancji i szacunku dla odmiennych kultur oraz religii,
a także konieczność wyposażenia nauczycieli w odpowiednie kompetencje. Ważnym aspektem jest też monitorowanie sytuacji uczniów cudzoziemskich w szkole
(Błeszyńska, 2010: 113–114).
Pojawiające się nowe zadania i wyzwania stwarzają potrzebę wypracowania
określonych rozwiązań, które pozwoliłyby na realizację celów i założeń postulowanych w ramach integracji społeczności migrantów oraz społeczeństwa przyjmującego. Wśród najważniejszych postulatów i założeń polskiej polityki integracyjnej (w kontekście polityki edukacyjnej) w odniesieniu do osób ubiegających
się o status uchodźcy wskazano na zapewnienie dzieciom cudzoziemców dostępu do edukacji szkolnej i przedszkolnej (poza ośrodkami dla cudzoziemców)
oraz do profesjonalnej edukacji językowej. Określono również główne wytyczne
w zakresie edukacji dzieci cudzoziemców, które zostały objęte ochroną międzynarodową. Przyjęte wytyczne obejmują: upowszechnienie praktyki zatrudnienia
asystentów nauczycieli dzieci cudzoziemskich, organizację szkoleń pedagogicznych dla asystentów nauczycieli, przygotowanie (na poziomie uniwersyteckim)
nauczycieli do pracy z dzieckiem cudzoziemskim, wzmacnianie współpracy
między nauczycielami przedmiotów nauczania a nauczycielami nauczania języka polskiego jako obcego, wydłużenie czasu nauczania języka polskiego jako
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obcego, ocenianie dodatkowych lekcji celem zwiększenia motywacji uczniów do
nauki (również dodatkowych lekcji z języka polskiego jako obcego), utworzenie specjalnych szkół dla dzieci mających duże luki edukacyjne, wprowadzenie
sześciotygodniowej, intensywnej nauki języka polskiego dla dzieci (przed rozpoczęciem przez nie udziału w regularnych zajęciach), wprowadzenie możliwości
zastąpienia lekcji przedmiotów nauczania lekcjami języka polskiego (przez okres
1 lub 2 miesięcy) w przypadku uczniów nieznających w ogóle języka polskiego
oraz różne rozwiązania organizacyjne, takie jak: obowiązek nałożony na dyrektorów szkół dotyczący zatrudniania asystentów nauczycieli, jeśli liczba dzieci cudzoziemskich osiągnie określony poziom, oraz zmiana finansowania asystentów
nauczycieli (zamiana dotacji na subwencję wraz z oznaczeniem środków z subwencji) (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2013: 15–16). Dążenie do realizacji postulowanych założeń oraz wytycznych rodzi konieczność wdrożenia
odpowiednich rozwiązań i działań, pozwalających na integrację społeczności migrantów i społeczeństwa przyjmującego. Głównymi dokumentami zawierającymi
rozwiązania w zakresie edukacji dzieci cudzoziemców w Polsce są: Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
oraz Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw.
Na mocy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz.
483, art. 70, ust. 1) każdemu dziecku przysługuje prawo do nauki, a nauka do
18. roku życia jest obowiązkowa. W polskich regulacjach wskazano też, że osoby niebędące obywatelami polskimi, a podlegające obowiązkowi szkolnemu,
mogą korzystać z nauki i opieki w publicznych przedszkolach, innych publicznych i niepublicznych (w przypadku otrzymywania dotacji przez placówkę,
Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483, art. 90 ust. 1c) formach wychowania przedszkolnego, publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, placówkach artystycznych,
publicznych szkołach artystycznych do ukończenia 18. roku życia lub ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej na takich samych warunkach jak obywatele polscy.
Na mocy Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 r.,
nr 95, poz. 425, art. 94a, ust. 1, 1a, 4, 4a) osoby niebędące obywatelami polskimi, a podlegające obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, mają także
prawo do dodatkowej i bezpłatnej nauki języka polskiego, (jeśli go nie znają lub
znają w stopniu niewystarczającym) oraz prawo do pomocy osoby władającej językiem kraju pochodzenia imigranta, która może być zatrudniona jako pomoc
nauczyciela przez dyrektora szkoły (nie dłużej niż przez 12 miesięcy). Głównym
zadaniem osoby zatrudnionej w charakterze pomocy nauczyciela jest wsparcie
ucznia w nauce i pokonywaniu trudności związanych z różnicami językowymi
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i kulturowymi (Todorovska-Sokolovska, 2010: 10). Powinna ona znać zarówno
język, jak i kulturę cudzoziemców, ale jednocześnie nie musi być nauczycielem
czy posiadać przygotowania pedagogicznego, w zamian za to – istotną rolę pełnią
cechy charakteru takie jak: komunikacja, otwartość, umiejętność rozwiązywania
konfliktów. Jej zadania to między innymi: wsparcie emocjonalne uczniów obcego pochodzenia, podtrzymywanie ich tożsamości kulturowej, podejmowanie
szeregu działań na rzecz integracji uczniów w nowym środowisku, utrzymywanie kontaktów z rodzicami oraz wspieranie ich udziału w życiu klasy i szkoły,
prowadzenie zajęć wielokulturowych dla wszystkich uczniów w szkole, udział
w posiedzeniach rady pedagogicznej oraz nauczanie języka kraju pochodzenia
uczniów-cudzoziemców (Lachowicz, 2015: 10–11; Gzyra, 2015b: 31). Jak podaje
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w projekcie Polska polityka integracji cudzoziemców – założenia i wytyczne w Polsce zatrudnionych jest kilku asystentów,
najczęściej przez organizacje pozarządowe (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2013: 15–16).
Zapisy nowego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej wprowadzają
też wiele uproszczeń w zakresie nauczania uczniów cudzoziemców, między innymi dają możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikującej ucznia do odpowiedniej klasy w języku obcym, oferują zajęcia dotyczące nauki kultury i języka
kraju ojczystego w mniej licznych grupach (organizowane przez zagraniczną placówkę dyplomatyczną, konsularną bądź przez stowarzyszenie kulturalno-oświatowe) oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów, uzupełniające różnice programowe.
Łączny wymiar godzin zajęć dodatkowych (nauki języka polskiego i zajęć wyrównawczych) nie może być większy niż pięć godzin tygodniowo. W Polsce na mocy
Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 357, art. 44zzq, pkt. 7, 9) wprowadzono
też ułatwienia (obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016) dla uczniów przystępujących do egzaminów zewnętrznych, którym ograniczona znajomość języka
polskiego nie pozwala na zrozumienie czytanego tekstu. Pierwsze z nich polega na
dostosowaniu formy i warunków przystąpienia do części pierwszej sprawdzianu,
części pierwszej bądź drugiej egzaminu gimnazjalnego do potrzeb edukacyjnych
ucznia i jego możliwości psychofizycznych. Drugie ułatwienie odnosi się do dostosowania warunków przystąpienia do egzaminu maturalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia. Ułatwienia wdrażane są po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej. W polskich placówkach oświatowych
podejmowanych jest również wiele działań typowo praktycznych wspierających
integrację uczniów obcego pochodzenia (zob. tabela 1).
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Tabela 1. Wybrane rozwiązania praktyczne w zakresie integracji cudzoziemców
w polskich szkołach (źródło: Lachowicz, 2015: 8–10, 12–13; Gzyra, 2015: 32)
Rozwiązanie praktyczne

Cele

Rozmieszczanie uczniów obcego pochodzenia
w różnych placówkach

możliwość indywidualnej pracy z dzieckiem,
zapobieganie konfliktom wśród cudzoziemców.

Formularz systematyzujący informacje o uczniu
podczas rozmowy kwalifikacyjnej w szkole

zebranie informacji niezbędnych do wpisania danego
ucznia do dokumentacji szkolnej.

Przetłumaczenie na język ojczysty migranta
zasad zachowania się obowiązujących w szkole,
przetłumaczenie i przekazanie poradnika
dotyczącego funkcjonowania systemu edukacji
w Polsce

wspieranie adaptacji uczniów cudzoziemskich,
przeciwdziałanie dyskryminacji, kształtowanie
postaw opartych na wzajemnym szacunku
i zrozumieniu.

Prowadzenie warsztatów i innych działań
o charakterze kulturowym

kształtowanie postawy tolerancji, kształtowanie
kompetencji międzykulturowych uczniów.

Organizowanie spotkań ogólnych dla rodziców
polskich i cudzoziemskich

omawianie kluczowych zagadnień dotyczących
integracji.

Praktyki w zakresie edukacji równościowej (np.
organizacja dnia z językiem obcym, konkursy
dotyczące wiedzy o innych kulturach itp.).

kształtowanie umiejętności poszanowania ludzkich
odmienności.

Duże znaczenie w nauczaniu dzieci cudzoziemskich ma też dobra wola nauczycieli, rodziców oraz społeczności lokalnych. Podejmowane przez nich inicjatywy zorientowane na wsparcie edukacji imigrantów mogą znacząco wpłynąć na
proces integracji. Ważne jest zatem rozwijanie kompetencji kadr dydaktycznych.
W Polsce nauczyciele oraz dyrektorzy szkół, w których uczą się dzieci imigrantów,
mogą skorzystać z pomocy Punktu Kontaktowego oraz Zespołu ds. Nauczania
Dzieci Cudzoziemskich, które oferują możliwość podniesienia kompetencji w zakresie pracy z uczniami cudzoziemskimi2.
Reasumując, w Polsce na mocy głównych dokumentów zawierających rozwiązania w zakresie edukacji dzieci cudzoziemców, w szczególności Ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 r., nr 95, poz. 425, art. 94a),
funkcjonuje model integracyjny. Integralną częścią modelu integracyjnego w Polsce są rozwiązania przyjęte w zakresie pomocy opanowania języka polskiego jako
języka nauczania w poszczególnych placówkach oświatowych. W Polsce dzieci
cudzoziemców uczestniczą w zajęciach z pozostałymi uczniami, a dodatkowe lekcje z języka polskiego odbywają się po zajęciach obowiązkowych dla wszystkich
2
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Instytucja Edukacyjna
m.st. Warszawy, Zespół ds. nauczania dzieci cudzoziemskich, https://www.wcies.edu.pl/punkt-kontaktowy-oraz-zespol-ds-nauczania-dzieci-cudzoziemskich, dostęp: 18.03.2016.
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uczniów. Stąd można wnioskować, że najbardziej zbliżoną formą nauki języka
kraju przyjmującego w Polsce jest model drugi, sprowadzający się do oferowania
wsparcia uczniom w zakresie nauki języka polskiego w wydzielonych grupach lub
indywidualnie.
Prawo do nauki i opieki

Działania
wspierające

Rys. 1. Model integracyjny przyjmowania do szkoły i nauczania uczniów nieposiadających obywatelstwa polskiego (źródło: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 r.
nr 95, poz. 425, art. 94a); Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483,
art. 70, ust. 1); Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 357)

Na podstawie założeń modelu integracyjnego w zakresie przyjmowania do
szkoły oraz nauczania uczniów nieposiadających obywatelstwa polskiego można wskazać kilka zasadniczych elementów. Za fundament modelu integracyjnego
funkcjonującego w Polsce można uznać przyznanie uczniom cudzoziemskim prawa do nauki i opieki w placówkach oświatowych na takich samych warunkach, jakie mają obywatele polscy. Z kolei, głównymi elementami składowymi modelu integracyjnego są: dodatkowa i bezpłatna nauka języka polskiego, prawo do pomocy
ze strony osoby zatrudnionej w charakterze pomocy nauczyciela, władającej językiem pochodzenia imigranta, oraz organizacja różnorodnych zajęć wyrównawczych. Ważnym aspektem polskiego modelu integracyjnego są też różne działania
o charakterze praktycznym, wspierające nauczanie dzieci imigrantów, na przykład
prowadzenie warsztatów o charakterze kulturowym.
Prezentacja oraz analiza polskiego modelu integracyjnego pozwala na porównanie jego najważniejszych założeń z rozwiązaniami przyjętymi w tym obszarze
w innych krajach europejskich. W tym celu warto odwołać się do klasyfikacji polityk integracyjnych państw europejskich, wyodrębnionej w badaniu przeprowadzonym na zlecenie Komisji Europejskiej.
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Modele integracji wobec nowo przybyłych uczniów
migrujących w krajach europejskich
Badanie przeprowadzone na zlecenie Komisji Europejskiej, którego przedmiotem
były polityki integracyjne państw wobec nowo przybyłych uczniów migrujących
(NAMS – Newly Arrived Migrant Students), pozwoliło na zidentyfikowanie bardziej szczegółowych modeli integracji aniżeli przedstawiony wcześniej model separacyjny i integracyjny. Wśród głównych problemów nowo przybyłych uczniów
migrujących wskazano dostęp do wysokiej jakości edukacji (choć w krajach europejskich jest zazwyczaj przyznawany niezależnie od statusu migranta) oraz segregację (umieszczanie migrantów w szkołach niższej jakości, posiadających mniej
środków finansowych) (European Commission, 2013: 6). Na podstawie przeprowadzonych badań zidentyfikowano pięć głównych modeli wspomagających edukację dzieci imigrantów.
Pierwszy z nich to model wsparcia kompleksowego przyjęty w Danii i Szwecji.
Jego cechy charakterystyczne to: wysoki stopień autonomii szkół, wsparcie kompleksowe obejmujące umiejętności językowe, naukę przedmiotów szkolnych, organizację nauki języka ojczystego (Szwecja), współpracę z rodzicami, przywiązanie wagi do edukacji międzykulturowej oraz tworzenie pozytywnego środowiska
szkolnego. W przypadku Danii i Szwecji istnieją jednak dwa różne podejścia w odniesieniu do świadczenia kompleksowego wsparcia edukacyjnego. W Danii dążenia do zapewnienia edukacji o charakterze integracyjnym nie rozróżniają nowo
przybyłych imigrantów oraz pozostałych uczniów obcego pochodzenia, poza
tym politykę imigracyjną można określić jako restrykcyjną. W Danii funkcjonują
również centra wsparcia językowego dla uczniów dwujęzycznych. Z kolei, Szwecję cechuje ukierunkowane podejście do integracji – nowo przybyli imigranci są
traktowani jako odrębna grupa docelowa. Szwecja prowadzi też bardziej otwartą
politykę imigracyjną (szczególnie dla osób ubiegających się o azyl i status uchodźcy). Ponadto, charakterystyczna dla Szwecji jest odpowiedzialność kolektywna
wszystkich nauczycieli, a także zatrudnianie kadr pomocniczych przez samorządy
(Płatos, 2010: 6; European Commission, 2013: 7, 72–73).
Drugi to model wsparcia doraźnego występujący na Cyprze, w Grecji i we
Włoszech, który opiera się na: braku jasno sformułowanej polityki na szczeblu
centralnym w zakresie wsparcia edukacji dzieci imigrantów (bądź nieskuteczności przyjętych rozwiązań w ramach polityki integracyjnej) oraz braku wyraźnych
instrukcji dotyczących wsparcia edukacji dzieci imigrantów (w odniesieniu do nauczycieli, rodziców, społeczności lokalnych). Podobnie jak w poprzednim modelu,
również w modelu wsparcia doraźnego występują istotne różnice w poszczegól-
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nych państwach. Po pierwsze, włoski system edukacji jest scentralizowany, przy
czym szkoły zachowują dość dużą swobodę działań, stąd zapewnienie wsparcia
i pomocy dla imigrantów jest oparte wyłącznie na dobrej woli nauczycieli, rodziców oraz społeczności lokalnych. We Włoszech ważną funkcję w procesie integracji imigrantów pełnią też mediatorzy kulturowi oraz językowi, którzy pośredniczą
w spotkaniach nauczycieli i rodziców. Z kolei na Cyprze i w Grecji funkcjonują wyraźne wytyczne na szczeblu krajowym, które jednak nie są w pełni realizowane z powodu braku odpowiednich środków finansowych. Ponadto, w Grecji,
mimo deklaracji wdrażania wszystkich czterech obszarów podlegających badaniu
(wsparcie językowe, naukowe, współpraca i edukacja międzykulturowa) przez
wszystkie szkoły międzykulturowe, zaobserwowano, że niewielu nauczycieli języka greckiego posługiwało się językiem kraju ojczystego imigrantów (European
Commission, 2013: 6, 8, 73; Płatos, 2010: 4–5).
Kolejny to model wsparcia wyrównawczego, który funkcjonuje w Belgii i Austrii. Jego najważniejszymi założeniami są: wdrażanie wszystkich rodzajów strategii wsparcia, (jednak o mniej silnym charakterze niż w modelu wsparcia kompleksowego), zapewnienie nauki języka kraju ojczystego (dla najliczniejszych grup
migrantów w danej placówce), udostępnienie środków wyrównawczych dla nowo
przybyłych imigrantów, wczesna ocena zdolności dzieci wraz z dzieleniem ich na
grupy w celu zmniejszenia istniejących różnic (kosztem jednak nieeliminowania
problemu nierównych szans), a także zachęcanie rodziców dzieci do współpracy ze
szkołami (poprzez między innymi zapewnienie usług tłumacza) (European Commission, 2013: 8, 74). Ponadto, zarówno w Belgii, jak i Austrii funkcje doradcze
i informacyjne w zakresie edukacji pełnią lokalne jednostki. W Belgii rząd finansuje też różne lokalne przedsięwzięcia integrujące, z kolei w Austrii utworzono
centrum doradztwa oświatowego dla rodzin migranckich i szkół (Płatos, 2010: 5).
Następny wyróżniony model to model integracyjny funkcjonujący w Irlandii,
który charakteryzuje się mniejszym znaczeniem nauki języka, dużym naciskiem
na edukację międzykulturową, utrzymywaniem regularnej współpracy przez społeczność szkolną z rodzicami, promowaniem edukacji międzykulturowej „na co
dzień” oraz wdrażaniem różnych strategii w zakresie edukacji międzykulturowej
(np. IES – International Education Strategy – Strategia Edukacji Międzykulturowej), a także podejmowaniem inicjatyw zapewniających równość szans w szkołach
(European Commission, 2013: 74–75). Z kolei, podmiotami odpowiedzialnymi za
integrację uczniów imigrantów na poziomie szkolnym i władz samorządowych są
koordynatorzy powołani ze społeczności lokalnych, nauczyciele pomagający w nauce języka angielskiego oraz urzędy zajmujące się problematyką różnorodności
i integracją społeczną (Płatos, 2010: 4–5).
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Ostatni to model wsparcia scentralizowanego występujący we Francji i Luksemburgu. Opiera się on na scentralizowanym przyjmowaniu dzieci migrantów,
wsparciu naukowym, dobrze rozwiniętych programach wsparcia (np. programy
pomocy dla uczniów ze słabymi wynikami w nauce), wdrażaniu elementów edukacji międzykulturowej oraz udzielaniu wsparcia rodzicom dzieci cudzoziemskich
(np. pomoc w nauce języka) (European Commission, 2013: 75). Ważną funkcję
w ramach rozwiązań przyjętych w Luksemburgu pełnią też instytucje informujące
rodziny imigranckie o systemie edukacji. Natomiast we Francji istotną rolę w tym
zakresie odgrywają regionalne centra, wspierające komunikację między szkołą
a rodzinami migranckimi (Płatos, 2010: 4–5).
Na podstawie badania przeprowadzonego na zlecenie Komisji Europejskiej za
najlepszy uznano model wsparcia kompleksowego funkcjonujący w Danii i Szwecji. Wskazano też, że kluczowe znaczenie dla integracji uczniów ma wyrównywanie szans. Z kolei systemy ukierunkowane na wczesną ocenę zdolności dzieci
imigrantów uznano za takie, które przyczyniają się do poszerzania nierówności
między uczniami urodzonymi w innym kraju a uczniami rodzimymi. Stwierdzono też, że ważnym aspektem dostosowania systemu edukacji do potrzeb dzieci
imigrantów jest decentralizacja, która sprzyja skuteczności podejmowanych inicjatyw. Wystosowano także postulat, że poszczególne systemy wsparcia w miarę
możliwości powinny uwzględniać indywidualne potrzeby uczniów (European
Commission, 2013: 8–9).
Pewne założenia występujące w powyższych modelach integracji są również
wdrażane w ramach modelu integracyjnego funkcjonującego w Polsce. W zakresie założeń modelu wsparcia kompleksowego i wyrównawczego charakterystyczne
dla Polski są w szczególności: wspieranie umiejętności językowych dzieci cudzoziemskich, udzielanie pomocy w nauce przedmiotów szkolnych w formie dodatkowych zajęć wyrównawczych, a także organizowanie w niektórych placówkach
oświatowych (najczęściej z inicjatywy nauczycieli) wydarzeń międzykulturowych.
Rozwiązania przyjęte w zakresie edukacji imigrantów w Polsce mają też niewątpliwie charakter scentralizowany, wiele rozwiązań zostało ustalonych na szczeblu
krajowym, (co jest charakterystyczne dla modelu wsparcia scentralizowanego).

Zakończenie
Reasumując, można swierdzić, że polityka integracyjna ma niewątpliwie charakter interdyscyplinarny, wymaga zatem współpracy szeregu podmiotów: władz
rządowych i samorządowych, społeczności lokalnej, dyrektorów szkół, nauczy-
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cieli, rodziców i samych uczniów. Edukacja to jeden z kluczowych obszarów polityki integracyjnej państw, determinowany przez czynniki polityczne, ekonomiczne oraz społeczno-kulturowe. Wśród głównych modeli przyjmowania do
szkół i nauczania uczniów imigrantów wskazuje się na model integracyjny oraz
model separacyjny. Z kolei, w odniesieniu do rozwiązań przyjmowanych w zakresie nauczania języka kraju przyjmującego wyróżniono trzy główne modele.
Pierwszy z nich ma charakter integracyjny – zakłada bezpośrednie włączenie
uczniów do procesu kształcenia. Drugi oraz trzeci model mają charakter bardziej separacyjny, zakładają bowiem naukę języka kraju przyjmującego w wydzielonych grupach. Model integracyjny, przyjęty w Polsce, skoncentrowany jest
przede wszystkim na wsparciu językowym oraz naukowym. Proponowane rozwiązania w zakresie nauczania cudzoziemców w naszym kraju mają niewątpliwie charakter integracyjny. Ponadto poszczególne formy wsparcia oraz praktyki
skierowane są zarówno do uczniów, rodziców, jak i nauczycieli. Modele integracji w zakresie przyjmowania do szkół oraz nauczania dzieci imigrantów są
zróżnicowane w poszczególnych krajach europejskich. Analiza porównawcza
polityk integracyjnych w obszarze edukacji pozwoliła na wskazanie elementów
wspólnych dla tych krajów oraz Polski. Wśród nich najważniejsze to: wspieranie
umiejętności językowych dzieci cudzoziemskich, organizacja zajęć wyrównawczych oraz wdrażanie elementów edukacji międzykulturowej.
Należy również uwzględnić, że istotny wpływ na integrację społeczności migrantów oraz społeczeństwa przyjmującego ma inicjatywa nauczycieli, od której
często zależy współpraca rodziców, uczniów, a nawet społeczności lokalnej. Postuluje się zatem wypracowanie i przyjęcie rozwiązań na szczeblu centralnym lub
samorządowym, które pozwoliłyby na rozwój i pełniejsze wdrożenie edukacji
międzykulturowej (nie tylko w poszczególnych placówkach oświatowych, ale też
poza nimi), a także wzmocnienie współpracy na rzecz osiągania wspólnych celów,
jakim jest niewątpliwie gospodarka oparta na wiedzy, której trzonem są ludzie wykształceni i zdolni do uczenia się.
Istotnym problemem i zarazem wyzwaniem dla krajów europejskich jest brak
właściwego systemu pozyskiwania informacji w zakresie edukacji imigrantów
oraz występowanie praktyk dyskryminujących z tym związanych. Stąd szczególnie
ważne jest podejmowanie badań w zakresie integracji dzieci imigrantów w obszarze edukacji przez naukowców oraz różne organizacje działające na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Konieczne zatem staje się podjęcie oraz systematyczne
prowadzenie badań dotyczących edukacji dzieci imigrantów. Cenna może być też
wymiana doświadczeń między krajami w zakresie przyjmowanych rozwiązań dotyczących nauczania dzieci cudzoziemskich.
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An increasing number of immigrants arrive in our country,
not all of whom treat Poland only as a transit stop on their
way to wealthier countries of the Western Europe. For the
Polish society, culturally and linguistically homogenous,
it means a direct confrontation with cultural and religious
otherness, represented by settling newcomers. Unfortunately, our educational establishments are not properly
prepared to take in students with migration experience.
The entire situation also poses an enormous challenge for
Polish glottodidactics, active in the process of acculturation of the foreigners. The actions taken are primarily focused on organising and conducting classes in Polish as
a second language. An important element ensuring proper
execution of the process described is education of teachers, presentation of which is a principal goal of this text.

Wprowadzenie. Kontekst społeczny
Według danych statystycznych Polska jest wciąż krajem emigrantów, a nie imigrantów. Nasilające się ostatnio w Unii Europejskiej problemy związane z napływem
ludności z azjatyckich i afrykańskich regionów objętych wojnami nie znajdują
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należytego miejsca w polskiej debacie społecznej. Politycy raczej straszą Polaków
cudzoziemcami niż przygotowują ich do włączenia się w nurt europejskich akcji
pomocowych obejmujących prześladowanych wojną ludzi. Panująca atmosfera nie
jest jednak na szczęście w stanie przerwać podejmowanych od lat w polskim systemie edukacyjnym oddolnych inicjatyw pedagogicznych i dydaktycznych w zakresie kulturowej i językowej akulturacji uczniów z doświadczeniem migracyjnym.
Postępująca poprawa sytuacji ekonomicznej naszego kraju i zmieniający się jego
wizerunek w świecie przekładają się na większe zainteresowanie osiedlaniem się
w Polsce. Do naszego kraju przybywa coraz więcej imigrantów, którzy nie zawsze
traktują Polskę jako kraj tranzytowy w drodze do bogatszych krajów Europy Zachodniej. Odnotowywany w ostatnich latach spadek koniunktury w większej części
Europy ułatwia im podjęcie decyzji o osiedlaniu się w Polsce. Dla polskiego społeczeństwa, jednolitego kulturowo i językowo, oznacza to bezpośrednią konfrontację
z innością kulturową i religijną, reprezentowaną przez osiedlających się cudzoziemców. Opisywana sytuacja stanowi duże wyzwanie dla polskiej szkoły. Nasze
placówki oświatowe nie są bowiem zwykle w odpowiedni sposób przygotowane do
przyjęcia nowych uczniów. Całość stanowi także olbrzymie wyzwanie dla glottodydaktyki polonistycznej, aktywnie uczestniczącej w procesie językowej i kulturowej
akulturacji. Podejmowane przez nią działania skupiają się oczywiście w pierwszej
kolejności na organizacji i realizacji zajęć z języka polskiego jako drugiego.

Język polski jako drugi i jako obcy.
Rozwiązania terminologiczne
Termin język polski jako drugi wciąż nie jest określeniem zbyt często stosowanym,
także wśród samych glottodydaktyków polonistycznych. W znacznej części debat
oraz w samym nazewnictwie działań akademickich, takich jak kształcenie nauczycieli, spotkać wciąż można jeszcze stosowanie określenia język polski jako obcy także dla
realizacji zadań glottodydaktycznych z uczniami z doświadczeniem migracyjnym.
Pierwsza definicja obszaru dociekań dydaktyki języka polskiego jako drugiego, wzorowana na funkcjonujących w rzeczywistości europejskiej dydaktykach konkretnych
języków jako drugich, pojawia się w opracowaniu Władysława T. Miodunki z roku
2010. Według niego termin „nauczanie polszczyzny jako języka drugiego powinien
być używany (…) w odniesieniu do nauczania języka polskiego w Polsce dzieci imigrantów i uciekinierów politycznych oraz dzieci należących do mniejszości narodowościowych, używających w środowisku rodzinnym języka innego niż polskiego”
(Miodunka, 2010: 233). Stworzona przez tego badacza definicja uwzględnia propo-
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zycje opisu interesującej nas dziedziny autorstwa dydaktyków francuskich, takich
jak Jean-Pierre Cuq i Isabelle Gruca oraz anglojęzycznych: Davida Crystala, Keitha
Johnsona i Helen Johnson (por. Cuq, 2005; Crystal, 1989; Johnson, Johnson, 1999).
Zaproponowaną przez krakowskiego badacza definicję warto wdrażać do przyjmowanych w naszym kraju rozwiązań systemowych oraz przypisać jej szczegółowe zakresy działań dydaktycznych, co niniejszym czynimy w tabeli 1.
Tabela 1. Język polski jako obcy i drugi w polonistycznej przestrzeni glottodydaktycznej
(opracowanie autorskie)
Obszar nauczania / zakres
dydaktyczny

Szkoła (dzieci i młodzież)

Kształcenie dorosłych

jako obcy (JPJO)

Nauczyciele w polskich szkołach
zagranicznych lub w zagranicznych
szkołach z językiem polskim jako obcym;
wszystkie etapy edukacyjne, włącznie
z wczesnym nauczaniem oraz nauczaniem
dwujęzycznym;
projekty międzynarodowej wymiany
szkolnej (polscy nauczyciele
w zagranicznych szkołach partnerskich,
zagraniczni uczniowie w polskich klasach).

Lektorzy na uczelniach za granicą;
lektorzy na uczelniach krajowych,
w ośrodkach kształcenia i doskonalenia
dorosłych, w szkołach językowych, na
kursach w firmach i przedsiębiorstwach.

jako drugi (JPJ2)

Nauczyciele dzieci z doświadczeniem
migracyjnym (także dzieci polskich
powracających do kraju po pobytach
zagranicznych), pracujący w szkołach;
kursy języka polskiego jako drugiego
w przedszkolach;
wspieranie dzieci z doświadczeniem
migracyjnym poza szkołą.

Lektorzy języka polskiego osób
z doświadczeniem migracyjnym,
pracujący w kraju w ośrodkach kształcenia
i doskonalenia dorosłych, w szkołach
językowych, na kursach w firmach
i przedsiębiorstwach.

Szczegółowe doprecyzowanie dydaktycznych zakresów funkcjonowania języka
polskiego jako drugiego i jako obcego jest dziś ważne dla wszystkich specjalistów
zajmujących się nauczaniem cudzoziemców. Wiąże się bowiem z realizacją innych
celów dydaktycznych i prowadzeniem zajęć w odmiennych kontekstach edukacyjnych. W przypadku nauczania języka polskiego jako drugiego mamy zwykle do
czynienia z osobami z doświadczeniem migracyjnym. Języka polskiego jako obcego
uczą się przede wszystkim cudzoziemcy za granicą oraz osoby nieplanujące dłuższego pobytu w naszym kraju. W przypadku pierwszego z obszarów kluczowym
elementem aktywności pedagogicznych stają się działania o charakterze akulturacyjnym, realizowane równolegle z rozwijaniem działaniowych kompetencji komunikacyjnych. W drugim zaś dominuje praca nad umiejętnościami komunikacyjnymi z dodatkowym rozwijaniem kompetencji międzykulturowych. Cała hierarchia
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dydaktyczna jest więc odwrócona. Biorąc pod uwagę ten fakt, trudno zrozumieć
wciąż jeszcze dominujące w środowisku glottodydaktyków polonistycznych nadużywanie terminu język polski jako obcy, który używany jest także w kontekście
pracy z uczniami imigranckimi. Dotyczy to także nazewnictwa oficjalnych dokumentów legislacyjnych oraz nazw uczelnianych specjalizacji glottodydaktycznych.
Termin język polski jako drugi wykorzystywany jest obecnie przez niewielkie grono
specjalistów, związanych głównie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem
Łódzkim. W programach studiów podyplomowych oferowanych przez te ośrodki
widać zresztą wyraźne rozgraniczenie treści kształcenia z perspektywy tych dwóch
obszarów glottodydaktyki polonistycznej. Warto, by tą drogą podążali wszyscy, bowiem opisywany chaos terminologiczny wydaje się niebezpieczny jeszcze z innej
perspektywy. Nie sprzyja uświadamianiu mocodawcom edukacyjnym konieczności opracowania regulacji legislacyjnych dla wyłaniającego się nowego zawodu
nauczycielskiego. Specjalizacji, której dotychczas nie wpisano na listę tak zwanych
zawodów regulowanych. Na owej liście zresztą nie ma również nauczycieli języka
polskiego jako obcego, zawodu, który formalnie wykonywany jest w naszym kraju
od roku 1931. Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, iż także w obecnej podstawie programowej kształcenia ogólnego nie zakłada się w żaden sposób obecności w polskiej
szkole uczniów z doświadczeniem migracyjnym, możemy wyciągnąć dość smutny
wniosek, iż nasz system edukacyjny z góry dopuszcza legislacyjnie zaplanowaną
i odpowiednio udokumentowaną w postaci stosownych rozporządzeń realizację zajęć z języka polskiego jako drugiego (zwanego we wszystkich oficjalnych dokumentach obcym) przez specjalistów, którzy z formalnego punktu widzenia nie powinni
istnieć. Specjalistów, których się jednak kształci i których edukacja cieszy się dość
dużym powodzeniem, co widać po zwiększającej się liczbie kandydatów na studia.
Być może to właśnie dlatego owi specjaliści, starając się o zatrudnienie w swojej
specjalizacji, przegrywają z innymi nauczycielami, zwykle tradycyjnymi polonistami. Ci przecież, choć nieprzygotowani do podejmowania obowiązków glottodydaktycznych, w świadomości dyrektorów szkół istnieją od zawsze. Specjaliści od
nauczania języka polskiego jako drugiego (czy nawet obcego) formalnie wciąż nie.

Pierwsze inicjatywy kształcenia nauczycieli języka polskiego
jako drugiego
Istotnym czynnikiem zapewniającym profesjonalizację wszelkich działań dydaktycznych na polu nauczania polszczyzny jako języka drugiego w polskiej rzeczywistości szkolnej jest wykształcenie profesjonalnych kadr, przygotowanych do
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prowadzenia edukacji kulturowej i językowej uczniów z doświadczeniem migracyjnym. W ostatnich latach obserwujemy pierwsze inicjatywy podejmowane
w tym kierunku. Zaliczyć do nich można uzupełnienie realizowanych w Centrum
Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na filologii
polskiej w Uniwersytecie Łódzkim specjalizacji o elementy nauczania języka polskiego jako drugiego, co przełożyło się na zmianę oficjalnej nazwy specjalizacji
na nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego1. Nową specjalizację glottodydaktyczną w ramach trzyletnich dziennych studiów licencjackich, zakładającą
kształcenie nauczycieli języka polskiego uczniów z doświadczeniem migracyjnym
w szkołach podstawowych i gimnazjach, uruchomiono także w Instytucie Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Placówka ta prowadzi także w ramach studiów podyplomowych zajęcia dydaktyczne dla nauczycieli warszawskich
szkół, pracujących z dziećmi i młodzieżą imigrancką. Opisując swoje specjalizacje,
nie posługuje się jednak określeniem nauczanie języka polskiego jako drugiego. Realizowane programy kształcenia też, niestety, w znacznym stopniu przypominają
kształcenie nauczycieli języka polskiego jako obcego, a nie drugiego. Brak w nich
praktycznie składników przygotowujących do podejmowania dydaktycznych
działań akulturacyjnych.

Paradygmaty i modele pedeutologiczne a kształcenie
nauczycieli języka polskiego jako drugiego
Na podjęcie pierwszych głębszych rozważań pedeutologicznych w ramach rozwijającej się polskiej glottodydaktyki przyszło czekać do połowy lat 80. minionego
wieku. Wtedy podjęto się po raz pierwszy stworzenia naukowych podstaw kształcenia nauczycieli języków obcych. Naukowa pedeutologia, wyrosła na gruncie rozwijającej się pedagogiki, z trudem odnajdowała jednak należne miejsce w rozważaniach polskich neofilologów, dla których, niestety, przez wiele lat samo uprawianie
glottodydaktyki tożsame było z poświęcaniem się działalności naukowej gorszej
kategorii. Kształcenie nauczycieli języków obcych, choć stanowiące główny cel zawodowego przygotowania studentów neofilologii, również skazane było na swoisty
margines naukowy. Dodatkowo przyjmowane w kręgach polskich neofilologów
w latach 80. minionego stulecia rozwiązania pedeutologiczne pozostawały w duZa wprowadzoną zmianą profilu kierunku kryje się uzupełnienie dotychczas realizowanego
programu studiów o treści przydatne przyszłym nauczycielom języka polskiego jako drugiego w polskich szkołach. Nowo wprowadzonymi przedmiotami są np. w ośrodku krakowskim: nauczanie języka polskiego jako drugiego oraz wprowadzenie do glottopedagogiki międzykulturowej.
1
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żym stopniu pod wpływem panującej wówczas doktryny politycznej, rzutującej
na ostateczny kształt wszystkich programów akademickiego kształcenia filologicznego. Nie mogło ich zatem zabraknąć w planie studiów rusycystycznych, anglistycznych, germanistycznych i romanistycznych na których kształcili się przyszli
nauczyciele. Tu i ówdzie pojawiały się jednak próby wprowadzenia do debaty naukowej wątków uwzględniających rozwiązania przyjmowane w krajach zachodnioeuropejskich oraz wyników nielicznych rodzimych glottodydaktycznych badań pedeutologicznych. Znajdujemy je między innymi w pokonferencyjnym tomie z roku
1988 przygotowanym pod redakcją Franciszka Gruczy, zatytułowanym Problemy
kształcenia nauczycieli języków obcych i będącym pokłosiem konferencji pedeutologicznej zorganizowanej przez warszawski Instytut Lingwistyki Stosowanej.
Problematyka pedeutologiczna nie była również w owym czasie przedmiotem
zbyt wielu naukowych refleksji i dociekań badawczych podejmowanych przez specjalistów od nauczania polszczyzny cudzoziemców. Z początkiem lat 80. minionego stulecia warszawskie „Polonicum” otrzymało zgodę na uruchomienie pierwszego w historii Podyplomowego Studium Nauczania Języka Polskiego jako Obcego.
Koncepcja zajęć studium odzwierciedlała jednak panujący ówcześnie w glottodydaktyce polonistycznej okres racjonalnego empiryzmu w wymiarze metodologicznym. Przyszłych specjalistów kształcili praktycy i początkujący adepci rozwijającej
się od niedawna glottodydaktyki polonistycznej. Brak specjalistów glottodydaktyków rzutował na oferowany program kształcenia. Dominowały w nim zajęcia z zakresu języko-, literaturo- i kulturoznawstwa polonistycznego, na których zapewne
musiały się pojawiać odniesienia do procesu glottodydaktycznego, ale realizowane
w drugiej kolejności i nieobudowane zwykle żadną refleksją naukową. Właściwe
zajęcia metodyczne stanowiły odzwierciedlenie doświadczeń lektorskich prowadzących poszczególne kursy. Wszystko odbywała się w myśl zasady: im większe
doświadczenie lektorskie prowadzących, tym wartościowsze zajęcia pod względem merytorycznym. W tym samym okresie drugi polski ośrodek podjął się organizacji pierwszych, nieregularnych form kształcenia lektorów. Był nim Instytut
Badań Polonijnych UJ, a dokładniej jego Zakład Językoznawstwa Stosowanego do
Nauczania Języka Polskiego jako Obcego (poprzednik istniejącej od 2005 roku jedynej w Polsce Katedry Języka Polskiego jako Obcego), kierowany przez Władysława Miodunkę. Z początkiem lat 80. rozpoczął on prowadzenie cyklicznych kursów
i szkoleń z zakresu glottodydaktyki polonistycznej dla kandydatów na lektorów
oraz formy doskonalące dla pracujących nauczycieli polszczyzny cudzoziemców.
Ich profil formowały realizowane równolegle projekty badawcze poszczególnych
pracowników zakładu. Była to więc orientacja bardziej naukowa, ale początkowo
realizowana pedeutologicznie tylko w formie krótkoterminowych kursów.
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Na początku lat 90. minionego stulecia wzrosło zapotrzebowanie na nauczycieli języków obcych, co dało impuls do tworzenia nowego systemu ich kształcenia. Problematyka pedeutologiczna stała się przedmiotem częściej podejmowanych dyskusji i dociekań badawczych glottodydaktyków neofilologicznych.
Opracowaniom nowych założeń koncepcyjnych kształcenia nauczycieli języków
obcych towarzyszyło w pierwszej kolejności podejmowanie rozważań na temat
podstawowych funkcji nauczycieli języków obcych, jakie przychodzi im spełniać
w trakcie ich pracy zawodowej. Zaczęto również bardziej szczegółowo przyglądać
się kompetencji glottodydaktycznej neofilologów, obudowując ją innymi oczekiwanymi kompetencjami i umiejętnościami. Starano się stworzyć teoretyczny wizerunek modelowego nauczyciela języka obcego.
Na swojej liście kompetencji zamieszczonej w tomie Nauka języków obcych. Od
praktyki do praktyki z roku 2001 związany z poznańskim Instytutem Lingwistyki
Stosowanej Waldemar Pfeiffer umieszcza dziesięć podstawowych funkcji nauczyciela języków obcych, do których zalicza: funkcję organizacji, podawczo-nauczającą, kreacyjną, aktywizacji, indywidualizacji, motywacji, sterowniczą, kontrolną,
interpretatora kultury i opiekuna-wychowawcy (Pfeiffer 2001: 122). Wyliczone
przez Pfeiffera składniki, uwzględniające wymagania wynikające ze współczesnego stadium rozwoju myśli glottodydaktycznej, a konkretniej dominującymi w nim
założeniami nauczania komunikacyjnego zorientowanego na podejmowanie działań językowych, stanowią swoiste przedpole dla sprecyzowania podstawowych
kompetencji współczesnych pedagogów. W propozycji Pfeiffera znajdujemy ich
pięć: kompetencję językową, metodyczną, krajo- i kulturoznawczą, pedagogiczną
i medialną. Każdej z nich badacz ten przypisuje szczegółowy zakres działaniowy
w praktyce nauczania.
Związana z warszawską filologią angielską Hanna Komorowska z kolei, w swojej Metodyce nauczania języków obcych z roku 2002, w części poświęconej zadaniom nauczycieli języków obcych wylicza cztery zasadnicze umiejętności współczesnych pedagogów zajmujących się kształceniem językowym. Są to umiejętności:
interakcyjne, pedagogiczne, językowe i dydaktyczne. Podobnie jak w opracowaniu
Pfeiffera, znajdujemy tutaj szczegółowe opisy ich szczegółowych zakresów. Pod
określeniem „umiejętności interakcyjne” należy, zdaniem Komorowskiej, rozumieć zdolność ustalania jasnych „reguł gry” na zajęciach językowych. Umiejętności pedagogiczne to kompetencje zapewniające organizację zajęć wdrażających
uczących się do autonomii, umiejętności językowe z kolei to dobra znajomość nauczanego języka i kultury, a dydaktyczne to umiejętność nauczania.
Wymienione atrybuty modelowego nauczyciela traktowano jako pewnego rodzaju wyznaczniki dla prowadzonego procesu kształcenia nauczycieli. Całą dzia-
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łalność teoretyków definiujących funkcje zawodowe nauczycieli, które implikowały określone kompetencje i umiejętności, określano w literaturze przedmiotu
mianem przesłanek naukowego kształcenia nauczycieli.
Opracowania Pfeiffera i Komorowskiej trudno nazwać konkretnymi modelami pedeutologicznymi, mimo iż zamieszczone w nich refleksje i dociekania wydawały się w dużym stopniu porządkować proces kształcenia nauczycieli języków
obcych. Proces, który z początkiem lat 90. stał się także zasadniczym celem funkcjonowania rozsianych po całym kraju nauczycielskich kolegiów języków obcych,
przygotowujących w ramach trzyletniego cyklu kształcenia nowe generacje glottodydaktyków zajmujących się nauczaniem języków angielskiego, niemieckiego
i francuskiego (później także hiszpańskiego, włoskiego i rosyjskiego). Przypomnijmy, iż żywot kolegiów zakończył się w roku 2015. Obecnie istnieją jeszcze tylko
dwa, funkcjonujące w ramach Uniwersytetu Warszawskiego (z sekcją angielską,
niemiecką i francuską) oraz Politechniki Śląskiej w Gliwicach (z sekcją angielską,
niemiecką, francuską i włoską).
Pierwszą propozycję naukowo podbudowanego modelu pedeutologicznego
znajdujemy w opublikowanej w 2004 roku monografii związanej z Uniwersytetem Warszawskim Elżbiety Zawadzkiej, zatytułowanej Nauczyciele języków obcych
w dobie przemian. Publikacja ta otwiera, naszym zdaniem, kolejny etap rozwoju
pedeutologicznej myśli glottodydaktycznej, obejmujący opracowywanie pierwszych naukowych modeli kształcenia nauczycieli i prowadzi pierwsze badania
poszczególnych elementów konstytuujących owe modele. W swoim opracowaniu
jego autorka szczegółowo omawia rozwój myśli pedeutologicznej w zakresie ostatnich dziesięcioleci oraz prezentuje wypracowane na polu pedeutologii pedagogicznej koncepcje i modele kształcenia nauczycieli, dokonując następnie ich transferu
do rzeczywistości glottodydaktycznej. Pośród zaprezentowanych przez Zawadzką orientacji w kształceniu nauczycieli na szczególną uwagę zasługują propozycje Henryka Mizerka (1999) oraz Henryki Kwiatkowskiej (1988). W przypadku
pierwszej z nich mamy do czynienia z nurtami (dyskursami): behawiorystycznym,
humanistycznym, czeladniczym i refleksyjnym (Mizerek, 1999). Druga z kolei wymienia trzy modele: technologiczny, funkcjonalny i humanistyczny (Kwiatkowska, 1988). Odpowiednikiem nurtu technologicznego Kwiatkowskiej jest dyskurs
behawiorystyczny i czeladniczy u Mizerek. Wymiary humanistyczny i refleksyjny tej autorki mieszczą się z kolei w obszarze humanistycznym Kwiatkowskiej.
Na podstawie tego ostatniego modelu H. Kwiatkowska, wspólnie z A. Kotusiewicz,
stworzyły modułową koncepcję kształcenia nauczycieli, wyodrębniającą względnie zamknięte jednostki kształcenia, odzwierciedlające funkcje zawodowe przyszłych nauczycieli.
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W odniesieniu do tej propozycji Zawadzka tworzy zarys pierwszego polskiego
modelu kształcenia nauczycieli języków obcych, umieszczając w nim sześć zasadniczych funkcji zawodowych: eksperta, wychowawcy, pośrednika kulturowego,
organizatora, moderatora i doradcy, ewaluatora oraz innowatora; badacza i refleksyjnego praktyka. Swoistym pierwowzorem dla sposobu prowadzenia samego
kształcenia staje się natomiast w jej założeniach model humanistyczny kształcenia
nauczycieli. W opracowaniu Zawadzkiej brak bezpośredniego odniesienia do pedeutologicznych paradygmatów konstruktywistycznego oraz krytyczno-emancypacyjnego, które na gruncie europejskiej pedeutologii były już opisywane w owym
czasie. Pierwszy z nich obecny był już także w samej glottodydaktyce, która coraz
częściej sięgała po elementy rozwiązań konstruktywistycznych. Elżbieta Zawadzka
sięga po ich elementy, przypisując je jednak szerzej znanej w owym czasie i częściej
opisywanej orientacji humanistycznej, konsekwentnie odnosząc je do przyjętego
za pierwowzór modelu Kwiatkowskiej i Kotusiewicz.
Zaproponowane w analizowanym opracowaniu funkcje zawodowe nauczycieli stały się przedmiotem bardziej szczegółowych dociekań i analiz, zawartych
w innych polskich publikacjach. Dla przykładu, modułowi pośrednika kulturowego poświęciła swoje badania między innymi Lucyna Aleksandrowicz-Pędich. Jej
opracowanie Międzykulturowość na lekcjach języków obcych z roku 2005 przynosi
podsumowanie przeprowadzonych przez autorkę badań w zakresie występowania
elementów związanych z kulturą na lekcjach języka obcego. Ich rezultaty wyraźnie pokazują, iż uprawiany obecnie sposób kształcenia nauczycieli nie gwarantuje
nawet w niewielkim stopniu rozwijania kompetencji międzykulturowej studentów
filologii nauczycielskich, która jest jednym z fundamentalnych założeń modelu
pedeutologicznego Zawadzkiej.
Funkcji nauczyciela jako eksperta i wychowawcy poświęcona jest kolejna
publikacja Elżbiety Zawadzkiej-Bartnik, zatytułowana Nauczyciel języków obcych
i jego niepełnosprawni uczniowie (z zaburzeniami i dysfunkcjami), wydana w roku
2010. To pierwsze w historii polskiej glottodydaktyki opracowanie, podejmujące
problematykę nauczania języków obcych w klasach integracyjnych, obejmuje rozważania teoretyczne na temat niepełnosprawności jako problemu edukacyjnego
oraz samej idei kształcenia integracyjnego i sposobu jej realizacji w polskiej szkole.
Zwraca również uwagę na sposób uprawianego obecnie w naszym kraju kształcenia nauczycieli języków obcych, w żaden sposób nieprzygotowującego do pracy
z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Znaczna część autorów opracowań poświęcanych nauczycielowi jako badaczowi i innowatorowi zamieszcza w nich propozycje wcielania humanistycznego i coraz częściej krytyczno-emancypacyjnego modelu pedeutologicznego do polskiego
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procesu kształcenia nauczycieli języków obcych, zakładając, iż będzie on wspierał
autonomię nauczających, przekładając się docelowo na budowanie postaw autonomicznych uczących się. Inna grupa badaczy wydaje się wątpić w sensowność
szybkiego przenoszenia na rodzimy grunt tych orientacji, uważając, że polskie
środowisko kształcenia językowego (w wymiarze szkolnym i akademickim) nie
jest jeszcze gotowe do jego wcielania w praktykę. Opinię taką reprezentuje między
innymi Weronika Wilczyńska, która w swoim artykule Nauczyciel języka obcego
jako badacz, zamieszczonym w opisywanym już tomie Nauczyciel języków obcych
dziś i jutro, z roku 2009, pisze:
Kultura zawodowa naszych nauczycieli (…) wydaje się bowiem zorientowana na kryteria efektywnościowe i „fenomenologiczne” przeżywanie dydaktyki. Badania czy choćby systematyczna refleksyjność, których przedmiotem byłaby własna praktyka dydaktyczna, musiałyby więc
oznaczać istotne przewartościowanie w sferze obecnie dominującej mentalności zawodowej.
W szczególności zreformować trzeba by samą podstawę naszych działań dydaktycznych, przyporządkowując je (…) praktykowaniu na co dzień (…) postawy poszukującej i myślenia krytycznego. (Wilczyńska, 2009: 496–497)

Wilczyńska jest jednak zwolenniczką szerszego wprowadzania refleksyjności
do działalności polskich nauczycieli. Szansą na jej poważniejsze zaistnienie jest
nadanie procesowi kształcenia przyszłych specjalistów od nauczania języków jeszcze bardziej naukowego wymiaru. Zdaniem Wilczyńskiej potrzebne są wykłady
z komunikacji i akwizycji języka. Ważne są też kursy oferujące trening badawczy,
przybliżające opracowywanie i stosowanie narzędzi badawczych, definiowanie pytań badawczych. Studentów należy także zaznajomić ze specyfiką dyskursu naukowego (Wilczyńska, 2009: 504).
Opisywany wcześniej proces uruchamiania ścieżek kształcenia polonistów
dla potrzeb nauczania cudzoziemców, znacznie przyspieszony po przystąpieniu
Polski do Unii Europejskiej (w chwili obecnej realizowany w 11 ośrodkach), nie
przełożył się, niestety, na wzrost zainteresowania prowadzeniem badań i dociekań
pedeutologicznych w kręgu polonistów. Na rynku wydawniczym pojawiały się co
prawda nowe publikacje metodyczne o charakterze podręczników akademickich,
takie jak krakowskie serie „Metodyka Nauczania Języka Polskiego Jako Obcego”,
„Biblioteka LingVariów. Glottodydaktyka” oraz śląska seria „Sztuka, Czy (I) Rzemiosło Podejmujące Kluczowe z Perspektywy Przyszłych Nauczycieli Zagadnienia Dydaktyczno-Metodyczne”. Brakowało jednak pedeutologicznych opracowań
naukowych podejmujących coraz częściej obecną w europejskich rozważaniach
pedeutologicznych problematykę tożsamości zawodowej nauczycieli, kwestie ich
dobrostanu oraz istotę ich kształcenia i doskonalenia. Nie prowadzono także żad-
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nych systemowych ani jednostkowych badań empirycznych w tym zakresie. Tu
i ówdzie można było znaleźć nieliczne publikacje o charakterze pedeutologicznym, wciąż jednak pisane, w przeciwieństwie do opracowań neofilologicznych,
w duchu racjonalnego empiryzmu. Ich autorzy dzielili się swoimi doświadczeniami, nabywanymi w trakcie realizowanego przez nich kształcenia przyszłych nauczycieli polszczyzny. Sytuacja ta wciąż jakby odzwierciedlała prezentowaną przez
nas rzeczywistość w początkowym stadium rozwoju glottodydaktyki w latach 70.
i 80. minionego stulecia.
Opisywana rzeczywistość trwała aż do roku 2013, kiedy została opublikowana
pierwsza monografia pedeutologiczna, w szerokim zakresie uwzględniająca nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego. Mowa tutaj o pracy piszącego
te słowa, zatytułowanej Modele kształcenia nauczycieli języków obcych w Polsce
i w Niemczech. W stronę glottodydaktyki porównawczej. Poza rozważaniami teoretycznymi zawiera ona także szczegółowe analizy porównawcze sposobów organizacji i realizacji kształcenia nauczycieli języków obcych w obu krajach oraz
prezentację wyników badań w zakresie kształcenia nauczycieli polszczyzny jako
języka obcego i drugiego.

W stronę badań pedeutologicznych w zakresie nauczania
języka polskiego jako drugiego
Za pierwsze dociekania naukowe określające konkretne potrzeby edukacyjne na
polu nauczania języka polskiego jako drugiego należy uznać projekt badawczy związanej z warszawską Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego Krystyny Błeszyńskiej. Wyniki zrealizowanego na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji w roku 2010
badania zatytułowanego Dzieci obcokrajowców w polskich placówkach oświatowych
– perspektywa szkoły w wyraźny sposób nakreślają potrzebę kształcenia nauczycieli języka polskiego jako drugiego. Błeszyńska podkreśla także konieczność reformy
modelu kształcenia pedagogów szkolnych. Jej zdaniem „(…) powinien on łączyć
kompetencje pedagoga, psychologa, pracownika socjalnego i specjalisty z zakresu
resocjalizacji i rewalidacji. Dążąc do uzupełnienia specjalistycznych kompetencji pedagogów już działających, konieczne jest wprowadzenie szkoleń obejmujących także
wyżej wzmiankowane moduły” (Błeszyńska, 2010: 120). Wymienione wyżej elementy kształcenia pedagogów powinny także stać się w sposób wybiórczy składnikami
kształcenia specjalistów w zakresie nauczania języka polskiego jako drugiego.
Do tych badań nawiązuje projekt przeprowadzony przez piszącego te słowa, którego częścią były badania o charakterze pedeutologicznym, poświę-
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cone profesjonalizacji kształcenia nauczycieli języka polskiego jako obcego
i drugiego2.
Zasadniczym jego celem była próba weryfikacji realizowanych w ramach polonistycznych studiów glottodydaktycznych składników kształcenia z potrzebami
współczesnego edukacyjnego rynku pracy w obszarze nauczania języka polskiego cudzoziemców i osób z doświadczeniem migracyjnym. Konkretnie chodziło
o uzyskanie odpowiedzi na pytanie, na ile realizowane programy studiów znajdują
potwierdzenie w oczach czynnych zawodowo nauczycieli – absolwentów opisywanych specjalności.
Wykorzystane formularze ankietowe zbierały informacje w czterech zakresach
badawczych: dane ogólne, obecne oczekiwania uczących się języka polskiego jako
obcego i drugiego, ewaluacja odbytych polonistycznych studiów glottodydaktycznych z perspektywy dotychczasowych doświadczeń w nauczaniu polszczyzny jako
języka obcego i drugiego oraz autoocena własnych kompetencji pedagogicznych
i metodycznych.
Przeprowadzone drogą internetową badania ilościowe miały charakter anonimowy. W towarzyszącym ankiecie liście poinformowano ankietowanych o celach
i znaczeniu realizowanego pomiaru. Czas realizacji zadań nie został określony, podano jednak datę graniczną zwrotu wypełnionych ankiet. W sumie potencjalni
badani mieli dwa tygodnie na wykonanie zadań ankietowych.
W przeprowadzonych w latach 2012–2013 badaniach wzięło udział 19 osób,
absolwentów magisterskich studiów uzupełniających II stopnia, prowadzonych
w krakowskim Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego (7 osób) i specjalizacji glottodydaktycznej, realizowanej w Centrum
Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” Uniwersytetu Warszawskiego (2 osoby). Pozostali respondenci byli absolwentami studiów podyplomowych, realizowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim (5 osób) i w Uniwersytecie
Warszawskim (5 osób).
Ochrona prawna danych osobowych uniemożliwiła przeprowadzenie badań
na szerszej populacji absolwentów, dlatego też uzyskane rezultaty należy interpretować jedynie jako ważny badawczy punkt odniesienia dla przyszłych systemowych dociekań, którymi, miejmy nadzieję, zajmą się instytucje odpowiedzialne za
kształcenie nauczycieli języków w naszym kraju. Opisane rezultaty badań, choć
przeprowadzone na niewielkiej próbie, ukazują jednak pewne zarysowujące się
2
Cały projekt badawczy i jego wyniki prezentuję w wydanej w Krakowie w roku 2013 monografii zatytułowanej Modele kształcenia nauczycieli języków obcych w Polsce i w Niemczech. W stronę
glottodydaktyki porównawczej.
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tendencje, pozwalające na wyciągnięcie szeregu wniosków istotnych dla organizacji i realizacji kształcenia nauczycieli języka polskiego jako obcego i drugiego.
W przypadku absolwentów dziennych studiów stacjonarnych badania mogły
być zrealizowane jedynie na byłych studentach krakowskiego ośrodka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz warszawskiego „Polonicum”. w trakcie przeprowadzania
badań na edukacyjnym rynku pracy nie funkcjonowali bowiem jeszcze absolwenci
innych uczelni, które polonistyczne specjalizacje glottodydaktyczne wprowadziły
do swojej oferty studiów w ostatnim czasie3.
Uczestnicząca w tej części badań grupa ankietowanych stanowiła pod względem narodowościowym dość jednorodną grupę. 18 respondentów legitymowało
się pochodzeniem polskim, 1 osoba rosyjskim.
W próbie dominowały osoby młodsze, w przedziale wieku od 24 do 26 lat
w przypadku uzupełniających studiów magisterskich II stopnia oraz od 24 do 30
lat w kategorii studiów podyplomowych. W przypadku pierwszego rodzaju studiów 100% badanych nie ukończyło 35. roku życia. Fakt ten tłumaczy uruchomienie pierwszej edycji tego typu kształcenia w roku 2005.
Jakość, komfort i sukces zawodowego funkcjonowania na rynku pracy czynnych nauczycieli języka polskiego jako obcego jest w zasadniczym stopniu uwarunkowany wykształceniem. Ocena sposobu organizacji i realizacji odbytego
kształcenia przez tę grupę odbiorców jest cennym punktem odniesienia dla modyfikacji programów nauczania przyszłych pedagogów. Dlatego też ta część stanowi
najistotniejszy obszar naszych dociekań przeprowadzonych pośród absolwentów
studiów.
W tej części badania w celu pomiaru wykorzystano skalę interwałową w zakresie 0–4. Wartości 0 nadano etykietę nie mam zdania, wartości 1 – nieprzydatne, 2 – dość przydatne, 3 – przydatne i 4 – bardzo przydatne. Obszarami
kształcenia, zamieszczonymi w ankiecie badawczej, stały się konkretne kursy
realizowane w ośrodkach krakowskim i warszawskim. Są nimi zajęcia, w których
uczestniczyli sami badani, realizując konkretne treści kształcenia. Wykorzystane
w badaniach absolwentów zmienne odzwierciedlają programy studiów sprzed
kilku lat. W tym miejscu warto zwrócić uwagę, iż zostały one zmodyfikowane
w ostatnim czasie.
Rezultaty dociekań przeprowadzonych pośród absolwentów polonistycznych
studiów glottodydaktycznych prezentuje tabela 2.

3
Tymi ośrodkami są: Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Wrocławski oraz Uniwersytet Marii
Curie-Skłodowskiej.
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Tabela 2. Oczekiwane treści kształcenia w opinii absolwentów studiów magisterskich i podyplomowych (na podstawie badań własnych)
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W przypadku tej grupy badanych składnikami kształcenia najbardziej pożądanymi okazały się: metodyka nauczania sprawności językowych oraz praktyki
pedagogiczne. Wspomniane składniki uzyskują średnią wartość 4,0. Na drugiej
pozycji znalazły się metodyka nauczania podsystemów języka i standardy europejskie w nauczaniu języków obcych, ze średnią wartością 3,79. Na kolejnym
miejscu uplasowały się ze średnią wartością 3,58 gramatyka w nauczaniu języka
polskiego jako obcego z elementami gramatyki opisowej polszczyzny, język polski
w Europie i w świecie oraz kontrola wyników w nauczaniu. Średnią powyżej 3,0
uzyskała jeszcze literatura w nauczaniu języka polskiego jako obcego (3,20). Pozostałe składniki kształcenia uzyskały średnie wartości poniżej 3. Z perspektywy
przydatności dla absolwentów studiów dalsza lista poszczególnych bloków zajęć
kształtuje się następująco: język polski na tle innych języków europejskich (2,95),
multimedia w nauczaniu języka polskiego jako obcego (2,93) oraz nauczanie kultury polskiej (2,32).
W dalszej części ankiety informatorzy zostali poproszeni o wymienienie ważnych dla nich, a niepoddanych analizie, obszarów kształcenia. Wśród tych propozycji znalazły się treści zbliżone do badanych jednostek oraz inne zagadnienia,
które prezentuje poniższe zestawienie:
– Osobne zajęcia poświęcone nauczaniu języka polskiego jako drugiego dzieci
imigranckich.
– Stylistyka języka polskiego jako obcego.
– Nauczanie kultury polskiej, ale w wydaniu międzykulturowym.
– Brakowało mi zajęć ukazujących praktyczne wykorzystanie programów komputerowych w nauczaniu polskiego. Ale wiem, że takich materiałów praktycznie nie ma.
– Warto dać zajęcia pokazujące, jak naucza się języka polskiego jako drugiego
imigrantów.
– Więcej zajęć z gramatyki. Jak jej nowocześnie nauczać?
Powyższe rezultaty wyraźnie pokazały, że absolwenci wskazują w pierwszej
kolejności na treści kształcenia bezpośrednio rozwijające praktyczne umiejętności nauczycielskie. Najmniej przydatne w oczach czynnych zawodowo nauczycieli okazały się obszary glottodydaktyki polonistycznej stosunkowo najmniej
rozwinięte, takie jak wykorzystanie multimediów w kształceniu językowym oraz
nauczanie kultury polskiej, do niedawna ograniczone do przekazywania suchej
wiedzy o Polsce, w niewielki sposób zintegrowanej z praktyczną nauką języka.
W niewielkim stopniu uwzględniające potrzeby wynikające z realizacji zajęć
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z języka polskiego jako drugiego, a bardziej dopasowane do nauczania języka
polskiego jako obcego.
Absolwenci studiów zwrócili również uwagę na konieczność wprowadzenia
do programów studiów przedmiotów z zakresu nauczania polszczyzny jako języka drugiego. Postulat ten, jak już pisaliśmy, w pewnym stopniu został uwzględniony w nowych programach studiów realizowanych w Katedrze Języka Polskiego jako Obcego Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Instytucie Filologii Polskiej
Uniwersytetu Łódzkiego oraz w Instytucie Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu
Warszawskiego.
Stopień profesjonalizacji kształcenia nauczycieli języka obcego odzwierciedla
powiązanie przekazywanej wiedzy teoretycznej z praktyką nauczania, integrując
tym samym praktyki pedagogiczne z pozostałymi składnikami kształcenia nauczycielskiego. Najistotniejszym składnikiem owego powiązania są zajęcia z bloku dydaktyczno-metodycznego, na których owa integracja powinna mieć miejsce
w sposób świadomy i przejrzysty dla uczestników zajęć, wzmacniając tym samym
refleksyjność u przyszłych nauczycieli.
W opinii badanych zajęcia dydaktyczno-metodyczne spełniły ów cel, gwarantując tym samym przygotowanie do przyszłego zawodu nauczyciela języka
polskiego jako obcego. Takiego zdania było 14 ankietowanych (wskazania na
etykiety zdecydowanie tak i raczej tak). Przeciwnej opinii było 3 informatorów
(wskazania na etykiety raczej nie i zdecydowanie nie). 2 badanych absolwentów
nie wypowiedziało się w tej kwestii (wskazania na etykietę nie mam zdania).
Zadowoleni z przydatności studiów absolwenci wskazywali jednocześnie na konieczność szerszego powiązania oferowanej wiedzy teoretycznej z praktyką nauczania. Zdaniem aż 8 informatorów owo powiązanie było w znacznym stopniu
niesatysfakcjonujące (wskazania na etykiety raczej nie). Taka sama liczba ankietowanych wyraziła zadowolenie ze sposobu powiązania przekazywanej w trakcie
studiów wiedzy teoretycznej z praktyką nauczania (wskazania na etykiety zdecydowanie tak i raczej tak).
Powyższe opinie przekładają się na konkretne życzenia w zakresie sposobu
prowadzenia zajęć dydaktyczno-metodycznych. Zdaniem większości badanych
powinny one wpisywać się w humanistyczny nurt kształcenia pedagogów, nabierając tym samym postaci zajęć warsztatowo-seminaryjnych (zob. tabelę 3).
Za prowadzeniem zajęć dydaktyczno-metodycznych w formie warsztatowo-seminaryjnej opowiedziało się aż 14 badanych. 15 badanych wskazało na sensowność wprowadzania do programów zajęć elementów mikronauczania. Ta obecna
w kształceniu nauczycieli formuła zajęć metodycznych, przypisywana pierwotnie
orientacji behawioralnej, może być także po stosownych modyfikacjach z po-
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wodzeniem realizowana w kształceniu zorientowanym humanistycznie. Jedynie
4 ankietowanych pozytywnie oceniło najczęściej realizowane w polskich ośrodkach glottodydaktyki polonistycznej zajęcia dydaktyczno-metodyczne w formie
klasycznych ćwiczeń akademickich o charakterze behawioralnym.
Tabela 3. Profesjonalizacja kształcenia – oczekiwany format praktycznych zajęć metodycznych
oczami absolwentów studiów (na podstawie badań własnych)
Format zajęć / Rozkład wyników badań
N

Ważne
Braki danych

Ćwiczenia

Warsztaty

Mikronauczanie

17

17

17

2

2

2

Średnia

,24

,76

,82

Błąd standardowy średniej

,106

,106

,095

Mediana

,00

1,00

1,00

Dominanta

0

1

1

Odchylenie standardowe

,437

,437

,393

Wariancja

,191

,191

,154

Przeprowadzone badania udzieliły odpowiedzi na kilka pytań związanych
z kształceniem specjalistów w zakresie nauczania polszczyzny jako języka obcego
i drugiego. Pozwoliły na weryfikację prezentowanych dotychczas poglądów i opinii, wpływających bezpośrednio na sposoby organizacji i realizacji działalności
pedeutologicznej poszczególnych ośrodków.
Towarzysząca projektowi badawczemu hipoteza, iż pracujący w charakterze
nauczycieli języka polskiego jako obcego i drugiego nie zawsze są zadowoleni
z przygotowania zawodowego otrzymanego w trakcie studiów akademickich, a realizowane treści kształcenia nie zawsze odpowiadają wymaganiom współczesnego
edukacyjnego rynku pracy została zweryfikowana. W myśl rezultatów badań absolwenci studiów są raczej zadowoleni ze sposobu ich przygotowania zawodowego. Zwracają jednak uwagę, iż realizowane treści kształcenia zwykle nie odpowiadają wymaganiom współczesnego edukacyjnego rynku pracy.

Podsumowanie.
Nowa organizacja działalności pedeutologicznej
Środowisko glottodydaktyków polonistycznych powinno dążyć do wyraźnego podziału działalności pedeutologicznej na kształcenie nauczycieli języka polskiego
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jako obcego i języka polskiego jako drugiego. Odmienność praktyki glottodydaktycznej w przypadku obydwu obszarów jest także w oczach studentów polonistycznych specjalizacji glottodydaktycznych kwestią oczywistą. Powyższe rozróżnienie wciąż jednak nie przekłada się do końca na ofertę pedeutologiczną polskich
uczelni, które, w większości przypadków profilując swoje programy pod kątem nauczania polskiego jako obcego, starają się paralelnie przygotowywać specjalistów
w zakresie nauczania polszczyzny jako języka drugiego.
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The accommodation of children and youths of foreign origin
abroad to new life conditions and educational challenges
is a process that takes place primarily in the context of social interactions. The aim of the article below is to present
chosen experiences in terms of integrating schoolchildren of
Polish origin in Germany. The author considers the presentation of school space as an integration microcosm of its own
to be of particular importance. It is worth noting that the
German educational system in the present form often discriminates schoolchildren of foreign origin and limits the opportunities for further education. The author’s own empirical
verifications served as the research illustration in the text.
The verifications, though carried out on a small sample, indicate some timeless trends among young Polish immigrants.

Migracje Polaków do Niemiec. Uwagi wprowadzające
Migracje są nieodłącznym elementem wielokulturowego świata. Jest to obszar
obfitujący w coraz więcej pytań i wątpliwości. Przybywa wyzwań i konsekwencji
zarówno dla Innego – międzykulturowego podróżnego, jak i społeczeństwa kra-
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ju przyjmującego (Bera, Korczyński, 2012; Chutnik, 2007; Kawczyńska-Butrym,
2009). Kwestie takie jak problemy adaptacji społeczno-kulturowej, bariery psychospołeczne integracji, poczucie wyobcowania, dystans społeczny są nieodłącznymi elementami migracyjnych przeżyć. Z uwagi na wiele przyczyn migracji
istotne współcześnie wydaje się postulowanie, by przede wszystkim w odbiorze
społecznym nie były ona rozumiane jedynie jako kategorie, lecz jako doświadczenia konkretnych osób, które ukazują pewne tendencje i budują obraz zbiorowości
migracyjnej w danym miejscu na świecie.
Niemcy są ważnym celem emigracji Polaków. Sam kierunek mobilności ma
już za sobą bogatą tradycję. Mimo że obecnie ludność polskiego pochodzenia jest
drugą po Turkach najliczniejszą grupą imigrantów w RFN, wciąż pozostaje niedosyt w kwestii rozważań teoretycznych i dociekań empirycznych na ich temat,
z biegiem czasu przybywa nowych problemów badawczych (Nowosielski, 2012).
W roku 2016 minęło ćwierć wieku od czasu podpisania polsko-niemieckiego
„Traktatu o dobrym sąsiedztwie”. To czas, który pozwala na pogłębionie refleksje
nad polsko-niemieckimi stosunkami społecznymi, politycznymi czy międzyludzkimi. Ponieważ jednym z priorytetów związanych z obecnością imigrantów
w kraju przyjmującym jest ich dobra integracja ze społeczeństwem goszczącym,
dwadzieścia pięć lat dobrego polsko-niemieckiego sąsiedztwa to doskonała okazja, by poruszyć właśnie tę kwestię. Poczyniło tak Ministerstwo Pracy, Integracji
i Spraw Socjalnych kraju związkowego Nadrenii Północnej-Westfalii. To z jego
inicjatywy ukazało się niedawno przejrzyste opracowanie na temat integracji
osób pochodzenia polskiego na terenie tego landu – najliczniej zamieszkanego
przez Polonię (MAIS des Landes NRW, 2016). We wstępie do publikacji podkreślono wyraźną potrzebę zgłębiania tego obszaru wiedzy, uzasadniając tym,
iż „posiadamy raczej skąpe informacje o ponad pół milionie Polek i Polaków
w Nadrenii Płn.-Westfalii” (MAIS des Landes NRW, 2016: 5). Wskazano również, iż tamtejsza Polonia nie ma problemów z integracją, poza tym jej obecność
jest wręcz niezauważalna.
Wychodząc poza granice Nadrenii Północnej-Westfalii, należy zauważyć, iż
istnieje tendencja do funkcjonowania w sposób „przezroczysty” całej polskiej
zbiorowości zamieszkałej w Niemczech, która z zewnątrz postrzegana jest jako
grupa imigracyjna bardzo dobrze zintegrowana z resztą społeczeństwa (Babka von
Gostomski, 2010; Cichocki i in., 2011: 6). W tym kontekście zainteresowanie budzi przebieg procesu integracji z perspektywy najmłodszych imigrantów pierwszej
i drugiej generacji. Ich życie, w tym edukacja, poza ojczyzną rodziców, poznane
przez pryzmat indywidualnych doświadczeń, dostarcza cennej wiedzy na temat
funkcjonowania Polonii w RFN, tym bardziej, że istnieje niewiele opracowań na-
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ukowych dotyczących tej dziedziny. Warto podkreślić, iż w niemieckiej literaturze
przedmiotu sporo miejsca poświęca się adaptacji społeczno-kulturowej młodych
imigrantów, szczególnie uczniów, do życia w społeczeństwie niemieckim. W badaniach na temat integracji wyraźna jest jednak koncentracja na problemach dzieci i młodzieży muzułmańskiej jako grupy znacznie odmiennej kulturowo. Nieporównywalnie mniej miejsca poświęca się w tym kontekście Polakom żyjącym
w Niemczech.
Celem prezentowanego artykułu jest przedstawienie wybranych doświadczeń
w zakresie integracji dzieci i młodzieży o polskich korzeniach w Niemczech. Za
ilustrację badawczą posłużyły własne weryfikacje empiryczne autorki, które, choć
zrealizowane na niewielkiej próbie, wskazują pewne trendy panujące wśród młodej Polonii1. Rozpoznanie przedmiotowego fragmentu rzeczywistości poprzedzono niezbędnym tłem teoretycznym, które stanowi podstawę dalszych rozważań.
Punktem wyjścia było wskazanie najliczniejszych grup imigrantów w RFN ze
szczególnym uwzględnieniem obecności polskiej zbiorowości. Przybliżono kwestie dotyczące stricte problematyki integracji imigrantów w Niemczech, zwracając uwagę na zmianę paradygmatu pojęcia, która nastąpiła wraz z uznaniem RFN
za kraj napływowy. Podniesiono również wątek niemieckiego systemu edukacji
w kontekście (dez)integracji.

Najliczniejsze grupy obcokrajowców.
Obecność polskiej zbiorowości migracyjnej
w wielokulturowym społeczeństwie Niemiec
Według danych Centralnego Rejestru Cudzoziemców (stan na 31 grudnia 2015;
niem. Ausländerzentralregister – AZR) w Niemczech żyje 9,1 mln obcokrajowców;
najliczniejszą grupę imigracyjną stanowią Turcy (por. tab. 1). Należy podkreślić,
że liczba cudzoziemców jest najwyższa z dotychczas odnotowanych w rejestrze od
czasu jego wprowadzenia w 1967 roku. Jednocześnie urzędnicy zwracają uwagę, że
oficjalne statystyki są jedynie dolną granicą rzeczywistej wielkości imigracji w 2015
roku i stąd duże niedoszacowanie. Cudzoziemcy napływający do RFN to, głównie,
uchodźcy z regionów dotkniętych konfliktami, jednocześnie mamy w dalszym ciągu do czynienia z regularną imigracją zarobkową z nowych krajów członkowskich
W artykule znalazły się odwołania do wybranych przez autorkę fragmentów wyników badań własnych pochodzących z pracy magisterskiej: M. Pozorska (2008). Aktualne problemy integracji
dzieci i młodzieży pochodzenia obcego w Niemczech na przykładzie sytuacji polskich imigrantów, maszynopis pracy magisterskiej. Poznań.
1
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Unii Europejskiej (Statistisches Bundesamt, 2016b). Przestrzenne rozmieszczenie
imigrantów jest niejednolite. Niepodważalny jest jednak fakt, że to w Niemczech
zachodnich oraz stolicy osiedla się najczęściej ludność o obcych korzeniach.
Tabela. 1. Najliczniejsze grupy obcokrajowców w Niemczech (stan: 31 grudnia 2015)
Grupy obcokrajowców
w Niemczech

Rok

Wielkość grupy imigracyjnej

Turcy

2015

1 500 000

Polacy

2015

740 962

Włosi

2015

596 127

Największe grupy
obcokrajowców w Niemczech

2015

9 100 000

Osoby o pochodzeniu
migracyjnym

2014

16 400 000

Źródło: Statistisches Bundesamt (2016a): 37.

Liczba zamieszkującej w Niemczech ludności imigranckiej jest większa, jeśli
wziąć pod uwagę zbiorowość o pochodzeniu migracyjnym ogółem, czyli tworzącą kategorię osób o tzw. Migrationshintergrund2 (oprócz obcokrajowców, również
imigranci naturalizowani, imigranci drugiego pokolenia, przesiedleńcy i późni
przesiedleńcy). Wówczas, na co wskazują badania statystyczne Mikrozensus 2014,
wielkość grupy o obcych korzeniach wynosi 16,4 mln ludzi. Stanowi ona aż jedną
piątą całego społeczeństwa. Przy czym nieco ponad połowa (56%) posiada niemiecki paszport (Statistisches Bundesamt, 2015b). Warto przy tym podkreślić długotrwały charakter wychodźstwa imigrantów pierwszego pokolenia. Przebywają oni
w Niemczech przeciętnie blisko dwadzieścia dwa lata.
Polacy w Niemczech. Polska zbiorowość migracyjna w Niemczech tworzy
wielopokoleniową mozaikę. Osoby te stanowią w niemieckim środowisku migracyjnym silną reprezentację, która według badania Mikrozensus 2014 liczy 1,6 mln
ludzi. Szacuje się, że jej wielkość, włączając tu ponad kwestiami formalnymi np.
osoby polskojęzyczne czy związane kulturowo z Polską, może obejmować około
2 mln (Nowosielski, 2009: 1).
W dziejach mobilności z Polski do Niemiec, uwzględniając okres przełomu
historycznego w Polsce w latach 1980–1989 oraz lata późniejsze, należy wyróżnić
następujące fale migracji (Nowosielski, 2012: 10–11):
2
Szczegółową definicję kategorii osób o pochodzeniu migracyjnym podaje Mikrozensus (Statistisches Bundesamt, 2015a: 5).
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1) wychodźstwo późnych przesiedleńców w latach osiemdziesiątych;
2) emigracja „Solidarnościowa” w latach osiemdziesiątych, na tle politycznym;
3) migracje przedakcesyjne, 1990–2003; najczęściej na tle zarobkowym;
4) migracje poakcesyjne, od 2004 roku.
Polska grupa imigracyjna nie jest rozmieszczona równomiernie na obszarach
poszczególnych krajów federacji. Podobnie jak w przypadku całego środowiska
migracyjnego, Polacy przebywają najczęściej w Niemczech zachodnich. Należy
wskazać na koncentrację geograficzną odnoszącą się do kilku landów. Pozycję
lidera wśród krajów federacji, jak wspomniano na początku, zajmuje Nadrenia
Północna-Westfalia, ze szczególnym uwzględnieniem Zagłębia Ruhry. Trzykrotnie
mniejszą społeczność stanowią osoby polskiego pochodzenia w Badenii-Wirtembergii. Dużą popularnością cieszy się również Bawaria, Saksonia Dolna, Hesja oraz
Berlin (Statistisches Bundesamt, 2015a: 148–151).
Nadrenia Północna-Westfalia3 ze stolicą w Düsseldorfie to największy niemiecki land pod względem liczby ludności. Licząca 564 tys. osób polska społeczność
w tym kraju związkowym jest zarazem najliczniejszą wśród grup imigracyjnych.
Zwracają uwagę na to autorzy wspomnianego raportu poświęconego integracji
osób pochodzenia polskiego w Nadrenii Północnej-Westfalii opartego na badaniach Mikrozensus, podając, iż liczba Polaków wciąż obierających ten kierunek
mobilności jest wysoka. W roku 2014, w tym kraju związkowym, porównywalna
pod względem wielkości była jedynie fala migracyjna Rumunów (MAIS des Landes NRW, 2016: 3, 5). Również społeczność uczniowska o polskich korzeniach jest
spora, liczona w tysiącach: „w roku szkolnym 2014/15 do szkół (wszystkich rodzajów) w Nadrenii Płn.-Westfalii uczęszczało 13 115 polskich obywateli. Polscy uczniowie to druga po tureckich (68 927) największa grupa obcokrajowców w szkołach, wyprzedzają oni tym samym uczniów pochodzących z Włoch (12 045)”
(MAIS des Landes NRW, 2016: 11).

Uznanie Niemiec za kraj imigracyjny.
Zmiana paradygmatu pojęcia integracja
Panująca w Niemczech różnorodność kulturowa, religijna i narodowościowa dostrzegalna jest we wszystkich obszarach życia. Znaczący udział obcokrajowców
w strukturze społecznej wiąże się przede wszystkim z powojennymi i kolejnymi
3
Na tym obszarze federacji, w mieście Münster, przeprowadzono własne weryfikacje empiryczne autorki.
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migracjami ludności do krajów Europy Zachodniej na tle politycznym i gospodarczym. Jak zauważa Magdalena Szaniawska-Schwabe „kraj ten od lat pozostaje
jednym z największych odbiorców imigrantów na świecie” (Szaniawska-Schwabe,
2009: 3). Potwierdzeniem są tutaj dane ilościowe Eurostatu – w 2010 roku spośród
krajów Unii Europejskiej, to właśnie w RFN odnotowano największą liczbę cudzoziemców (stan: 1 stycznia 2010 r.).
Przez ostatnie dekady, w szczególności od końca II wojny światowej, napływały do Niemiec liczne rzesze imigrantów, którzy w historii powojennej kraju przyczynili się do jego rozwoju określanego mianem cudu gospodarczego.
Osoby zwerbowane do pracy nazywano w Niemczech zachodnich, dawnej
RFN, gastarbeiterami, natomiast w części wschodniej – NRD, posługiwano się
mianem robotników kontraktowych. Imigranci pochodzili najczęściej z Włoch,
Hiszpanii, Grecji, Turcji, Portugalii, Tunezji, Maroka, Jugosławii (Bade, 2013).
Obcokrajowcy mieli wykonać zleconą pracę i powrócić do swoich ojczyzn. Zamysł ten okazał się jednak chybiony, a gastarbeiterzy wpłynęli znacząco na zmianę
charakteru społeczeństwa. Niemcy stanowiły dla robotników na tyle atrakcyjny
kierunek imigracji, że wielu z nich właśnie z tym krajem chciało wiązać swoją
przyszłość. W latach 1960–1973 do kraju napłynęło 14 milionów imigrantów w celach zarobkowych. Natomiast około 4 miliony zdecydowały się na stałe osiedlenie
(Segeš, Frelak, 2012: 18).
Mimo wprowadzonego przez rząd kanclerza Willy’ego Brandta w 1973 roku
zakazu werbunku siły roboczej z zagranicy (niem. Anwerbestopp) nie udało się
obniżyć liczby cudzoziemców. Część pracowników cudzoziemskich nie wyjechała
i sprowadziła do Niemiec swoje rodziny. Doszło do przekształcenia imigrantów
zarobkowych w stałych osiedleńców (Kwiecień, 2015: 82). Liczba obcokrajowców,
przede wszystkim kobiet i dzieci, zaczęła sukcesywnie wzrastać w Niemczech zachodnich.
Wówczas potrzebie integracji cudzoziemców nie nadawano priorytetowej
rangi i wciąż „kwestia formalnego uznania statusu Niemiec, jako kraju imigracyjnego przez dziesięciolecia stanowiła tabu w debatach publicznych i politycznych” (Szaniawska-Schwabe, 2009: 3). Zaprzeczano podstawowym, ale niewygodnym faktom i wyraźnej potrzebie podejmowania działań na rzecz integracji,
jakby otaczająca rzeczywistość mogła się bez nich obejść. Zdaniem Klausa J. Bade
doszło w Niemczech do swego rodzaju paradoksu społecznego, polegającego na
zaistnieniu w kraju sytuacji migracyjnej bez… imigrantów (Bade 2007: 32, cyt.
za Filsinger, 2008: 6). Jednakże niezależnie od opinii polityków i nastrojów panujących w społeczności niemieckiej liczba obcokrajowców sukcesywnie wzrastała.
Nie sposób było trwać przy założeniu – jak zauważa Michał Kwiecień – że w kra-
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ju mają miejsce jedynie „rotacyjne wędrówki siły roboczej” (Kwiecień, 2015: 82).
Warto podkreślić, iż zdaniem badaczy już w latach 70. istniały obiektywne i przejrzyste przesłanki ku temu, by uznać Niemcy za kraj imigracji. K.J. Bade twierdzi,
iż za symboliczny początek nowego porządku można przyjąć już nawet rok 1973
(Bade, 2013). Ostatecznie, dopiero wraz z końcem lat 90. i nadejściem XXI wieku,
po raz pierwszy w dziejach powojennych uznano przekształcenie Niemiec w kraj
imigracyjny i rozpoczęto reformę polityki migracyjnej (1998–2004) (Foroutan,
2015; Kwiecień, 2015). Był to moment przełomowy, początek zmiany nie zawsze
przychylnego postrzegania imigrantów zarobkowych. Ich obecność nie miała być
dłużej traktowana jedynie w kategoriach przejściowych. Wprowadzano stopniowo regulacje prawne oraz zaangażowano się w podejmowanie wielokierunkowych
działań na rzecz integracji osób obcego pochodzenia ze społeczeństwem większościowym4.
Ta diametralna zmiana w postrzeganiu roli i miejsca cudzoziemców w Niemczech miała dokonywać się – przynajmniej w założeniu – na zasadach dialogu
i porozumienia. Przemianom służącym upodmiotowieniu kwestii migracyjnych,
towarzyszyła zmiana paradygmatu pojęcia integracja. Od początku lat 70. do czasu
uznania Niemiec za kraj imigracyjny rozumiano ją wyłącznie jako proces skoncentrowany wokół inicjatywy podejmowanej przez samych imigrantów i ich włączanie się do społeczeństwa niemieckiego na zasadzie dostosowania się do większości obywateli. Winę za ewentualne niepowodzenia w przebiegu tak rozumianej
integracji zrzucano również na barki Innych, podając powodowane przez nich
problemy wynikające z różnic osobistych czy kulturowych (Foroutan, 2015: 3–4).
Wiek XXI przyniósł nowe rozumienie integracji w niemieckim wydaniu,
jako procesu dokonującego się wspólnym wysiłkiem: imigrantów i społeczeństwa przyjmującego przy odpowiednich regulacjach prawnych, spójnej polityce
4
W tworzeniu nowego kierunku polityki migracyjnej można wskazać kilka ważnych etapów, są
to m.in. (Filsinger, 2008: 6; Segeš Frelak, 2012: 20):
– Nowelizacja Ustawy o obywatelstwie z 2000 roku;
– Ustawa imigracyjna z 2005 roku, stanowiąca kompleksowe i nowoczesne uregulowanie spraw imigracji;
– powołanie centralnej jednostki odpowiedzialnej za kwestie imigracji – Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców;
– zorganizowany z inicjatywy kanclerz Angeli Merkel Szczyt Integracyjny, z udziałem najważniejszych polityków niemieckich oraz konferencja nt. islamu w 2006 roku, jako wyraz podjętego dialogu z przedstawicielami społeczności muzułmańskiej;
– przyjęty w 2007 roku Narodowy Plan Integracyjny, zawierający ponad 400 różnorodnych zobowiązań;
– wspieranie polityki migracyjnej poprzez działalność fundacji, stowarzyszeń (m.in. Bertelsmann
Stiftung, Schader-Stiftung).
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migracyjnej. Naika Foroutan podkreśla, że celem stała się interakcja imigrantów
i autochtonów, dokonująca się we wszystkich przestrzeniach życia społecznego,
od edukacji do partycypacji politycznej (Foroutan, 2015: 3–4). Ta nowa jakość
w podejściu do integracji stanowi swego rodzaju odejście od ujmowania tego
procesu w sztywnych kategoriach postępów dokonanych wyłącznie przez społeczeństwo goszczące, zmierzając ku postawom sprzyjającym marginalizacji i wykluczeniu społecznemu mniejszości odmiennych kulturowo. Realizowany dziś
w RFN zamysł integracji skupia się na zapobieganiu powstawaniu paralelnych
społeczeństw, przy jednoczesnym kierowaniu się zasadą, by imigrantom „pomagać i od nich wymagać” (PAP, 2016). Justyna Segeš Frelak zauważa, że można
tu wskazać dwa zasadnicze kierunki działań rządu (Segeš Frelak, 2012: 20; por.
Dietrich i in., 2011) :
1) integracja przez jedność językową – nacisk na zwiększanie znajomości języka niemieckiego wśród imigrantów, co ma wpłynąć na wyrównanie dostępu do edukacji oraz zwiększyć szanse na rynku pracy;
2) integracja przez naturalizację.
Podejście takie pozostawia jednak, zdaniem autorki, zbyt małą przestrzeń na
sprawy dotyczące tożsamości etnicznej przybyłej ludności oraz obywateli Niemiec
i ich zaangażowanie w kulturowe i społeczne oswojenie się z odmiennością grup
imigranckich (Segeš Frelak, 2012: 20). Należy przypuszczać, że przy takim nastawieniu trudniej inicjować dialog kultur. Z tego względu choć działania na rzecz
integracji w Niemczech angażują wiele uwagi rządu oraz pociągają za sobą niebagatelne koszty, wciąż jest to obszar wymagający diagnozowania nowych problemów i poszukiwania rozwiązań.
Warto poczynić refleksję, na ile Niemcom udało się już odnieść sukces w tej
sferze. Pomocne w tym zadaniu jest dokonanie krótkiego wglądu w wybrane wnioski z dwóch raportów: międzynarodowego i krajowego. Pierwszy z nich to raport
MIPEX (ang. Migrant Integrations Policy Index) jako indeks 38 krajów5 na czterech
kontynentach – międzynarodowy system porównywania państwowych polityk
integracji imigrantów6. Niemcy w raporcie MIPEX 2015 są na 10. miejscu7 z wynikiem 61 punktów (Huddleston i in., 2015). Jest to, co prawda, dobra pozycja
5
W krajach Unii Europejskiej oraz Australii, Kanadzie, Islandii, Japonii, Korei Południowej,
Nowej Zelandii, Norwegii, Szwajcarii, Turcji i Stanach Zjednoczonych.
6
Sytuacja imigrantów oceniana jest w ośmiu obszarach (mobilność na rynku pracy, łączenie
rodzin, edukacja, partycypacja polityczna, pobyt długoterminowy, dostęp do obywatelstwa, przeciwdziałanie dyskryminacji i zdrowie). W każdym z nich można zdobyć maks. 100 punktów, z których
następnie wyciągana jest średnia.
7
Polska znalazła się dopiero na 32. miejscu, z wynikiem 41 punktów (Huddleston i in., 2015).
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kraju w rankingu i można mówić o progresie, lecz, biorąc pod uwagę pojedyncze
obszary integracji oraz bardzo wysoki odsetek imigrantów w populacji, to – jak
doniósł portal Deutsche Welle – „do doskonałości jednak jeszcze daleko (…). Generalnie Niemcy robią «powolne, ale stałe postępy», jeżeli chodzi o przyznawanie
obcokrajowcom równych praw czy we wsparciu udzielanym imigrantom, zaznaczają autorzy raportu” (Matzke, 2015). Kraj najsłabiej wypada w obszarze polityki
zdrowotnej – 43 punkty. Wiele do życzenia pozostawia również obszar edukacji
(47 punktów), zdiagnozowano poważne deficyty, które sprawiają, że niemiecki
system edukacyjny jest – jak nazywa go Arkadiusz Stempin – „piętą achillesową
integracji” (Stempin, 2013: 61).
Z kolei drugi dokument, raport przygotowany na zlecenie pełnomocnika rządu RFN ds. migracji, uchodźców i integracji, opracowany przez Instytut Badań
Społecznych i Polityki Społecznej oraz Centrum Naukowego Badań Społecznych
w Berlinie, stanowi cykliczną ocenę stopnia integracji cudzoziemców ze społeczeństwem niemieckim (Dietrich, Köller, Koopmans i Höhne, 2011). Wynika
z niego, że w centralnych obszarach życia społecznego najczęściej partycypują
osoby pochodzenia migracyjnego urodzone w Niemczech lub naturalizowane. Ta
grupa imigrantów cieszy się największą akceptacją społeczeństwa goszczącego, co
przekłada się na sukces edukacyjny, na rynku pracy czy zaangażowanie społeczne.
Jest to niepokojący rezultat, sugerujący, iż niemiecki paszport decyduje o pełnym
udziale imigrantów w życiu społeczeństwa dominującego. Obawa ta jest zasadna,
gdyż w Niemczech utrzymują się problemy na tle dyskryminacji obcokrajowców.
W debacie publicznej mówi się nawet o instytucjonalnym rasizmie (por. Matzke,
2015). Kwestie te wciąż stanowią wyzwanie dla społeczeństwa wielokulturowego,
taki pogląd wyrazili Niemcy w sondażu German Marshall Fund z 2014 roku. Nadto
jedna trzecia respondentów (34%) zgodziła się z opinią, że ma obawy przed migracjami z Unii Europejskiej, a połowę (51%) niepokoją migracje spoza UE (German
Marshall Fund of the United States, 2014: 10, 15). Postrzeganie integracji jako wzajemnej interakcji całego społeczeństwa to nadal postulat, który łamie wciąż jeszcze
bardzo silny stereotyp. W ten ton dyskusji wpisuje się wypowiedź Marii Böhmer,
pełnomocnik rządu RFN ds. integracji cudzoziemców w latach 2005–2013, wygłoszona podczas Szczytu Integracyjnego w Berlinie w 2012 roku, która wyraziła
przekonanie, że „Niemcy potrzebują kultury przyjmowania imigrantów” (Scholz,
Dudek, 2012). Wówczas padł również bardzo ważny i klarowny komunikat ze strony polityków, że integracja jest sprawą całego heterogenicznego kulturowo społeczeństwa, a osoby o migracyjnym pochodzeniu „pełnią ważną rolę w «umiędzynarodowieniu» Niemiec i pomagają w sprostaniu wyzwaniom globalizacji” (Scholz,
Dudek, 2012). Podkreślono, że temu zadaniu łatwiej będzie podołać, jeżeli zwięk-
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szony zostanie dostęp imigrantów do stanowisk publicznych8, wówczas kwestie
dotyczące społeczności obcego pochodzenia zyskają właściwą rangę i jej głos stanie się nareszcie słyszalny w całym państwie. Taka sektorowa zmiana struktury zatrudnienia stanowi ambitny cel niemieckiego rządu i nazywana jest siłą napędową
integracji (Dietrich, Köller, Koopmans i Höhne, 2011: 131). Jest to również jedna
z potrzeb rynku pracy podyktowana zmianami zachodzącymi w strukturze demograficznej populacji RFN i starzeniem się społeczeństwa. Jak poważne to wyzwanie pokazuje wyrywkowy przykład, przywołany przez pełnomocnik M. Böhme,
mówiący o tym, iż obecnie w Niemczech „tylko co pięćdziesiąty dziennikarz ma
cudzoziemskie korzenie i dlatego trudno się dziwić, że problematyka imigrantów
zajmuje tak skromne miejsce w mediach” (Scholz, Dudek, 2012).
Ponad wszelką wątpliwość uznanie państwa niemieckiego za kraj napływowy
zapoczątkowało długotrwałą transformację wzorców myślenia i działania, swoistego oswojenia różnorodności etnicznej Niemiec i budowania odpowiednich
struktur w państwie. Po latach zaniedbań, integracja okazała się nie lada wyzwaniem, możliwym do zrealizowania w odległej perspektywie dziesięcioleci. W ślad
za słowami muszą pójść czyny, decyzje, niezbędna jest również zmiana niemieckiej mentalności.

Niemiecka szkoła miejscem (dez)integracji
Szkoła odgrywa ważną rolę w procesie integracji, ponieważ – jak podkreśla Halina
Sowińska – sam proces uczenia się dokonywany jest poprzez interakcję społeczną.
Nauczanie odbywa się w klasach, czyli grupach, co już jest gwarantem zachodzenia ważnych dla rozwoju procesów, takich jak komunikowanie się, kontrola społeczna i działalność wokół wspólnych celów itp. (Sowińska, 2002: 93–95).
W niemieckich szkołach aż jedna trzecia dzieci i młodzieży (5–15 lat) pochodzi z rodzin migranckich (Foroutan, 2015: 2). Natomiast jedna czwarta piętnastolatków ma obce korzenie (Stanat, Rauch, Segeritz, 2010: 207). Jeśli wziąć pod
uwagę dodatkowo fakt, że w RFN żyją imigranci pochodzący ze 194 krajów świata
(Metzner, 2012), to staje się zrozumiałe, że nauczyciele są na co dzień konfrontowani z potężną różnorodnością religijną, kulturową i etnolingwistyczną.
Z tą różnorodnością społeczności uczniowskiej nie mierzy się odpowiednio
różnorodne środowisko nauczycielskie. Jest ono monokulturowe, zdominowane
8
W 2010 roku w sektorze publicznym udział procentowy osób migracyjnego pochodzenia
wyniósł 9,9%, w tym obcokrajowcy stanowili zaledwie 4% (Dietrich, Köller, Koopmans i Höhne,
2011: 133).
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przez osoby o niemieckich korzeniach, którym trudno jest odpowiadać na wszystkie wyzwania i problemy wielokulturowej szkoły. Osoby pochodzenia migracyjnego są niedoreprezentowane w niemieckim systemie edukacji – podano w raporcie na temat stanu integracji. Dla przykładu na poziomie szkolnictwa średniego
I stopnia obcokrajowcy stanowili w roku 2010 tylko 4,3% grona pedagogicznego.
Jest to zatem bardzo niepokojący sygnał dla niemieckiej oświaty (Dietrich, Köller,
Koopmans, Höhne, 2011: 132).
Bezsprzecznie wskaźnikiem pomyślnie przebiegającej integracji w obrębie
szkoły są osiągnięcia edukacyjne uczniów (Schymura, 2013), a zwiększanie dostępu imigrantów do edukacji stanowi zarazem jedno z założeń Narodowego Planu
Integracyjnego z 2007 roku. Integracja uczniów w niemieckich szkołach jest wciąż
kwestią problematyczną, która wymaga dużej uwagi, a sukces w tej materii jawi się
jako odległy cel.
Dążenie do wyrównania szans w edukacji pozostaje w Niemczech jednym
z priorytetów oświatowych. W tej dziedzinie nadal pozostaje wiele do zrobienia,
ponieważ według badania PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study – międzynarodowe badanie biegłości w czytaniu, niem. IGLU) rozwarstwienie
uczniów ze względu na posiadanie migracyjnego lub rdzennego pochodzenia jest
faktem już na etapie szkoły podstawowej (Schymura, 2013; Siegert, 2008).
Nie lepiej edukacyjna rzeczywistość prezentuje się w wynikach badań PISA
(Programme for International Student Assessment – Program Międzynarodowej
Oceny Umiejętności Uczniów). Dystans pomiędzy nastolatkami pochodzącymi
z rodzin migranckich i autochtonicznych utrzymuje się przez kolejne cykle badania PISA. Na poziomie szkolnictwa średniego I stopnia różnice w kompetencjach uczniów allochtonicznych i autochtonicznych jeszcze bardziej się pogłębiają (Siegert, 2008). Zatem uczniowie ze środowisk migranckich mogą czuć się
pokrzywdzeni z powodu nierównego dostępu do edukacji w porównaniu z ich
rówieśnikami rdzennego pochodzenia, częściej przerywają naukę i trudniej
osiągają sukces edukacyjny. Ich kariera szkolna zależy w dużej mierze od statusu
społeczno-ekonomicznego oraz poziomu wykształcenia otoczenia, co z kolei koresponduje z ich poziomem znajomości języka niemieckiego9 (Dietrich, Köller,
Koopmans, Höhne, 2011).

Izabela Schymura zwraca uwagę, iż im wyższy poziom wykształcenia rodziców, tym większe
szanse, że dzieci będą wspinać się z sukcesem po kolejnych szczeblach kształcenia. Wykształcenie
rodziców rzutuje również na ich sprawność w posługiwaniu się językiem niemieckim, lepszą komunikację w języku kraju imigracji oraz zwiększa prawdopodobieństwo, iż w domu rodzinnym ucznia
funkcjonuje się zarówno w kulturze przyjmującej, jak i kraju pochodzenia (Schymura, 2013: 42).
9
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Niemiecki system edukacji nie działa prointegracyjnie. Winę za to ponosi istnienie bardzo wczesnej selekcji uczniów – po zakończeniu kształcenia na poziomie
podstawowym. Wybór szkoły średniej na tym etapie w znacznym stopniu determinuje późniejszy kierunek edukacji. Uczniowie mogą wybierać zasadniczo spośród trzech rodzajów szkół ogólnokształcących: szkoły głównej (niem. Hauptschule), szkoły realnej (niem. Realschule) i gimnazjum (niem. Gymnasium), do którego
kierowani są najlepsi uczniowie szkół podstawowych. Nauka w danej szkole otwiera lub ogranicza drogę do dalszej edukacji, z akademicką włącznie (przykład
Hauptschule). Potwierdzają to dane mówiące o tym, że do szkoły głównej spośród
wszystkich uczniów obcego pochodzenia w 2008 roku trafiło 28% dzieci, a z osób
niemieckiego pochodzenia tylko 12%. Rodowici Niemcy częściej uczęszczają do
gimnazjum (40%) i szkoły realnej (26%) (Statista, 2008). Do gimnazjów częściej
kierowane są dzieci rodziców z wyższym wykształceniem. Społeczne rozwarstwienie w niemieckich szkołach na tle pochodzenia migracyjnego jest potężniejsze niż
w Stanach Zjednoczonych (LPB-BW, 2009).
Jednakże warto zauważyć, iż wewnętrzna rzeczywistość migracyjnej społeczności uczniowskiej jest heterogeniczna. Jak wskazuje Manuel Siegert, w grupie tej można wyróżnić uczniów o lepszych i gorszych wynikach w nauce, co
przekłada się na wybierane typy szkół w ramach kształcenia średniego. Z badań
wynika, że gorzej radzą sobie uczniowie z Turcji, Włoch, Serbii czy Czarnogóry.
Uczęszczają oni z reguły do szkoły głównej lub szkoły specjalnej. Natomiast uczniowie polscy, rosyjscy i chorwaccy osiągają lepsze wyniki i częściej uczęszczają
do szkół realnych oraz gimnazjów. Co godne podkreślenia, ich sukcesy edukacyjne dorównują młodzieży niemieckiej (Siegert, 2008: 4). W kwestii uczniów
polskiego pochodzenia z pewnością duży wpływ na ich aspiracje edukacyjne ma
wykształcenie otoczenia. Reprezentatywne Badanie Wybranych Grup Imigrantów 2006/2007 (niem. Repräsentativbefragung ausgewählter Migrantengruppen
– RAM 2006/2007) dowiodło, że obcokrajowcy z Polski legitymują się wysokim
poziomem wykształcenia wśród pięciu najliczniejszych zbiorowości obcokrajowców w RFN. Aż 38,90% Polaków przebywających w RFN posiada świadectwo ukończenia kształcenia na poziomie szkoły średniej, określane w Niemczech mianem Allgemeine Hochschulreife lub Fachhochschulreife, powszechnie
określane jako Abitur – pol. matura. Szczególną uwagę zwraca wykształcenie
kobiet. Z cytowanych badań wynika, że 46,8% Polek ukończyło wymieniony
tutaj poziom edukacji (Babka von Gostomski, 2010: 82). Zatem można zaryzykować stwierdzenie, że dorośli Polacy cenią wykształcenie i dają tym samym
dobry przykład polskim dzieciom i młodzieży uczęszczającym do niemieckich
szkół.
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Podstawy metodologiczne badań własnych
Pytania badawcze dotyczyły identyfikacji doświadczeń oscylujących wokół kwestii integracji dzieci i młodzieży ze społeczeństwem niemieckim oraz czynników
mających wpływ na przebieg tego procesu. W badaniach własnych zastosowano
metodę sondażu diagnostycznego wraz z techniką wywiadu kwestionariuszowego
na małej próbie sondażowej, za narzędzie posłużył kwestionariusz wywiadu.
W celu poznania indywidualnych opinii, postaw dotyczących między innymi adaptacji w nowym otoczeniu kulturowym, kontaktów społecznych, stosunku
do własnej tożsamości kulturowej respondentów oraz roli Polskiej Misji Katolickiej na rzecz budowania pozytywnych relacji polsko-niemieckich wykorzystano
metodę indywidualnych przypadków, w ramach której użyto techniki wywiadu
swobodnego (niestandaryzowanego), gdzie dyspozycje dopasowane były do typu
rozmówcy i jego doświadczeń.
Badania realizowano w latach 2007–2008 w mieście Münster w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia. Do udzielenia wywiadu zaproszono dwudziestu czterech rozmówców. Wśród wskazać można trzy kategorie respondentów:
• dzieci i rodzice wywodzący się ze środowiska polskich imigrantów;
• osoby zaangażowane w działalność duszpasterską, kulturowo-oświatową
i organizacyjną Polskiej Misji Katolickiej w Münster;
• niemieccy nauczyciele, wśród nich pełnomocniczka do spraw uczniów pochodzenia migracyjnego w jednej ze szkół realnych w Münster.
W tekście znalazły się odwołania jedynie do wybranych przez autorkę fragmentów wyników własnych weryfikacji empirycznych o charakterze ponadczasowym, dotyczących tematyki artykułu. Mała próba badawcza sprawia, że relacjonowane wyniki i formułowane na ich podstawie wnioski stanowią jedynie ilustrację
badawczą i należy traktować je z pewną dozą ostrożności z uwagi na ich niereprezentatywność oraz jedynie kontekstową diagnozę problemów integracji młodych
imigrantów.

Charakterystyka badanych uczniów
W ramach sondażu próbą badawczą objęto dwudziestu pięciu uczniów w wieku
11–18 lat. Dwie trzecie spośród badanych stanowiły dziewczęta. Większość respondentów (84%) należy do II generacji imigrantów. Niemal wszyscy uczniowie
to gimnazjaliści (pozostali: szkoła realna 23%, szkoła główna 4%). Troje respon-
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dentów to uczniowie szkoły podstawowej. Rodzice badanych osób stanowią przede wszystkim emigrację okresu transformacji ustrojowej w Polsce. Diagnozowani
uczęszczali na zajęcia prowadzone przez Polską Misję Katolicką w Münster.

Doświadczenia integracyjne z perspektywy dzieci i młodzieży.
Wybrane wątki z badań własnych
Kompetencja w języku niemieckim. Język jako narzędzie komunikacji, przekazywania znaczeń „stanowi «przekaźnik» szerszej kultury oraz obrazuje doświadczenia jej uczestników” (Kuszak, 2014: 39). Niemcy postrzegają opanowanie języka
niemieckiego przez imigrantów za warunek konieczny udanej integracji, włączenia w życie społeczeństwa i zapobiegania konfliktom. Wyniki sondażu German
Marshall Fund z 2014 roku pokazują, że dla 44% Niemców jest to najważniejszy
wymóg dla nabycia obywatelstwa (44%, średnia europejska jest o połowę niższa:
22%), na drugim miejscu znalazło dopiero respektowanie instytucji i prawa (37%)
(German Marshall Fund of the United States, 2014: 27).
Opanowanie chociażby podstaw języka kraju przyjmującego pozwala cudzoziemcowi na stopniowe uczestnictwo w codziennych sytuacjach komunikacyjnych, a zyskiwana w ten sposób świadomość językowa oswaja obce otoczenie
kulturowe i buduje poczucie wspólnoty. Jeśli chodzi o dzieci imigrantów, Karin
E. Sauer zwraca uwagę, że nabywają one język przez kontakt nie tylko z dorosłymi, ale również z rówieśnikami. To właśnie język toruje im drogę do poznawania
reguł życia społecznego kraju goszczącego. Autorka zakłada, że im częściej dzieci
pochodzenia migracyjnego przebywają z rówieśnikami z innych krajów, tym lepiej
dla procesu wzajemnej integracji (Sauer, 2007: 69). Na tej podstawie kształtuje się
zdolność nawiązywania kontaktów i właściwy kontekst służący zdobywaniu nowych przyjaźni, tworzeniu grup rówieśniczych. Z perspektywy migranckiej społeczności uczniowskiej skuteczne i kompetentne funkcjonowanie w języku niemieckim stanowi podstawę odnoszenia sukcesów edukacyjnych.
Dzieci i młodzież, które wzięły udział w relacjonowanym badaniu jakościowym, w większości przyznały, że swobodnie komunikują się w języku niemieckim.
Nieco ponad dwie trzecie uczniów (68%) uznały swoje kompetencje w języku
niemieckim za bardzo dobre. W opinii co piątej osoby są one dobre. Co istotne,
większość respondentów-uczniów (76%) przyznała również, że w kontaktach z rówieśnikami najczęściej mówi właśnie po niemiecku. Byli oni zgodni co do tego,
iż znajomość języka niemieckiego stanowi pierwszy krok do przyswajania obcej
kultury i świata w wielu nowych przestrzeniach.
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Z punktu widzenia badanych rodziców opanowanie języka niemieckiego przez
dzieci to moment przełomowy w procesie integracji. Stąd prosta droga do nawiązania kontaktów z rówieśnikami. Diagnozowani dorośli zwrócili uwagę na lepszą
sytuację dzieci polskich urodzonych w Niemczech, które wyrastają w środowisku
niemieckim. W ich przypadku brak bariery językowej sprawia, że następuje „płynne” przejście przez kolejne przestrzenie integracji.
Wyniki badań własnych dobrze wpisują się w rezultaty dociekań empirycznych obejmujących osoby polskiego pochodzenia w RFN. Należy zauważyć, że
polscy imigranci są w stanie sprostać nauce języka niemieckiego, co jest dobrze
postrzegane przez społeczeństwo kraju przyjmującego. Wyniki badań zrealizowanych w ramach niemieckiego Panelu Socjoekonomicznego SOEP10 z lat 1984–2001
wskazały na dobre kompetencje językowe w mowie i w piśmie polskiej zbiorowości migracyjnej. Z kolei wyniki badania RAM (2006/2007) wskazują, że większość
obcokrajowców z Polski zna język niemiecki dobrze lub bardzo dobrze. Przy czym
lepsze wyniki odnotowano pośród młodszych respondentów (w wieku 15–34 lata)
niż starszych (35–64). Ponadto doceniono wysokie umiejętności językowe kobiet
z Polski, a za sprzyjającą okoliczność uznano fakt, iż wiele z nich ma niemieckojęzycznego partnera (Babka von Gostomski, 2010: 105, 214–219).
W kwestii różnorodności językowej w Niemczech warto jeszcze zadać pytanie:
jak nauczyciele respondentów radzą sobie z tą sytuacją w klasie? Z wypowiedzi
badanych osób wynika, że nauczyciele języka niemieckiego często zasięgają informacji o gramatyce języków ojczystych u swoich uczniów po to, aby niektóre
zagadnienia móc im wytłumaczyć w oparciu o strukturę ich języka. Jeżeli uczeń
ma mimo wszystko kłopoty z opanowaniem języka niemieckiego, może skorzystać
z zajęć wyrównawczych dla wszystkich uczniów, tzw. Förderunterricht. W dwóch
szkołach w Münster istnieją odrębne klasy – Förderklassen, do których uczęszczają uczniowie o niewystarczającym jeszcze do nauki w regularnej klasie poziomie
umiejętności językowych, gdzie mają oni szansę nadrobić swoje zaległości.
Przyjaźń i kontakty społeczne. Nawiązywanie kontaktów w nowym otoczeniu na emigracji pozwala oswoić nieznane środowisko kulturowe. Zaawansowany
proces integracji społecznej oznacza utrzymywanie nieformalnych, pozainstytucjonalnych kontaktów z przedstawicielami odmiennych grup i kultur, spędzanie
z nimi czasu wolnego i zawieranie przyjaźni. Jest to również droga, na której do-

10
Das Sozioökonomische Panel (SOEP) jest reprezentatywnym badaniem ludności prowadzonym w Niemczech rokrocznie od 1984 roku. Dotyczy ono aktywności na rynku pracy.
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chodzi do rozszerzenia kapitału społecznego, gdyż rozbudowywane zostają sieci
migracyjne.
Jeśli wziąć pod uwagę adolescentów, nabywanie szeroko rozumianych kompetencji społecznych w kontaktach z innymi ludźmi jest na ich etapie rozwoju
szczególnie intensywnym procesem. We wczesnej adolescencji istotą przyjaźni są
wspólne przedsięwzięcia, podobieństwa w różnych aspektach działania, myślenia.
Na tym etapie nie jest to jeszcze przyjaźń głęboka, której filarami byłyby lojalność, zaufanie i zrozumienie. Przejawiana jest wówczas tendencja do tworzenia
grup jednolitych wiekowo, o podobnych zainteresowaniach (Wagner, 1991: 46). To
ważny okres kształtowania przez adolescenta swojej tożsamości w specyficznych
warunkach emigracji, otoczenia wielokulturowego.
Ponad połowa badanych uczniów (64%) ma w swojej grupie rówieśniczej najczęściej osoby niemieckiego pochodzenia. Blisko jedna czwarta (24%) utrzymuje
kontakty głównie z innymi Polakami. Sporadycznie deklarowano utrzymywanie
znajomości z rówieśnikami pochodzenia hiszpańskiego i rosyjskiego.
Czy w relacjach polsko-niemieckich pojawia się dystans mentalny? W tej kwestii wypowiedzieli się przede wszystkim dorośli badani. Okazuje się, iż w interakcjach dochodzi na tym tle do nieporozumień. Rozmówcy wskazywali, że w kontaktach z Niemcami brakuje im otwartości, serdeczności i spontaniczności, ciepła,
rodzinności, niekiedy przeszkadza nadmierny dystans. Mimo wszystko obydwie
strony dążą do dialogu. W wywiadach pojawiły się bowiem stwierdzenia (w odniesieniu do relacji w przestrzeni szkoły), że obecne pokolenie niemieckich rodziców
dzieci w wieku szkolnym jest otwarte na budowanie dobrych relacji z Polakami.
Ja osobiście nie odczuwam w klasie mojego dziecka żadnych antypatii, wręcz
przeciwnie. Spotykamy się raz na pół roku. Są to takie spotkania klasowe, rodzice
przychodzą i robią coś razem z dziećmi, też po to, byśmy się wszyscy lepiej poznali. To jest inne pokolenie11.
Jeśli chodzi o diagnozowanych rodziców, to w jednostkowych przypadkach
zaobserwowano separację jako wybraną strategię akulturacyjną. Zauważono wówczas dominację emocji negatywnych wobec kontaktów ze środowiskiem większościowym, ograniczanie wzajemnych relacji.
Nie przyjaźnię się z żadną Niemką, nie chciałabym nawet mieć przyjaciółki
Niemki, to po prostu nie pasuje. Polak i Niemiec nigdy braćmi nie będą, nie wierzę w przyjaźnie polsko-niemieckie.
11

Wszystkie fragmenty pisane kursywą stanowią autentyczne wypowiedzi badanych osób.
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Postawa rodziców jest niejako transferowana na dzieci, które modelują zachowania dorosłych i również odcinają się od kultury goszczącej, idealizując kraj pochodzenia, co znajduje odzwierciedlenie w jakości ich kontaktów z niemieckimi
rówieśnikami. Tak stało się w przypadku jedenastoletniej respondowanej dziewczynki, uczennicy szkoły realnej, która otwarcie przyznaje, że ma wielkie problemy z integracją wśród rówieśników. Czuje się nieakceptowana ze względu na kraj
swojego pochodzenia, choć mówi biegle po niemiecku. Jej rodzice systematycznie
odkładają pieniądze na budowę domu w Polsce. Jedenastolatka ma wielką nadzieję, że kiedyś spełni się jej marzenie i cała rodzina przeprowadzi się do Polski. Swój
żal z powodu złego traktowania przez rówieśników ujmuje następująco:
W Realschule śmieją się ze mnie, że jestem z Polski, że nie mam żadnej koleżanki
z Niemiec – tylko z Rosji.
Warto nadmienić, że czynnikiem ugruntowującym przedstawioną postawę
jest sytuacja, w której rodzina pobyt w Niemczech traktuje tylko jako etap przejściowy, co usprawiedliwia brakiem sensu wyrażania troski o pozytywne relacje
ze społeczeństwem niemieckim. W ten sposób zaprzecza się potrzebie integracji,
choć często budowanie w rodzinie negatywnego wizerunku Niemców i Niemiec
może nie mieć realnego wytłumaczenia w życiu codziennym. Tak tworzy się bariera w komunikacji, zwyciężają stereotypy, zamiast zdrowego rozsądku.
Z obserwacji autorki wynika, że respondenci chętniej przypisują skłonność do
separacji innym Polakom aniżeli sobie i dostrzegają, że jest to zalążek problemów
integracyjnych. Siebie przedstawiając z reguły w dobrym świetle, jako osoby dobrze odnajdujące się w relacjach ze społecznością niemiecką.
(…) znam jedną rodzinę, która się całkowicie izoluje. Tym ludziom się nic tutaj
nie podoba, na wszystko w Niemczech narzekają – nawet, że szkoła jest niedobra. Oni nie mają żadnych kontaktów. To odseparowanie jest u nich wręcz
chorobliwe. Druga rodzina utrzymuje tylko te kontakty z Niemcami, które są konieczne. Jeszcze inna rodzina też ma problemy w funkcjonowaniu w społeczeństwie niemieckim. Tam matka, wyprawiając urodziny dziecka, urządzała je dwa
razy (…) uważała, że jak się zaprosi Niemców, to wtedy nie można swobodnie
porozmawiać, bo nie da się mówić po polsku.
Przytoczone tutaj tendencje izolacjonalistyczne pojawiają się tylko na marginesie dyskusji na temat funkcjonowania Polaków i osób polskiego pochodzenia
w RFN. W kwestii integracji zwycięża w Niemczech pozytywny obraz polskiej
emigracji, która potrafi i chce zintegrować się ze społeczeństwem większościowym.
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Szkoła – mikrokosmos integracji. Diagnozowani uczniowie dobrze funkcjonują w niemieckim systemie szkolnym. Większość badanych uczy się na co dzień
w gimnazjach oferujących wysoki poziom edukacji i otwierających drzwi do zdobycia wykształcenia wyższego. W większości są to osoby, które nie mają problemów. Z wypowiedzi niemieckich nauczycieli wynika, że uczniowie polskiego pochodzenia wraz z rówieśnikami autochtonicznymi stanowią jednolitą zbiorowość
uczniowską. Nie separują się od kolegów innych narodowości, a ich znajomość
języka niemieckiego pozwala na swobodną realizację procesu dydaktycznego.
W opinii diagnozowanych adolescentów szkoła tworzy klimat sprzyjający
integracji i podmiotowemu podejściu do wielokulturowej społeczności uczniów
i ich rodziców, opiekunów. Warto wymienić chociażby wspomniane przez respondentów inicjatywy na rzecz uczniów różnych narodowości. Chodzi tu na przykład
o organizowanie świąt Bożego Narodzenia z uwzględnieniem różnic kulturowych.
Jedna z nauczycielek wypowiedziała się o programie „Europa”, zrealizowanym w jej
szkole podstawowej. Jego istota polegała na tym, iż przez tydzień przedstawiano,
opisywano różne narodowości, była też możliwość degustacji potraw z różnych
krajów. Nie wszystkie inicjatywy cieszą się jednak zainteresowaniem – zasygnalizowali niemieccy pedagodzy.
W naszej szkole głównej powstała grupa nazwana: „Rodzice i nauczyciele
w szkole”, przed czterema laty. Niestety, mało rodziców przychodzi na te spotkania. Założeniem tej grupy było lepsze zapoznanie się rodziców. Ale ta inicjatywa
ze względu na małe uczestnictwo rodziców nie przynosi efektów.
Natomiast kolejna rozmówczyni – nauczycielka, wspomniała o innej formie
pomocy i integracji, adresowanej do rodziców z tłem migracyjnym, którzy nie
znają języka niemieckiego.
Z myślą o takich rodzicach utworzyliśmy kurs języka niemieckiego, który odbywa się wieczorami w naszej szkole realnej. W mieście oferuje się sporo tego typu
kursów. My postanowiliśmy włączyć je do oferty naszej szkoły po to, aby mieć
osobisty kontakt z rodzicami dzieci pochodzenia migracyjnego.
Z kolei pełnomocnik ds. uczniów pochodzenia migracyjnego w szkole realnej
poruszyła kwestię włączania tematyki integracyjnej do zajęć szkolnych. W jej placówce realizuje się je najczęściej podczas lekcji języka niemieckiego, gdyż treści
kształcenia dobrze wpisują się tę problematykę. Jest to ważne zadanie dydaktyczne, ponieważ w szkole kształci się łącznie pięciuset uczniów, z których aż 30%
ma pochodzenie migracyjne. Podjęta profilaktyka jest uzasadniona. Rozmówczy-
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ni nadmieniła ponadto, że w prowadzonej przez nią klasie uczy się dwadzieścia
osiem osób, które reprezentują dwadzieścia dwie różne narodowości.
Warto zaakcentować, że zdaniem części respondentów niemiecka szkoła stara
się na miarę swoich możliwości wychodzić naprzeciw potrzebom wielokulturowej
społeczności uczniowskiej, które wynikają z ich kulturowej i religijnej obyczajowości. Zdarzają się jednak takie sytuacje, gdzie nie wystarczy dobra wola nauczycieli,
a potrzeba współpracy ze strony rodziców. Z wypowiedzi jednej z nauczycielek
w szkole głównej wynika, że największym wyzwaniem są uczniowie muzułmańscy.
Problem ten jest szeroko omawiany w literaturze przedmiotu (por. El-Mafaalani,
Toprak, 2011).
W naszej szkole staramy się szanować przekonania, wiarę naszych uczniów i ich
rodzin, dlatego w dni, w których przypadają święta w islamie, uczniowie (muzułmanie) mają prawo nie przyjść do szkoły (…). Jednak w przypadku radykalnych
wyznawców islamu dziewczynki mogą wyjść za mąż już w wieku 15 lat – i takie
sytuacje zdarzają się często. Dzieje się to pod wpływem rodziny. Takie dziewczynki
często później po prostu znikają ze szkoły, przerywają edukację, rodzice izolują je
od rówieśników.
Ponadto respondenci dostrzegają trudności w integracji w środowisku szkolnym uczniów obcego pochodzenia, wskazują na tendencję do izolacji od uczniów
autochtonicznych. Ich zdaniem problem ten dotyczy w Niemczech szkoły głównej. Wśród zasadniczych przyczyn owych trudności w integracji wskazywano na
kolor skóry, pochodzenie (najczęściej tureckie) oraz tworzenie zbyt licznych klas.
W szkołach badanych uczniów zdarzały się sytuacje zastraszania bądź wyśmiewania z powodu odmiennej narodowości ucznia. Były to jednak incydenty i w ogólnej ocenie badani uczniowie czują się bezpiecznie. Jedna z matek wysunęła jednak
tezę, że im więcej różnych narodowości w szkole, tym niebezpieczniej. W przekonaniu badanych uczniów brakuje wymiany doświadczeń kulturowych. Więcej
wiedzy o sobie nawzajem pozwoliłoby zapobiec sytuacjom dyskryminowania uczniów na tle rasowym. Jeden z rozmówców, ojciec siedemnastoletniego gimnazjalisty, potwierdził powszechnie panującą w społeczeństwie opinię, że w Hauptschule,
a nierzadko w Realschule są poważne problemy, jeśli chodzi o integrację. Do placówek uczęszczają uczniowie przeróżnych nacji, często z poważnymi problemami
w nauce. Osoby te często odseparowują się od autochtonów. Przyjęcie takiej postawy nie sprzyja budowaniu dobrych relacji między społecznością uczniowską.
Syn wspomnianego respondenta bardzo pochlebnie wypowiada się za to o gimnazjach, twierdząc, że szkoły te są wolne od problemów w dezintegracji, uczniowie
mają dobre wyniki w nauce oraz posługują się doskonale językiem niemieckim.
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(…) w przypadku Realschule i Hauptschule – tam jest katastrofa! Nikt się z nikim nie lubi i [uczniowie – przyp. M.K.] ciągle wagarują. Są wręcz agresywni,
bo jak dostają złe stopnie, to wtedy nie idą do szkoły, a jak nie są w szkole, to
wtedy ich rodzice są na nich źli. Nie mogą dać sobie rady z życiem! W gimnazjum i tylko tutaj, nie ma takich ludzi. Najbardziej izolują się Turcy, moim
zdaniem.
Reasumując, należy jeszcze raz podkreślić, że obecny system edukacji
w Niemczech pogłębia stan, w którym widoczna jest zależność: im bardziej „prestiżowy” typ szkoły szczebla średniego, oferujący naukę dla uczniów z lepszymi
osiągnięciami, tym mniej trudności integracyjnych. Niemniej jednak w pomyślnym przebiegu procesu integracji decydujący głos mają kompetencje w zakresie języka niemieckiego jego uczestników (Dietrich, Köller, Koopmans, Höhne,
2011: 17). Przeprowadzone weryfikacje pokazały, że takie stanowisko podziela
również środowisko nauczycieli. Pełnomocniczka ds. uczniów pochodzenia migracyjnego w Münster nie idealizuje z tego względu sytuacji w gimnazjach. W jej
przekonaniu budowanie multikulturowej wspólnoty uczniowskiej nawet w najtrudniejszych warunkach powiedzie się, jeżeli nastąpi interakcja wychowanków
we wspólnym języku. To jest podstawą dalszych działań. Na potwierdzenie tych
słów ta czynna nauczycielka podaje przykład swojego miejsca pracy – szkoły
realnej, w której nie występuje problem wyizolowania mniejszości imigranckich:
– Jest to z pewnością zasługą dobrego poziomu językowego dzieci – dodaje respondentka. Dzieci przyjaźnią się ze sobą i nie dzielą się według narodowości, nie
pytają o nią.
Podtrzymywanie polskiej tożsamości kulturowej w rodzinie. Rodzina,
w której panują poprawne relacje między jej członkami, stanowi niezastąpiony
obszar integracji (Sauer, 2007). Mechthild Bahmann zwraca uwagę, że jest ona
dla młodych imigrantów swoistym „punktem odniesienia”, ostoją bezpieczeństwa (Bahlmann, 2000: 66). Z odpowiedzi respondentów wynika, że większość
z nich stara się w swoich domach choć w minimalnym stopniu zachowywać
tradycje polskie i przekazywać je następnym pokoleniom. Jak podkreślano, największą wagę przywiązuje się do świąt Bożego Narodzenia. Polacy cenią ojczyste zwyczaje w tych dniach. Wielu Polaków wyjeżdża w tym czasie do rodziny
w kraju. Diagnozowani rodzice przyznali, że tradycje polskie wzbudzają zainteresowanie rówieśników ich dzieci, które stają się w ten sposób nośnikiem tradycji. Jedna z respondentek zapytana o to, jaka tradycja jest kultywowana w jej
domu, odpowiedziała:
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Oczywiście, że tradycja polska! Wszystko jest tak, jak w Polsce. Pierwsza Komunia jest w polskim kościele w Münster. Święta spędzamy w Polsce. W tym
roku szkolnym, szkoła mojego syna organizowała spotkanie „Wigilia w moim
kraju” i dzieci opowiadały, jak wyglądają Święta w ich domach. Mój syn zaniósł opłatek.

Polska Misja Katolicka jako inicjator działań na rzecz
integracji i zachowania polskiej tożsamości kulturowej –
wspólnota „kuźnią nowych pokoleń”
Polska Misja Katolicka (PMK) w jest swoistym ośrodkiem polskości i integracji.
W Münster12 skupia liczną Polonię, a początki jej działalności jako duszpasterstwa
polonijnego w mieście sięgają pierwszych lat powojennych i związane są z założeniem szkoły polskiej oraz urządzeniem kaplicy, w której odprawiano mszę świętą
dla Polaków.
Warto postrzegać istnienie PMK przez pryzmat różnorodnych form pomocy
i wsparcia, inicjatyw prointegracyjnych płynących ze strony duszpasterzy oraz kulturowo-oświatowej, przy jednoczesnym otwarciu na współpracę z innymi misjami
i przedstawicielami różnych grup imigranckich.
Przy Misji raz do roku organizowane są pielgrzymki dla młodzieży innych
narodowości do sanktuarium w Telgte. Z kolei przy kościele pw. św. Antoniego
w Münster, w siedzibie Misji, obchodzony jest odpust parafialny wspólnie z Hiszpanami, Tamilami, arabskimi chrześcijanami i Niemcami, na który zapraszane
są wszystkie misje cudzoziemskie.
Na uwagę zasługuje fakt, że przy PMK prowadzone są zajęcia z języka ojczystego oraz katecheza dla różnych grup dzieci w zależności od wieku i zaawansowania w języku polskim. W roku szkolnym 2015/2016 na zajęcia te uczęszczało
ok. osiemdziesięcioro dzieci. Ta katolicka wspólnota dba niewątpliwie o budowanie pozytywnych relacji polsko-niemieckich, skutecznie aktywizuje rodziców
i uczniów. Jej działalność daje Polakom poczucie wspólnoty w obcym otoczeniu,
pozwala pielęgnować tradycję i rodzime zwyczaje, jest dla wielu osób niczym
giełda informacji. Jednocześnie PMK niesie polską kulturę w stronę multikulturowego społeczeństwa. O takim właśnie postrzeganiu działalności tego ośrodka
duszpasterskiego świadczy wypowiedź respondentki związanej ze wspólnotą od
wielu lat:
12

Adres oficjalnej strony internetowej PMK Münster: www.polskamisjakatolicka.de.
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[Organizujemy – przyp. M.K.] koncerty, wystawy, zapraszamy referentów
z różnymi wykładami – kulturowo-oświatowa działalność. Ważne jest, by polską tradycję przekazywać Niemcom, to nie jest integracja, lecz objaśnienie ojczystych zwyczajów, tradycji naszym ‘gospodarzom’, bo my tutaj jesteśmy przecież obcy na tej niemieckiej ziemi. Często organizujemy spotkania, wykłady dla
parafii niemieckich po niemiecku – dla dorosłych i dzieci. PMK użycza kościoła
od niemieckiej parafii – już od lat, co roku mamy wspólną uroczystość Bożego
Ciała, wspólną procesję, msza jest wtedy w obu językach. Są to typowe przykłady integracji.
Rozmówczyni podkreśliła także, że Misja służy rodzicom zawsze chętnie swoją
pomocą, szczególnie jeśli ich dzieci mają problemy w szkole bądź sprawiają trudności wychowawcze. Poza tym PMK stara się współpracować z różnymi placówkami jak: ośrodki młodzieżowe, ośrodek pomocy społecznej, Caritas. Z kolei inna
Polka, związana zawodowo z Misją, jest zdania, że bardzo ważną rolę odgrywa dla
dzieci prowadzone przez nią przedszkole, gdzie najmłodsi osłuchują się z mową
polską, zawiązują przy tym nowe przyjaźnie. To jest ‘kuźnia’ nowych pokoleń, tutaj
mowa dzieci nie jest zahamowana, one się nie wstydzą mówić po polsku. Na zajęcia
z języka polskiego przychodzą niekiedy z czystej ciekawości także dzieci niemieckie. W ten sposób Polonia nie jest wyobcowana, a jej działalność wzbudza szacunek i zainteresowanie szerszego grona.
Jeden z respondowanych księży rzuca z kolei, w swojej wypowiedzi, inne
światło na rozważany temat. Sugeruje, by w pogoni za integracją nie poddać się
asymilacji, która może okazać się zgubna dla Polaków. Proboszcz apeluje: integracja na pewno ma swój cel i powinna być, bo warto poznać kulturę kraju, w którym
się żyje. Nie mówmy jednak o asymilacji, zagubieniu śladów polskiej tradycji. Inny
duchowny dodaje jeszcze z optymizmem:
Widzę, że zmieniło się postrzeganie Polski w Niemczech, jesteśmy w Unii Europejskiej, ludzie teraz nawet na ulicy mówią swobodniej po polsku niż kiedyś.
W szkole przede wszystkim liczą się zdolności, sumienność, pracowitość. Mam
informacje od rodziców, że dzieci polskie należą często do czołówki w swoich
klasach pod względem wyników w nauce.
Przyglądając się prężnemu działaniu Misji w Münster, dobremu funkcjonowaniu polskiej szkoły, łatwiej jest poczynić refleksję nad integracją w szerszym
rozumieniu, wychodząc poza mury kościoła. Dzieci skupione przez Misję na zajęciach z języka polskiego czy religii, zaangażowane we wspólne przygotowywanie
i obchodzenie polskich świąt narodowych, które na co dzień mówią w swoich do-
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mach po polsku, albo dzięki wspólnocie mają ku temu właściwie jedyną sposobność – są uczniami niemieckich, wielonarodowościowych szkół i każdego dnia
stykają się procesem integracji. W miejscach takich jak Polska Misja Katolicka
rozwija się ważne obszary kompetencji. We wspólnocie dokonuje się ważne dzieło
przygotowania młodych ludzi do roli multiplikatorów wiedzy i postaw związanych
z edukacją obywatelską i międzykulturową – osób o stabilnym poczuciu własnej
tożsamości kulturowej, obywateli Europy i świata.

Podsumowanie
Proces integracji dzieci i młodzieży obcego pochodzenia ze społeczeństwem przyjmującym zachodzi w określonych przestrzeniach. Są nimi: szkoła, rodzina, miejsce zamieszkania oraz przyjaźń i wszelkie kontakty społeczne. Integracja dokonująca się na tych obszarach przyczynia się do wzbogacania ich kapitału społecznego
i kulturowego (Sauer, 2007).
Wyniki badań własnych autorki wskazują, że większość respondowanych uczniów nie ma problemów z integracją. Decydująca jest ich dobra znajomość języka
niemieckiego oraz języka polskiego, w którym nierzadko komunikują się w swoich
domach oraz w czasie pozalekcyjnym.
Nie ulega wątpliwości, że niemieckie szkoły są dla młodego pokolenia o polskich korzeniach ważnym ogniwem w procesie kształcenia. Mają one znaczny
wpływ na kształtowanie się jego dalszej drogi edukacyjno-zawodowej, są miejscem zdobywania doświadczeń w otoczeniu wielokulturowym i poznawania swoich możliwości, predyspozycji.
Podejście systemu szkolnego do zagadnień integracji, poddano go w wywiadach ostrej krytyce. Dzieci są bowiem zbyt wcześnie rozdzielane do różnych typów szkół ponadpodstawowych, o zróżnicowanym poziomie nauczania, co często
przesądza o ich przyszłości. Należy niewątpliwie zadbać o to, by wśród kadry nauczycielskiej znalazły się osoby o pochodzeniu migracyjnym, by zagwarantować
w ten sposób znajomość języka i kultury mniejszości obecnych w szkole. Dostrzega się również potrzebę inicjowania działań na rzecz wielojęzyczności, popartych
wcześniejszą diagnozą w danej placówce.
W odczuciu autorki w budowaniu wspólnoty uczniowskiej – ponad podziałami narodowościowymi w życiu codziennym szkoły – najwięcej zależy od indywidualnego podejścia nauczyciela do ucznia i dostrzegania jednostkowych problemów. Można w tym miejscu zaryzykować stwierdzenie, że nauczyciel-pedagog jest
patronem integracji. Wszelki postęp zależy w dużej mierze od tego, czy w procesie
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dydaktyczno-wychowawczym rozwinie on kompetencje międzykulturowe zarówno własne, jak i swoich wychowanków.
Przeprowadzone weryfikacje pozwalają spojrzeć z dystansem na stosunki
polsko-niemieckie i postrzeganie przez Polaków życia w Niemczech, ich troskę
o zachowanie odrębności kulturowej – także w najmłodszym pokoleniu. Z opinii respondentów – dorosłych Polaków – wynika, że nie chcą być widziani jako
zasymilowana mniejszość kulturowa. Dzieci i młodzież uczęszczający na zajęcia
przy Polskiej Misji Katolickiej tworzą specyficzne środowisko młodych ludzi.
Budują wspólnotę, która bez oporów przyznaje się do polskiej przeszłości imigracyjnej, a jednocześnie jest grupą dobrze zintegrowaną ze społeczeństwem
niemieckim zarówno w szkole, jak i poza jej murami. W polskich domach
w Niemczech wyrasta nowe pokolenie – bardziej niż poprzednia generacja
otwarte na wyzwania związane z życiem w wielokulturowym społeczeństwie
i zglobalizowanym świecie. Nie manifestuje ono izolacjonistycznych tendencji
– zwłaszcza tych natury świadomościowej. Istnieje duże prawdopodobieństwo,
że czynnikiem ujednolicającym ewentualne rozbieżności w polsko-niemieckim
kontakcie międzykulturowym młodych ludzi, jest – jak wskazuje Barbara Fatyga – wpływ kultury masowej. Jest to jednak wątek obszerny, wymagający nowego ujęcia podjętego tematu oraz dalszych weryfikacji empirycznych (Fatyga,
1997: 149).
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Guarantee the availability of European labour markets represented a very important element of the Polish foreign
policy during the negotiations of the conditions under
which The Poland had become a member of the European
Union. At the time of Polish accession, Poles as citizens
of UE they have earned the right to undertake legal work
in other Member States. The chance of this has benefited
Poland Youth – “third generation emigrants” – tempted
by better earnings and prospects for the future. The proposed text is an attempt to capture reality in the context of
adaptive difficulties associated migrants with regard to globalization and transformation construct a global teen. The
research results are the result of two research projects carried out: (1) under the grant grant in the years 2008 - 2012
(National Center for Science in Krakow – NN 106 348
140 (grant manager – Prof. Magdalena Piorunek) Kozielska J., (2014) Post-accession labor migration, theoretical
and empirical context, social support. The research sample
in the quantitative analysis consisted of 174 persons, who
were formerly employed in the labor market. Those who
spent at least one year in emigration for no more than one
year and in Poland from the time of return to the time of
the survey stayed for at least 6 months. The sample was
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targeted, and the target group included return migrants
who migrated during the pre-accession period and to the
country Emigration has chosen a European state, not a “traditional” country of migration The addition of quantitative
research has come from hermeneutic methods - qualitative text analysis - which has been made for online forums
(created by and for emigrants - both those who are still
abroad and those who are planning or They have already
returned to Poland) and blogs - containing fragments of
emigrants’ biographies. (2) Made in London and Scotland
under the “POSTDOC” scholarship I AM Unique Graduate = Opportunities. Increase in the didactic potential of
the. Adam Mickiewicz University through pro-innovation
education in English, interdisciplinarity, e-learning, investment in human resources “project entitled Transnational
biographical counseling. Paradigm of qualitative research.
In-depth interview – 15 families with children (age 3 to 13)
(2015–2017).

Wyjeżdżam! – krzyknąłem do mamy, wracając ze spotkania z kumplami. Zdziwienie, setki pytań,
na które sam nie znałem odpowiedzi, bo jeszcze kilka godzin wcześniej nie myślałem o opuszczeniu
rodzinnego miasta, a co dopiero kraju…
Decyzja zapadła spontanicznie… Szukałem, dzwoniłem, wysyłałem CV, ale praca za 600 złotych
miesięcznie trochę albo raczej bardzo odpychała. I tak padło hasło:
– Jedziemy do Glasgow!
– A gdzie to jest? – pomyślałem.
Kumpel wyczytał, że jest tam dużo ofert pracy dla Polaków, przez Internet rozejrzał się za mieszkaniem i szukał towarzyszy do emigracji. Zgodziłem się, a co miałem lepszego do roboty?
(Deręgiewicz 2001: 3)

Wstęp
Migracja ludności nie jest zjawiskiem nowym, związanym ze specyfiką naszej epoki, choć w dobie globalizacyjnych przemian jest znacznie bardziej dostrzegalna,
choćby za sprawą wszechobecnych mass mediów. Wędrówki ludności występują
od zarania dziejów. W przeszłości stanowiły one bardzo ważny czynnik rozwoju
społecznego. Powodowały „dyfuzję” kultury i wiedzy technicznej, powiększanie
obszarów zasiedlonych, wzrost produkcji, rozładowanie konfliktów politycznych
czy wynikających z bezrobocia. Międzynarodowe migracje na skalę masową obserwuje się od XIX wieku (por. Bera, 2008). Dziś jednak, w epoce społeczno-
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-gospodarczych przemian i uniformizacji świata, w epoce „świata migracji” (por.
Niedźwiedzki, 2010) ruchy te charakteryzują się nową jakością (por. Bera, 2008).
Ryszard Bera pisze za Kapuścińskim:
Pierwotne plemiona musiały zmieniać miejsce pobytu, żeby zdobywać pożywienie. Później
mamy świat starożytny; też bardzo ruchliwy; pokryty greckimi koloniami, między którymi istniał ożywiony handel. Najbardziej ruchliwa była jednak cywilizacja europejska, charakteryzowała ją zawsze ciekawość świata, która gnała ludzi do odkryć geograficznych, zakładania kolonii, podbojów. (Bera, 2008: 79)

Migracje nie stanowią zatem społecznie nowej kwestii, występowały od zawsze, zmieniają się tylko motywy migracyjnych ruchów, ich natężenie oraz kierunek.

Migracje – aspekt terminologiczny
Ze względu na interdyscyplinarność analiz omawianego zjawiska i jego złożoność nie istnieje żadna uniwersalna typologia, metodologia czy sposób wyjaśniania tego fenomenu (por. Okólski, 2009; Kaczmarczyk, Tyrowicz, 2008; Kozielska,
2014 i inne). Wyróżnić można cztery podstawowe sposoby (perspektywy) analizy
zjawiska: migracje traktowane jako komponent demograficzny; społeczno-ekonomiczny przejaw adaptacji jednostek oraz grup społecznych do zmieniających
się warunków życia; zbiór zdarzeń będących składową przebiegu życia, które są
konsekwencją codziennych doświadczeń ludzi przechodzących przez kolejne fazy
rozwoju; przejaw racjonalnych zachowań jednostek, które mają zamiar zmaksymalizować dobrobyt własny (por. Niedźwiedzki, 2010). To właśnie do trzech
ostatnich komponentów odwoływać się będę na kolejnych stronach niniejszego
tekstu. Najogólniej rzecz ujmując, migracją lub ruchem migracyjnym określa się
„całokształt przesunięć prowadzących do zmiany miejsca zamieszkania osób,
które przenoszą się z miejsca zamieszkania lub miejsca wyjazdu do miejsca przeznaczenia lub miejsca przyjazdu” (Bera, 2008: 77). Migracja definiowana jest jako
stała lub względnie stała zmiana miejsca zamieszkania – migracja pozioma – mająca miejsce w geograficznej przestrzeni. Wart zaznaczenia jest fakt, iż zmianie
tej towarzyszy także zmiana „społecznego usytuowania” (Kawczyńska-Butrym,
2009: 11). Co oznacza, iż migrujący „jest zmuszony (wybiera) rozstanie z członkami rodziny, znajomymi, w większej skali – członkami grupy etnicznej, narodu,
co w szerszym sensie wiąże się ze zmianą otaczających stosunków społecznych
(zmianą otoczenia instytucjonalnego)” (Kaczmarczyk, 2005: 18). Zjawisko to może
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warunkować zmianę pozycji w społecznej strukturze – awans lub degradację, co
z kolei określane jest mianem ruchliwości wertykalnej – migracji pionowej. Migracja pozioma może dotyczyć przemieszczania się w skali kraju lub świata. Pierwsza
opcja nazywana jest migracją wewnętrzną, druga ze wspomnianych – migracją zewnętrzną.

Mechanizmy migracji. Przegląd teorii migracji
w odniesieniu do egzemplifikacji empirycznych
Większość badań nad migracjami koncentruje się na wybranych wycinkach rzeczywistości (przyczyny, skutki, rodzina, praca, pomoc socjalna i inne), dzięki czemu łatwiej jest dokonać uogólnień i zidentyfikować prawidłowości rządzące tym
zjawiskiem. Koncepcje badawcze są formułowane na gruncie dwóch odmiennych
paradygmatów: strukturalno-funkcjonalnego i interakcjonistycznego. Pierwszy
koncentruje się na poziomie systemu społecznego i w związku z tym ma ogólniejszy, głównie ilościowy charakter, drugi rodzaj koncepcji przyjmuje punkt widzenia
aktora społecznego. Badacze operujący (świadomie lub nie) w ramach jednego lub
drugiego typu koncepcji nie dają zatem opisów dwóch różniących się od siebie
zjawisk, ale w odmiennych kontekstach, wyznaczanych przez różne modele, przypisują migracji odmienne funkcje; wychodząc od innych pytań, mogą dojść do
innych wniosków – to jeden z aspektów, który trzeba wziąć pod uwagę, analizując
badania poświęcone wpływowi emigracji na człowieka. W związku z mnogością
teoretycznych odniesień do tego zjawiska w kolejnej części artykułu zaprezentowane zostaną teorie migracji, mające znaczenie w odniesieniu do „migracji płynnych”, poakcesyjnych, uwzględniając także migracje powrotne, które także stanowią przedmiot zainteresowań autorki tekstu.
Teorie ekonomiczne zakładają, że na podjęcie decyzji o migracji największy
wpływ mają czynniki ekonomiczne. Człowiek w myśl teorii klasycznej – makroekonomicznej – płaszczyzny decyzji o podjęciu migracji to Homo oeconomicus, który racjonalizuje swoje działania i przemieszcza się w poszukiwaniu lepszych warunków do życia. Pozaekonomiczne koszty migracji, na przykład psychologiczne,
związane z tęsknotą, będącą rezultatem rozłąki, nie są w teoriach ekonomicznych
uwzględniane; łączą one migracje głównie z rynkiem pracy, popytem i podażą na
pracę, warunkami finansowymi, stopą bezrobocia. Ekonomiczne faktory, determinujące podjęcie decyzji o wyjeździe, pojawiają się wraz ze zróżnicowaniem poziomu rozwoju gospodarczego krajów. Mówi się wtedy o czynnikach wypychających
i przeciągających do i z konkretnego kraju. Są to takie zmienne jak: niskie docho-
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dy, trudność ze znalezieniem pracy lub bezrobocie w kraju pochodzenia. Jeśli obie
kategorie czynników wystąpią jednocześnie w dwóch krajach, zaistnieje potencjał
migracyjny. Nie oznacza to, że każda różnica w dochodach społeczeństw, warunkach życia i poziomie konsumpcji będzie powodowała, iż obywatele danego (biedniejszego) kraju będą z niego emigrować; różnica ta musi przekraczać poziom społecznej akceptacji. W świetle poczynionych analiz stwierdzić można, iż emigracja
respondentów to zdecydowanie nie przypadek. Dominującym motywem nie jest
także chęć zdobycia za granicą wykształcenia czy możliwość korzystania z dorobku światowej kultury. Za główne motywy emigracyjnych wyjazdów uznać należy, w przypadku opisywanej próby badawczej (projekt 1), motywy ekonomiczne,
wyrażające się chęcią: znalezienia pracy za granicą (43%), niezadowalającą wysokością zarobków w Polsce (68%) czy chęcią doświadczenia godnego życia (43%).
Kolejnymi (względem liczby wskazań) wymienianymi motywami było bezrobocie w Polsce (37%), poczucie braku perspektyw życiowych (32%) oraz namowy
znajomych, przebywających już za granicą, a teraz gotowych zaprosić do siebie
innych i pomóc im w pierwszych dniach pobytu. Chęć doświadczenie godnego
życia (przejawiającego się brakiem finansowych trosk, stabilną sytuacją zawodową
i rodzinną) jako istotny faktor przyciągający do kraju migracji był wskazywany,
jako bardzo istotny, zarówno przez kobiety (96,80%), jak i mężczyzn (97,50%)
(niemalże z tą samą częstotliwością) (p = 0,523). Nie było respondentów, którzy
stwierdziliby zdecydowanie, iż chęć godnego życia nie była motywem wyjazdu.
Do istotnych push factors zaliczyć zatem należy niskie zarobki, brak perspektyw
życiowych i zawodowych, bezrobocie. Faktorem przyciągającym jest natomiast
domniemana lepsza jakość życia za granicą – chęć jego doświadczenia. Często
jest nim także znaleziona, jeszcze podczas pobytu w Polsce, praca na emigracji.
A wszystko to scalone, rzecz jasna, porównaniem sytuacji swojej – w Polsce – i innych, będącej często wynikiem relacji znajomych przebywających na emigracji.
Neoklasyczna teoria migracji zagranicznych, „jest rezultatem przybliżenia teorii
klasycznej do rzeczywistości (…) migracja jest wynikiem różnic wielkości popytu i podaży pracy na różnych obszarach, co skutkuje zróżnicowaniem wysokości
płac, a migracja jest procesem kompensującym te różnice”. Omawiana teoria zakłada, że podjęcie decyzji jest wynikiem jednostkowych, indywidualnych kalkulacji strat i zysków, będących potencjalnym wynikiem przemieszczenia, a celem
emigracji jest osiągnięcie maksymalnej produktywności pracy, zatem przez zysk
rozumie się różnicę produktywności w miejscu nowego i poprzedniego pobytu.
W koncepcji tej, w przeciwieństwie do wcześniej wskazanej, do kalkulacyjnej puli
dokłada koszty natury psychologicznej, (szok migracyjny, tęsknota, rozłączenie
rodzin, eurosieroctwo).
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Koleją grupą są teorie socjologiczne – cechą różnicującą je od teorii ekonomicznych jest fakt, iż te pierwsze zasadniczo koncentrują się na motywach decyzji
o emigracji, często zupełnie pomijając czynniki ekonomiczne. Teoria sieci migracyjnych zakłada, iż najbardziej znamienny wpływ na podjęcie decyzji o migracji
mają powiązania interpersonalne, osobiste, rodzinne, przyjacielskie czy sąsiedzkie
pomiędzy byłymi lub obecnymi (odwiedzającymi kraj pochodzenia) migrantami a przyszłymi emigrantami. Emigranci są dla osób rozważających migracyjny
wyjazd najlepszym źródłem informacji o korzyściach i niebezpieczeństwach płynących z migracji. Respondenci (projekt 1 i 2) przyznawali, iż to czynnik ekonomiczny stanowił najważniejszy aspekt podjęcia decyzji o emigracji, gdyby jednak
nie fakt, iż na miejscu oczekują na nich rodzina, przyjaciele lub znajomi, podjęcie
ostatecznej decyzji o wyjeździe byłoby zdecydowanie trudniejsze.
Ramy teoretyczne badań dotyczących doświadczeń emigracyjnych Polaków,
które stanowić będą empiryczną ilustrację niniejszego tekstu, skupiają się na tych
konceptualizacjach teoretycznych, które znajdują przełożenie na realne procesy.
Jedną z nich jest zatem wyżej wymieniona teoria ekonomicznych przeszkód pośrednich (push-pull) oraz elementy socjologicznych konceptów, zakładające istnienie sieci migracyjnego wsparcia. Poniższe rozważania dotyczą zatem migracji
międzynarodowych – postakcesyjnych, wahadłowych, dobrowolnych; poprawy
jakości życia; migracji trzeciej generacji (młodość, mobilność, zaradność, cel),
zarobkowych, stałych lub okresowych, migracji nazwanych w ostatnich latach
migracjami płynnymi wraz z transmigracjami, włączając w to również migracje
powrotne także te czynione „na próbę” – rekonesansowe.

Polskie ruchy migracyjne
Ruchy migracyjne są niemalże wpisane w ostatnie 200 lat polskiej historii, zarówno w jej ekonomiczny, polityczny, jak i kulturotwórczy wymiar. Omawiane procesy stały się udziałem każdego pokolenia Polaków. Obecnie w zasadzie nie sposób
znaleźć w kraju rodziny, której choćby daleki członek nie miał w biograficznych
doświadczeniach emigracyjnego epizodu. Tworzy to w polskim społeczeństwie
specyficzny psychologiczny klimat, będący wypadkową modelowania i facylitacji,
„torujący drogę następnym kandydatom do wyjazdu” (Boski, 2010: 510). Dane
dotyczące emigracji z Polski, jej dynamiki i wielkości cechują się sporymi niespójnościami, wynikającymi z braków dostosowania systemu monitorowania omawianego zjawiska do różnorodności form międzynarodowego przepływu ludzi.
Prowadzone analizy różnią się założeniami metodologicznymi, co niewątpliwie
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utrudnia ich komparatystykę (Bera, 2008: 88). Najnowsze dane mówią o blisko
dwóch milionach Polaków przebywających poza granicami kraju (CEED Institute
– Central and Eastern Europe Development Institute 2016).

Globalizacja w kontekście procesów
społeczno-(pop)kulturowych a migracje międzynarodowe
W zakresie omawianego pojęcia
spotykamy się ze skłonnością do podkreślania wieloznaczności i teoretycznej niespójności, co
zasygnalizowano powyżej w kontekście definicji czy skali migracji. Podobnie rzecz wygląda
w przypadku globalizacji: oddalamy się od wcześniejszej fascynacji globalizacją jako pojęciem,
które wystarczająco jasno określa zaistniałe zmiany w skali światowej i którym możemy posługiwać się bez narażenia na nieporozumienia. Nie sposób traktować globalizacji wyłącznie jako
zjawiska ekonomicznej, gospodarczej natury, ma ono niewątpliwie socjologiczny komponent.
Najistotniejsze spostrzeżenia wynikające z analizy socjologicznej odnoszą się do skutków (kulturowych i społecznych) globalizacyjnych przemian. (Okólski, Koryś, 2004: 8)

„Procesowi globalizacji towarzyszy przepływ informacji, idei, wzorów kultury,
technologii, upodabnianie się standardów edukacyjnych, instytucji i metod pracy”
(Bera, 2008: 79). Ożywienie ruchów migracyjnych, obok kwestii stricte ekonomicznych (wyjazd za pracą) jest niewątpliwie konsekwencją zwiększonych obecnie
możliwości fizycznego przemieszczania się ludzi dzięki nowoczesnym środkom
transportu, skróconym czasie podróży, przy jednoczesnym wzroście jej komfortu.
Czynniki te wydatnie ożywiły migracje siły roboczej między krajami, regionami
a nawet kontynentami.
Nieulegającą zmianom częścią wielu socjologicznych koncepcji globalizacji jest
koncepcja kultury globalnej. Zdaniem niektórych autorów pojawia się ona jako „superstrukturalny efekt globalnej gospodarki i infrastruktury technologicznej oraz powstawania nowych globalnych instytucji. Główną rolę odgrywają w niej ekonomiczni
potentaci i supermocarstwa i jest to kultura świata opanowanego przez nowoczesne media i świata, w którym występuje podział pracy” (Okólski, Koryś, 2004: 7–9).
Kultura globalna jest obecnie zdecentralizowana, brak jej kontekstu, jest mieszanką
zasadniczo odmiennych komponentów (por. Melosik, 2003; 2005). Obecnie kultura
popularna to pierwszoplanowy aktor w sztuce o codziennym życiu współczesnych
społeczeństw. Jest także dominującym czynnikiem socjalizacji młodego pokolenia,
determinując ich styl życia i tożsamość. Tło dla tych wydarzeń stanowi globalna ambiwalencja „kanon i różnica, lokalne i globalne, intelektualne i afektywne,
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popularne i elitarne. Typowe dla przeszłości binaryzmy na naszych oczach wyparowują” (Melosik 2003: 69). Zbyszko Melosik, posługując się sformułowaniem
T. Luke’a, nazywa współczesne społeczeństwo „społeczeństwem spektakli opartych
na konsumpcji”. Autor stwierdza, iż to właśnie wokół „roli konsumenta (który kieruje się zasadą przyjemności) konstruowana jest tożsamość i marzenia życiowe. Nie
ma alternatywy. Niekiedy wydaje się, że ludzie istnieją wyłącznie po to, aby biegać
po supermarketach i napełniać koszyki kolorowymi produktami, także i tymi, o istnieniu których jeszcze kilka tygodni wcześniej nie mieli pojęcia” (Melosik, 2003: 70).
„Euforia supermarketu”, zastępująca na przykład rodzinne szczęście, bogate życie duchowe czy zawodowy sukces, nierozłącznie związana z natychmiastową gratyfikacją,
łączy się w tym miejscu z ogarniającą młode pokolenie kulturą typu instant. Słynna już
triada fast food, fast sex, fast car stanowi egzemplifikację współczesnej kultury (Melosik, 2003: 71; 2005: 15).W kontekście migracji zagranicznych młodych Polaków wyżej
omawiane zagadnienia pozostają nie bez znaczenia. Badania nad migracjami dostarczają wniosków, iż współczesne, poakcesyjne migracje mają pewne niespotykane dotychczas cechy. Nazwane zostały migracjami płynnymi (por. Jończy, 2007) migracjami
trzeciej generacji (por. Okólski, 2008), charakteryzują się bowiem inną niż do tej pory
jakością ze względu na cel migracyjnej podróży, który w przypadku współczesnych
migracji jest celem (w największej liczbie przypadków) zarobkowym. Kierunki migracyjne, które w przeciwieństwie do tych sprzed lat charakteryzują się zmiennością
(Irlandia, Anglia, Stany Zjednoczone są tylko przystankiem w migracyjnej podróży
(wobec Baumanowskiej (2000) – nowoczesnej niemożności pozostania w bezruchu),
zapewne pojawią się kolejne kraje w zarobkowej wędrówce) oraz wiekiem migrujących – dzisiejsze migracje są domeną ludzi młodych, ludzi, którym przyszło żyć
w obliczu przesunięć na różnych płaszczyznach „od orientacji na społeczeństwo, do
bardziej indywidualistycznej, (…) od koncentracji na pracy zawodowej do koncentracji na konsumpcji, od otwarcia na ludzi do pogoni za zyskiem, od zakorzenienia
do ruchliwości (…)” (Melosik, 2003: 84). W czasie niepokojów, niejednoznaczności,
przemian społeczno-gospodarczych, niepewności jutra (por. Bauman, 2005).
Młodzi ludzie migrują, by w kulturze konsumpcji, jej „schizofreniczności”
uczestniczyć (deklarowany materialny cel migracji). Czynią to za sprawą „fast car”,
który jest symbolem kurczącego się świata, a jego dzisiejszą egzemplifikację stanowią
chociażby samoloty i oferowane przez duże koncerny lotnicze, w ramach polityki
otwartego nieba, tanie linie lotnicze. „Natychmiastowość” w omawianej postaci powoduje, iż migracje zagraniczne dziś charakteryzuje kolejna cecha, różniąca je od
migracji sprzed lat. Migracje nie są bowiem w XXI wieku aktem ostatecznym, gdyż
dzięki „produktom” kultury i samym jej cechom, za sprawą Internetu, telefonu komórkowego możemy „natychmiast” połączyć się z domem rodzinnym, kiedy tylko
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chcemy, a samolot w razie nieznośnej tęsknoty spowoduje, iż po dwóch i pół godzinach lotu z Anglii znajdziemy się w Polsce. Domeną poakcesyjnych migracji jest, jak
zostało już wspomniane, młodość. To, jak młodość i młodzież została opisana przez
Melosika, koreluje z wnioskami z poczynionych już badań na temat poakcesyjnej
migracji zarobkowej młodych Polaków.
Współczesna młodzież nie odczuwa potrzeby stabilności; wręcz przeciwnie, postrzega ją ze
sceptycyzmem i podejrzliwością. Młodzi ludzie są zorientowani na krótkotrwałość – nie boją
się zmiany, z zaciekawieniem czekają na zmianę (i szybko nudzą się każdą nowością) (…). Młodzi ludzie nie boją się żyć, mają poczucie sprawstwa, kontroli nad rzeczywistością. (…) biorą
sprawy w swoje ręce. (Melosik 2003: 73)

Obecnie także dyskurs na temat przyczyn migracji zarobkowych doczekał się
rozważań w kontekście swoistej zaradności życiowej, będącej reakcją na sytuację panującą na polskim rynku pracy. (por. Bera, 2008; Iglicka, 2007; Okólski, 2004; Kolarska-Bobińska, 2007; Kozielska, 2014 i inni)
Jak pokazują liczne weryfikacje empiryczne, młodzi Polacy mieszkający i pracujący poza granicami kraju dobrze sobie radzą w obliczu zagranicznej codzienności.
Być może jest to spowodowane tym, iż „przećwiczyli” sobie „życie” w odmiennych
warunkach (chociażby) kulturowych, oglądając popularne amerykańskie i zagraniczne produkcje filmowe, słuchając muzyki czy grając w gry komputerowe, lub za
sprawą Internetu, „klikając”, zwiedzali Dublin i Londyn. Skoro Polska przyjęła tak
wiele amerykańskich zachowań (opisana wcześniej amerykanizacja, westernizacja,
mcdonaldyzacja, coca-colizacja czy los-angelizacja (Melosik, 2005: 23) tradycji, wzorów kulturowych, to także w Londynie, Dublinie, Berlinie i innych popularnych docelowych miastach migracyjnych podróży odnajdziemy ich elementy. Młody Polak,
zmieniając miejsce zamieszkania, przemieszcza się w sensie geograficznym, w sensie
kulturowym znajduje się jednak wśród podobnych sobie („globalnych nastolatków”),
słuchających tej samej muzyki, oglądających te same produkcje, spożywających podobne „posiłki” młodych ludzi, których „niezależnie od kraju i kontynentu łączy podobna tożsamość i styl życia” (Melosik, 2003: 8). Młodzi polscy migranci, których
celem jest często wyłącznie materialny sukces, wpisują się w koncepcję opisywaną
przez Z. Melosika jako „kult sukcesu” (przymus sukcesu), którego kryterium jest
stan konta w banku, sygnowane ubrania oraz marka samochodu. Migranci, mimo
iż w większości przypadków (por. Okólski, 2006; Kozielska, 2013; 2014) wykonują
prace poniżej posiadanych przez siebie kwalifikacji, (tzw. pracę typu 3D – dirty, dull,
dangerous – brudna, nudna, niebezpieczna) (por. Okólski, 2006), poznawczy dysonans zagłuszają stanem konta w banku.
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W socjopedagogicznym dyskursie na temat globalizacji nie brakuje informacji
o zagrożeniach z niej wynikających. Globalizacji towarzyszy bowiem
narastająca plaga prymitywnych standardów kultury masowej i postaw konsumpcyjnych, fascynacja zasadą „mieć”, wypaczenie uczuć wyższych, utrata wrażliwości moralnej i odpowiedzialności, „wypieranie” ze szkoły (…) kultury książki, kultury literackiej i estetycznej oraz zbyt powolny proces odradzania się w społeczeństwie polskim etosu pracy i wartości z nim związanych.
(por. Bogaj, Kwiatkowski, 2006)

Konkludując rozważania nad kondycją zglobalizowanego człowieka, człowieka – wędrowca, należy zaznaczyć, iż globalizacja daje jednostce niezliczone
możliwości, „globalna konkurencja zachęca do przenoszenia się i podejmowania nowych wyzwań (…), ale ludzie potrzebują nie tylko skrzydeł, ale i korzeni” (Sarnat, 2006: 7), choć, na co wskazuje Bauman (Bauman, 2009; 2011),
wobec wymagań płynnej nowoczesności korzeń, wobec zmiennych czasów
i palimpsestowej, rozproszonej i fragmentarycznej tożsamości, zastąpić należy
kotwicą.
Proces adaptacji do nowego środowiska jest wieloaspektowy i złożony. To proces, a zarazem rezultat „całościowego lub fragmentarycznego przystosowania się
jednostki lub grupy do życia w innej kulturze i kontaktów z jej reprezentantami”
(Boski, 2010: 245). Polega on na wypracowaniu wzorów funkcjonowania, które
ułatwiają i wspomagają kontakty z nowym otoczeniem społecznym, a minimalizowaniu tych, które to utrudniają lub uniemożliwiają. Terminem, który odpowiada analizowanym kwestiom, jest akulturacja, czyli „zmiany w jednostce, która
uczestniczy w sytuacji kontaktu kulturowego, (…) na którą bezpośrednio oddziałuje wpływ zewnętrznej kultury, oraz zmiany w kulturze, której jest uczestnikiem”
(Boski, 2010: 505).

Globalny nastolatek emigrantem
Empiryczne weryfikacje, prowadzone w Wielkiej Brytanii w 2006 roku, wskazują, iż największy odsetek młodych polskich emigrantów (42%) stanowią tak zwani „buszujący”– czyli ludzie młodzi „indywidualistycznie nastawieni i mobilni
społecznie, stosujący strategię intencjonalności nieprzewidywalności. Osoby te
podkreślają otwartość swoich planów migracyjnych, strategii zawodowych i życiowych, które mogą realizować w Londynie, Polsce, jak i innym państwie”. To
postaci wpisujące się w koncept zaprezentowanego powyżej globalnego nastolat-
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ka. Czy wobec swoich zdolności adaptacyjnych, cech filobatycznych (Kubitsky,
2012) doznają one szoku kulturowego i trudności adaptacyjnych? Oczywiście jest
to zestawienie konceptu teoretycznego jakim jest postać globalnego nastolatka
z konceptem natury empirycznej (szok kulturowy – to pojęcie wykreowane na
podstawie badań empirycznych). Być może szok kulturowy nie jest już tak wyraźnie odczuwalny (zwłaszcza z uwagi na fakt, iż artykuł dotyczy migracji w ramach
struktur unijnych), na pewno jednak młodzi polscy emigranci wskazują na liczne
trudności adaptacyjne.

Migracja oddramatyzowana vs szok kulturowy
i trudności adaptacyjne
Zmiany związane z emigracją z kraju rodzinnego są ważnymi i trudnymi wydarzeniami w życiu migrantów i ich rodzin. Niejednokrotnie rozpatrywane bywają w kontekście wydarzeń kryzysowych, czyli takich, wobec których wcześniejsze sposoby reagowania i znane sposoby działania okazują się niewystarczające
(Kubitsky, 2011: 35–58). Osoby migrujące należy traktować jako potencjalnych
odbiorców poradnictwa i wsparcia społecznego. Zarówno zinstytucjonalizowanego, formalnego, jak i nieformalnego. Migracje rozpatrywać można w kontekście
kryzysów rozwojowych, które stanowią punkt zwrotny w życiu człowieka, z jednej
strony stojąc w ich obliczu, budzą lęk i niepokój z drugiej jednak dają możliwość
wewnętrznego rozwoju (por. Kubitsky, 2012).
Migracja jest szczególną formą kryzysu. To stan dezorientacji, który wymaga przebudowy
zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Spotkanie z obcym krajem zmusza do konfrontacji
z nowym środowiskiem i zarazem do refleksji nad własnym życiem. Przepracowanie tych myśli
i uczuć wymaga czasu (…). (Kubitsky, 2012: 35)

Migracje wywołują u migrującego duży stres, a stresorami są wymagania
i oczekiwania płynące z wewnętrznego i zewnętrznego świata, które prowadzą do
naruszenia jego psychosocjalnej homeostazy. Wpływają na zachwianie psychicznego i fizycznego samopoczucia. Pojawia się konieczność nowych strategii, aby
doprowadzić do wyrównania zaburzonej równowagi (por. Gembala, 2010). Wobec koncepcji migracji i jej odniesień do Eriksonowskich kryzysów rozwojowych
wcześniej wspomnianą typologię zestawiłam ze schematem czterech faz migracji
wg Cullberga, na którą powołuje się J. Kubitsky.
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Tabela 1. Fazy migracji

Faza
wg Sulzkiego

Przebieg, charakterystyka

Przygotowanie
(kraj ojczysty)

Ważką rolę pełnią tu rozbudowane
schematy kognitywne, które składają się z pozytywnych oczekiwań,
obrazów i rozważań dotyczących
szans i ryzyka migracji. Na tym
etapie budują się oczekiwania indywidualne wsparte funkcjonującymi
w środowisku przygotowującego
się do migracji przekonaniami, opiniami o życiu w miejscu przyszłego
osiedlenia. W tej fazie dużo zależy
od tego, czy w czasie przygotowania
budowane będą realistyczne, tzn.
relatywnie możliwe osiągalne cele,
czy powstaną iluzje, które potem
trudno skorygować, lub których
pozbycie się będzie niejednokrotnie
nawet niemożliwe.

Nadkompensacja
(kraj emigracji)

Wszystko to, co zostawiło się w kraju
pochodzenia, jest często nadmiernie
lub niewspółmiernie negatywnie
oceniane, a to wszystko, co nowe,
bywa zdecydowanie zbyt pozytywnie przeżywane. Dochodzi do jednostronności, to znaczy spostrzegania tylko i wyłącznie pozytywnych
obrazów, przeakcentowana szans,
człowieka wypełniają euforyczne,
pozytywne uczucia co do możliwości przystosowania się do nowej rzeczywistości. Możliwość ryzyka związana z faktem emigracji jest w tej
fazie wyparta ze świadomości. Naturalnym następstwem takiej sytuacji jest oczywiście fakt, że tego typu
psychicznych obrazów nie można
długo utrzymać w takim stanie (prawie maniakalnym), ponieważ zbyt
daleko są one oddalone od rzeczywistości realnej i stosunków rzeczywiście występujących w normalnym,
zwykłym życiu.

Faza
wg Cullberga

Przebieg, charakterystyka

Trudności adaptacyjne polskich emigrantów ekonomicznych
Dekompensacji

Najdłuższa i jakościowo najgłębsza Szok
faza migracyjna, dochodzi do głosu
tłumione i wypierane ryzyko, przywiezione obciążenia i doświadczenie rozłąki. Dochodzi do zaburzeń
psychosomatycznych, oraz rozwoju różnego rodzaju uzależnień, ponadto mogą pojawić się zaburzenia
psychiczne, choroby serca i układu
krążenia. Właśnie w tej fazie, kiedy
przebiega ona ekstremalnie niekorzystnie, wielu migrantów może
zostać klientami różnych poradni,
systematycznie chodzić do lekarza.
Reakcja

Wielopokoleniowe procesy
przystosowania

Etap ten charakteryzuje się rozwija- Naprawa
niem indywidualnych strategii przystosowawczych oraz coraz lepszym
radzeniem sobie z następstwami
emigracji, a nawet umiejętnością
świadomego przeżywania i kształtowania swojej emigracji. Osiągając tę
fazę, migranci mają już wykształconą bikulturalną, dwukulturową identyfikację. Potrafią identyfikować się
z produktami dwóch społeczeństw
lub dwu kultur. Rzadko dochodzi tu
do mieszania kultur. W większości
działa się tu wybiórczo i „bierze” się
z każdej kultury to, co najlepsze dla
danej osoby. W ten sposób otwiera
się szansa do jeszcze pełniejszego
rozwoju osobowości i do osiągnięcia wyższego poziomu psychicznej
stabilizacji.
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Konfrontacja z nowym narodem,
kulturą, językiem budzi poczucie
obcości i dezorientacji. Reakcje
migranta w nowym kraju mają
znamiona szoku, budzą bezradność, zdziwienie, a nawet wrogość.
Utrata domu, środowiska naturalnego, osób, języka, autonomii
i tożsamości, objawia się w tej fazie
smutkiem, stresem i lękiem oraz/
lub kryzysem tożsamości.

Trwa zwykle ok. 6 miesięcy. Wstrząs
i otępienie przechodzą i migrant
zaczyna stopniowo rozumieć, iż
zmieniły się realia jego egzystencji
i uświadamia sobie, że już „nie należy” do kraju pochodzenia, ale też
nie w pełni jest członkiem kraju
przyjmującego. W fazie tej często
pojawiają się myśli o rezygnacji
z migracji i powrocie do domu.
Migrantowi towarzyszą uczucia
smutku i żałoby. Wspomina kraj
pochodzenia, często wraca myślami
do osób, które pozostawił w kraju,
zaczyna szukać pomocy – często
stanowią ją telefony, fora internetowe, poszukiwania osób które znalazły się w podobnej sytuacji.
Zwana także fazą przepracowania.
Za początek tej fazy uznaje się moment, gdy emigrant coraz rzadziej
wraca pamięcią do kraju pochodzenia, a zaczyna organizować sobie swój świat w oparciu o zasoby
kraju przyjmującego. Migrant odnajduje „obiekt przejściowy”, który
pełni funkcję pomostu pomiędzy
krajem wysyłającym a przyjmującym. Może to być fakt komunikowania się z rodziną (skype, gg, telefon), polskie jedzenie kupione za
granicą, itd. Na tym etapie migrant
czuje się już pewniej i zaczyna budować sieć społeczną uwzględniając zagraniczne instytucje, znajomych obcokrajowców itd.
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Reorientacja

Ostatnia, zaliczana już do „pokryzysowych” faz. Jeśli migrant pomyślnie przejdzie poprzednie fazy
(często fiksując się na nich, wracając do poprzednich), ta ostatnia
trwa do końca migracyjnego pobytu. Migrant coraz częściej (zdając
sobie z tego sprawę) określa kraj
pochodzenia jako kraj, w którym
się urodził, a kraj przyjmujący domem.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Gembala, 2010; Kubitsky, 2012

Pomyślne przejście faz migracji zakłada posiadanie „kompetencji interkulturalnej”, czyli pewnych potencjałów adaptacyjnych, definiuje się ją jako
niedokończone staranie człowieka związanego kulturowo o wykorzystanie potencjału swojej
zdolności do kulturowości, staranie reagowania na nieznane, obce nie tylko w sposób inkluzywny lub ekskluzywny, ale gdzie jest on zdolny do kreatywnego ukształtowania nowych doświadczeń, wychodząc poza etniczno-nacjonalne granice, w taki sposób, że interesy obu stron
po rozważeniu różnych punktów widzenia doprowadzą do optymalnego wyrównania, zarówno
na poziomie indywidualnym, jak i instytucjonalnym. (Gembala, 2010: 156)

Potrzeba tu swego rodzaju „elastycznego balansu między dwoma kulturami,
kulturą przyniesioną i kulturą zastaną, oraz niepodejmowanie wartościowania
różnic” (Gembala, 2010: 157). Do aspektów interkulturalnego kształcenia, potrzebnych do wykształcenia interkulturalnej kompetencji niezbędne są: empatia,
zdolność do rozwiązywania konfliktu, kompetencje językowe, odpowiedzialność,
umiejętność spostrzegania różnic, cech wspólnych, i tolerancja (por. Gembala,
2010).
W odpowiedzi na polską akcesję w struktury Unii Europejskiej migracje
zaczęły charakteryzować się nową jakością. Zacieraniu według wspomnianej
wcześniej koncepcji oddramatyzowania migracji ulegać mogą zatem także fazy
migracji.
Jednym ze skutków globalizacji jest zjawisko określane mianem transnacjonalizmu, czyli procesu, za sprawą którego migranci funkcjonują codziennie
(na wielu płaszczyznach – społecznej, gospodarczej, rodzinnej, kulturowej, politycznej), ale poniekąd w oderwaniu od terytorialności, z pominięciem granic
państw (Glick-Schiller, Bash, Blanc-Szanton, 1994: 22). Emigrant współczesny
jest niejako automatycznie emigrantem transnacjonalnym, o ile „utrzymuje liczne, (wyniki badań własnych pokazują jednoznacznie, że utrzymuje) (por Ko-
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zielska, 2014), a przede wszystkim stałe kontakty, przekraczające granice państw
narodowych i konstruuje swoją tożsamość w odniesieniu do więcej niż jednego
państwa narodowego” (Niedźwiedzki, 2010: 75). Omawiane zjawisko wyraża
się pozostawaniem migranta w bliskim kontakcie z krajem, z którego pochodzi,
oraz z krajem, który aktualnie zamieszkuje. Możliwość „pozostawania w kontakcie” mimo znacznych odległości geograficznych jest niewątpliwie cechą naszych
czasów, która dokonuje się za sprawą chociażby Internetu, telefonu, tanich linii
lotniczych itd. Transnacjonalizm zmienił obraz współczesnej migracji z niegdyś
jednokierunkowej w wielokierunkową (por. Kubitsky, 2012). Bycie „tu i tam”
wpływa na poczucie tożsamości; w kontekście migrantów mówi się wówczas
o tożsamości dwukulturowej lub dwuogniskowości kulturowej. Fundamentalne
znaczenie ma tutaj zaangażowanie migranta w życie w kraju pochodzenia i kraju
emigracji, rezultatem jest powstanie sieci transnarodowych, w które angażują
się także nieemigranci (ich rodziny, przyjaciele z rodzimych krajów). Sieci te
mają nieformalny charakter, a ich podstawą jest zaufanie, wsparcie i solidarność
(por. Niedźwiedzki, 2010: 74–75). Transnacjonalizm niesie ze sobą także pewne
niebezpieczeństwa, bowiem „imigrant transnacjonalny nie odczuwa potrzeby
aklimatyzacji do nowego środowiska w takim zakresie jak tradycyjny imigrant”
(Kubitsky, 2012: 20). Wobec omawianego zjawiska zauważyć należy, iż zanika tu
pewna ostateczność migracji, jej nieodwracalność. Przyczynił się do tego rozwój telekomunikacji, Internetu i umasowienie środków transportu. Transnarodowość realizuje się za sprawą telefonu komórkowego, który jest dla emigranta
„apteczką pierwszej pomocy”, po którą sięga w chwili zwątpienia, nostalgii za
krajem pochodzenia, tęsknoty za rodziną. Pomoc i wsparcie następuje zatem od
razu. Koszty osobiste związane z migracją, tęsknota, smutek, są „uleczane” natychmiast. Internet to swoisty „ośrodek informacyjny”, który wraz z istniejącą na
miejscu migracyjną siecią wsparcia stanowi nieoceniony zasób. Bywa pomocny
w szukaniu mieszkania, pracy, pomocy medycznej, socjalnej itd. Telewizja i Internet pozwalają pozostawać w nieustannym kontakcie z krajem pochodzenia,
umożliwiają śledzenie wydarzeń politycznych, kulturalnych i sportowych. „Zdobycze technologii komunikacyjnej eliminują, a przynajmniej łagodzą poczucie
nieodwracalności migracji i jednocześnie sprawiają, że emigrant często odnosi
wrażenie, że nadal częściowo mieszka w swojej ojczyźnie lub że jego dom jest na
wyciągnięcie ręki – kliknięcie myszą” (Kubitsky, 2012: 22). Otwarcie granic na
oścież w ponowoczesności spowodowało, iż wyraz „obczyzna” zmienił znaczenie,
nie jest już tak dramatyczny. Transnacjonalizm realizuje się za sprawą globalizacyjnych „produktów”, kreuje nowy obraz poakcesyjnych migracji zagranicznych.
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Migracje poakcesyjne to zupełnie nowe wędrówki, niczym nieprzypominające
wędrówek opisanych w przełomowym dziele Chłop polski w Europie i Ameryce
Thomasa i Znanieckiego.

Trudności adaptacyjne imigrantów
Pomimo wyżej nakreślonych koncepcji „migracji oddramatyzowanej” problemy
towarzyszące polskim imigrantom już w kraju przyjmującym są różne i jest ich
wiele. Tylko ich świadomość pozwoli na wsparcie migracyjnego procesu, a tym
samym minimalizowanie migracyjnych trudności. Analiza doniesień badawczych
pozwoliła określić pulę najczęściej występujących problemów podczas pobytu na
emigracji – ze szczególnym uwzględnieniem emigracji zarobkowej. Respondenci
zostali poproszeni o określenie ważności (a tym samym faktu wystąpienia) poszczególnych trudności, których lista powstała na podstawie literatury tematu:
różnice kulturowe trudne do zaakceptowania, brak wiedzy na temat kraju emigracji, tęsknota za bliskimi, początkowy (krótki) brak pracy i kłopoty finansowe,
utrzymujące się przez dłuższy czas trudności – brak pracy, problemu finansowe,
mieszkaniowe, niechęć rodowitych mieszkańców kraju do obcych, długotrwałe
poszukiwanie pracy, częste jej zmienianie, poszukiwanie mieszkania, trudności
mieszkaniowe (np. zamieszkiwanie sporej liczby osób w jednym lokum), zorganizowanie formalności – praca – urzędy, trudności komunikacyjne, lewostronny
ruch uliczny (dotyczy np. UK i Irlandii), inny klimat, jedzenie, trudności w przystosowaniu się, brak wsparcia na miejscu, osamotnienie.
Zdecydowanie dużym problemem, z którym przyszło się zmierzyć polskim
imigrantom w obcych krajach, była dla respondentów tęsknota za bliskimi, którzy
przebywali w kraju (77,59%). Duży dyskomfort powodowany był także początkowymi trudnościami, związanymi z zorganizowaniem sobie życia w obcym kraju –
znalezieniem pracy, mieszkania, zorganizowaniem formalności (łącznie 54,02%).
Za powodujące problemy, ale już nie tak często wskazywane, uznano także długotrwałe poszukiwanie pracy, częste jej zmienianie (43,1%), trudności mieszkaniowe
(np. zamieszkiwanie sporej liczby osób w jednym lokum) (40,22%) oraz zorganizowanie formalności wymagających znajomości języka – praca – urzędy (49,43%).
Za utrudniający adaptację uznano także inny klimat oraz jedzenie (47,70%). Wyrażające się w takich sentencjach użytkowników Internetu: teraz nie mogę już patrzeć na angielski chleb, denerwują mnie te dwa krany w łazience i to, że nie mogę
sobie swobodnie porozmawiać, bo mój angielski na to na razie nie pozwala (http://
magazyn.goniec.com/413/emigrant-na-kozetce/).
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Ryc. 1. Występowanie trudności adaptacyjnych
Źródło: opracowanie własne

Świadomość podstawowych trudności, z którymi borykają się emigranci, pozwoli sprawniej zaplanować proces poradnictwa i wsparcia dla nich. Co
istotne, trudności kulturowe nie są dla emigrantów ważnym problemem (choć
w świadomości potocznej jako takie funkcjonują). Aż 85,56% osób stwierdziło,
że różnice kulturowe nie stanowiły dla nich problemów, podobnie jeśli rozpatrywać problem braku wiedzy o kraju przyjmującym, aż 77% osób uznało, iż
wspomniany fakt nie stanowił trudności. Ponad połowa migrantów powrotnych
zaznaczyła także, iż nie odczuła niechęci ze strony rodowitych mieszkańców
krajów przyjmujących. Problemowe nie są także kwestie związane z lewostronnym ruchem ulicznym czy brakiem wsparcia na miejscu, co ponownie zaświadcza o istnieniu pożytecznych sieci wsparcia wśród migrantów, które w dobie
globalnych zmian są kontaktami zarówno „face to face”, jak i tymi zdalnymi,
niewymagającymi bezpośredniego kontaktu. Znaczących informacji na temat
trudności towarzyszącym ludziom w ich migracyjnych doświadczeniach dostarcza także analiza, obszernej w tej kwestii blogosfery. Kosmopolityczna emigrantka za pośrednictwem forum radzi, jak na emigracji przetrwać. Proponuje
przeczytać wskazany przez siebie artykuł, ku przestrodze w bagatelizowaniu
migracyjnych dolegliwości(pisownia oryginalna):
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Ja wyjechałam. Jest ciężko, czasami bardzo ciężko, ale nie żałuję swojej decyzji.
Czy tu zostanę, jeszcze nie wiem, może pojadę gdzieś indziej. Bo ja z tych, co ich
zawsze nosi. Dla tych, co się zastanawiają, czy wyjechać, polecam poniższy artykuł: Chorzy na emigrację. O tym się głośno nie mówi. Choroby psychiczne u emigrantów mogłyby zburzyć wiele polskich mitów o dobrodziejstwach czekających
na Zachodzie. Pakujemy swoje życie do walizek, wierząc, że czeka na nas kraj
spełniających się marzeń. Jesteśmy w stanie zmierzyć się ze wszystkim: nowym
językiem, kulturą, klimatem. Tylko nie z samym sobą… Wszyscy wjeżdżamy do
nowego kraju z bagażem pełnym nadziei. I nieważne, czy chcemy poprawić swoją sytuację ekonomiczną, jedziemy za „głosem serca” czy podejmujemy naukę
na zagranicznym uniwersytecie. Wprawdzie już w Polsce pojawiają się pierwsze
obawy, ale skutecznie je od siebie odganiamy. W końcu nie jesteśmy pierwsi, nie
ostatni. (…) zaczynamy powoli rozumieć, że dom, przyjaciele, rodzina – wszystko zostało w Polsce. I że wcale nie jesteśmy „u siebie”… Emigracja – amputacja?
– (…). (Ola80, http://f.kafeteria.pl/temat.php?id_p=3205443)
Najczęściej wymieniana przez respondentów tęsknota jawi się wielowymiarowo tęskni się za rodziną, znajomymi, a także zapachami, smakami i widokami,
klimatem świąt itd. Blogowicze i użytkownicy forów doradzają sobie wzajemnie,
jak przeżyć migracyjny kryzys i poradzić sobie z migracyjnymi trudnościami:
U mnie nie da się ukryć tęsknoty. Codziennie jestem myślami na moich włocławskich ulicach, widzę je oczyma wyobraźni:) Zastanawiam się wtedy jaka jest
pogoda na danej ulicy, że żółte autobusy mkną, ludzie gdzieś idą. Przenoszę się
uczuciami np. jak to było pięknie wracać do domu zatłoczonym autobusem w zimowy dzień hehe. Gdzie trzaska mróz, w oknach blokowisk świecą światła i ten
zapach powietrza. Emocje, które towarzyszyły mi każdego dnia są tak intensywnymi wspomnieniami, że aż serce ściska. Jestem w UK, to odczuwam jakbym trafiłam na inną planetę. Jestem wrażliwa, skończyłam w sumie szkołę artystyczną,
więc uważam, że jestem w szczególny sposób naznaczona, niekoniecznie dobry,
jak się okazuje. Zbyt bardzo uwrażliwiona, już taki typ ze mnie. Wczoraj cały
dzień myślałam o sklepie ogrodniczo-nasiennym na ulicy Wysokiej:) Ten zapach
nasion, wiosna, spacery z Mama po szkole do tegoż sklepu w celu zakupienia
produktów na Nasza działkę. Późne lata 80-te,wczesne 90-te. Te moje wybujałe
emocje raczej prowadza do duchowej katorgi, w jakiej tkwię od 4 lat. Jedno wiem,
że nigdy wcześniej w Pl nie zastanawiałam się nad tym, co było, nad minionym
czasem, latami dzieciństwa. Teraz odczuwam to bardzo intensywnie. Doceniajcie to co macie! Wiem, że ciężko jest żyć w Pl, ale nie warto tego rzucać czasami
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dla większych pieniędzy. Tym bardziej jeśli jesteście jednostką podobną do mnie
Wczoraj z sentymentu obejrzałam 4 filmy Kieślowskiego raczej Dekalogi (I, II,
IV, VII). Tam mam szanse zobaczyć Polskę taka jaka pamiętam z lat 80 tych:)
Przy okazji odświeżyć ludzkie wartości. (PhilosophyOfLife, http://www.lagata.
pl/topic/6794-tesknota-na-emigracji/page__st__20)

Zakończenie
Problemy, które uczyniono tematem niniejszego opracowania, wpisują się w szerszy kontekst badań zgłębiających interesującą mnie problematykę emigracji zarobkowych Polaków. Dotyczą one zwłaszcza problemów wpisanych w humanistyczny
dyskurs nad wielowymiarowością życia człowieka ze szczególnym uwzględnieniem jego funkcjonowania na międzynarodowym rynku pracy. Warto podkreślić w tym miejscu, iż emigracja zarobkowa, choć w dobie globalizacyjnych przeobrażeń została „oddramatyzowana”, stanowi ogromne wyzwanie dla człowieka
– zwłaszcza młodego. Mimo socjologicznego dyskursu opisującego nieustraszonego, pragnącego przyjemnego życia pełnego sukcesów (w tym ekonomicznych)
i transnacjonalnych przygód globalnego nastolatka – człowieka, który za sprawą
globalizacyjnych przeobrażeń z (nie)obcą kulturą globalną styka się każdego dnia
w kraju pochodzenia, należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż migracja to wyzwanie i ogromny kryzys (także w aspektach rozwojowych) w życiu człowieka.
Zaprezentowane spektrum problemów, z którymi przyszło się mierzyć młodym
polskim emigrantom ekonomicznym, jest obszerne, co powoduje z kolei, iż należy
objąć ich wsparciem, które wobec natury ich funkcjonowania, ma transnarodowy
charakter.
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Scientific reflections on information literacy have emphasized that young people must develop information
competences related to using the internet. among various
approaches, in the generic approach, catalogues of competences are constructed and treated as lists of desired behaviors and skills. the article aims to criticize this approach
and its characteristic fetishization of theoretical categories;
because of fetishization, these catalogues of competences
fail to reflect social reality. the article presents the practices
of female bloggers of the pro-ana movement: young girls
who consider anorexia not a disease but a lifestyle. using
the method of content analysis, the author analyzed 561
blog entries on 15 blogs and compared the collected data
with a model catalogue of competencies created based on
the literature. perceived from the perspective of the generic approach, female pro-ana bloggers may be considered
information-literate. this implies that this approach is deficient as the pro-ana movement negatively impacts both
healthy and ill girls. the analysis indicates that proponents
of the generic standpoint should distinguish the so called
competent negative uses.
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Wprowadzenie
Dzisiaj o kompetencjach informacyjnych (information literacy) pisze się bardzo
dużo, zwykle uznając je za powiązane z nowymi technologiami informacyjnymi, głównie z Internetem. Bycie kompetentnym informacyjnie (information literate) wiąże się z „prawidłowym”, bo korzystnym dla kogoś, wyszukiwaniem,
przechowywaniem, kontrolowaniem, produkowaniem czy komunikowaniem
informacji z wykorzystaniem Internetu (Talja, Lloyd, 2010: VIII–XX; Tuominen, Savolainen, Talja, 2005: 329–345). Omawianą information literacy określa
się również mianem information technology (IT) literacy, digital literacy czy network literacy. Różne dyskursy w odmienny sposób patrzą na kwestię kompetencji informacyjnych, za każdym razem podkreślając konieczność ich nabywania czy utrwalania.
Podmiotem różnych działań mają być przede wszystkim ludzie młodzi, przy
czym kategorię tę rozumie się bardzo szeroko – w literaturze zwraca się uwagę
na potrzebę odpowiedniego edukowania przedszkolaków, uczniów różnych etapów szkolnych (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna) czy
studentów (Livingstone, 2003: 147–166; Livingstone, 2009). Kompetencje należy
wpajać różnymi drogami – formalną, czyli po prostu w szkole lub na uczelni, ale
także w toku tak zwanej edukacji nieformalnej, to jest w codziennym funkcjonowaniu z rówieśnikami czy z dorosłymi.
Wspomniane różne dyskursy dotyczące kompetencji informacyjnych doskonale omówiły w swoim artykule Windows on information literacy worlds
Mandy Lupton oraz Christine Bruce (Lupton, Bruce, 2010: 3–28). Wyróżniły
one trzy podejścia: generyczne (generic), sytuujące (situated) oraz przekształcające (transformative). To ostatnie jest ujęciem krytycznym i kładącym nacisk
na emancypację jednostek oraz grup. Bycie kompetentnym (literate) jest tutaj
równoznaczne ze zdolnością do podważania zastanego status quo i efektywnego inicjowania zmiany społecznej (por. Endres, 2001: 401–413). Jako takie to
ujęcie nie będzie mnie interesować. Inaczej w przypadku podejścia sytuującego,
które wiąże kompetencje z praktykami społecznymi, w tym sensie, że kompetencje powinny być „ulokowane” w owych praktykach (por. Lloyd, 2010: 29–50).
Kompetencje różnią się w zależności od kontekstu i nabierają kształtu w danych
warunkach kulturowych i społecznych; należy w związku z tym mówić nie tyle
o jakimś jednym information literacy, ale information literacies. Mamy do czynienia z nurtem socjokulturowym w następujący sposób traktującym kompetencje informacyjne:
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W tej perspektywie, kompetencje wynikają z kontekstu, są autentyczne, wynikają ze współdziałania i partycypacji. Kompetencje dotyczą jednostek i grup, które podejmują decyzje, tworzą
znaczenia i rozwiązują osobiste, zawodowe, indywidualne czy wspólnotowe problemy. To, co
konstytuuje kompetencje, jest subiektywne, bowiem będą się one różnić w zależności od kontekstu oraz będą inne dla każdej jednostki czy grupy społecznej. (Lupton, Bruce, 2010: 7–8)

Zwrócenie uwagi na socjokulturowy charakter kompetencji informacyjnych
jest znamienne z perspektywy proponowanych działań edukacyjnych odnoszących się do formalnego systemu kształcenia (Lupton, Bruce, 2010: 7–8; Lipponen,
2010: 51–64). Uczniów nie należy traktować jak robotów, zaprogramowanych tak,
aby funkcjonowały zgodnie z jakimś jednym przyjętym przez edukatora rozumieniem kompetencji. Proces edukacyjny powinien być raczej dostosowany do danego ucznia i mieć na uwadze jego codzienność oraz kontekst społeczno-kulturowy,
w którym on funkcjonuje. Zwolennicy podejścia sytuującego zwracają również
uwagę na to, że nabywanie umiejętności ma charakter wspólnotowy; chodzi o to,
że uczymy się (i generujemy nową wiedzę) jako członkowie różnych grup. Szczególnie widoczne jest to w wypadku tak zwanych wspólnot praktyki (communities
of practice) definiowanych jako grupy ludzi dzielących wspólne zainteresowania
i cele (por. Wenger, 2000). W ich realizacji stosują oni podobne praktyki, pracują, używając podobnych narzędzi czy takiego samego języka. Wspólnoty praktyki
powstają wówczas, gdy ludzie podejmują podobne aktywności, podzielają obawy
czy tak samo rozumieją konkretne problemy (por. Brown, Duguid, 2001: 198–213;
Harris, 2008: 248–255).
Kontekstowego charakteru kompetencji informacyjnych zdają się nie dostrzegać akademicy reprezentujący podejście generyczne, o którym Lupton i Bruce napisały:
Perspektywa generyczna ukazuje kompetencje jako „funkcjonalne” albo „nadrzędne”. Zgodnie
z tym podejściem kompetencje są uważane za wynikające z istnienia zestawu umiejętności, które muszą opanować jednostki (…). W przedstawianym podejściu generycznym kompetencje są
neutralne, obiektywne, oparte na tekście, apolityczne, reprodukowane, standaryzowane i uniwersalne. (Lupton, Bruce, 2010: 7)

Kompetencje traktowane są tutaj w kategoriach listy pożądanych zachowań
i umiejętności, z całkowitym pominięciem ludzkich praktyk. Zdobywanie i różnorodne wykorzystywanie informacji ma przebiegać niezależnie od kontekstu czy
codzienności różnych grup społecznych.
Podejście generyczne przejawia się konstruowaniem najróżniejszych katalogów kompetencji. Powstają one zwykle w ramach jakiegoś projektu z zakresu edu-
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kacji medialnej lub stanowią część większego tekstu. Są spisem tego, co młodzi
powinni wiedzieć, jakie umiejętności posiadać i czego być świadomi, jeśli chcą być
internetowo kompetentni (por. Rozkosz i in., 2014: 263–273). Katalogów istnieje
tak dużo, że bardzo trudno byłoby je wszystkie wymienić. Badacze tworzą je zwykle na „zlecenie” instytucji naukowych, organizacji trzeciego sektora czy agencji
rządowych. Warto wspomnieć o anglojęzycznych katalogach instytucji, takich jak:
American Association of School Librarians (AASL, 2007), American Association
of School Librarians i Association for Educational Communications and Technology (AASL, AECT, 1998), Council of Australian University Librarians (ANZIIL,
2004) czy The International Federation of Library Associations and Institutions
(IFLA, 2005; IFLA, 2012).
Choć katalogów nie można wrzucać do jednego worka, to jednak proponują
one dosyć podobne zestawy kompetencji (wspomnę o tym dalej). Niektóre podkreślają co prawda ich kontekstowość, ale fakt ten nie przekonuje reprezentantów
podejścia sytuującego. Ich zdaniem sam charakter katalogu – jako zestawu pewnych wymienianych po kolei umiejętności – prowokuje do błędnego traktowania
kompetencji informacyjnych. Interpretacja katalogów i ich powszechny odbiór
w sferze formalnego kształcenia są zawsze generyczne, nawet jeśli katalogi zwracają się w stronę kontekstu społeczno-kulturowego (por. Edwards, Bruce, 2004:
141–157; Lupton, 2004; Purdue, 2003: 653–662). Katalogi wymuszają pewien
sposób myślenia, w przypadku którego nie dostrzega się i nie dyskutuje nad tym
kontekstem. Chce się po prostu zaprezentować idealnego człowieka „umiejącego”,
który ma stawać się kompetentnym przez podjęcie serii kroków prowadzących do
zdobycia kolejnych umiejętności (Eisenberg, Berkowitz, 1990).
Prezentowany artykuł opowiada się za podejściem sytuującym. Dołączam się
do krytyki podejścia generycznego jako wymuszającego tworzenie kolejnych katalogów. Pokazuję je jako przejaw fetyszyzacji kategorii teoretycznych, będącej znaczącym metodologicznym niedopatrzeniem. Polega ono na zupełnym oderwaniu
procesów, badawczego czy edukacyjnego, od rzeczywistości społecznej.
Celem artykułu jest krytyka nurtu generycznego i występującej w jego wypadku fetyszyzacji przez pryzmat konkretnych praktyk młodych ludzi. Skoncentruję się na zjawisku istniejących w Internecie miejsc pro-ana, czyli skupiających
dziewczyny uważające anoreksję za specyficzny styl życia. Dla mojego wywodu
nie liczy się to, czy pro-ana będzie się określać mianem ruchu społecznego, czy też
„przypnie się” do niej inne pojęcie – na przykład subkultury albo sekty (Klichowski, 2013: 157–172). Ważne jest, że mamy do czynienia z młodymi dziewczynami
– zwykle w wieku od 16 do 25 lat (Csipke, Horne, 2007: 196–206; Jablow, 2000;
Stochel, Janas-Kozik, 2010: 693–702; Ward, 2007) – które albo już są chore na an-
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oreksję, albo wykazują znaczące predyspozycje, aby zachorować. Internet jest dla
nich przestrzenią, gdzie się ujawniają ze swoją chorobą albo zdradzają z anorektycznymi skłonnościami. Można to robić, zakładając strony WWW czy blogi, ale
też używając kont na profilach serwisów społecznościowych (na przykład Facebook) – jeśli chodzi o artykuł, skupię się na blogach. W literaturze przedmiotu cały
czas brakuje wskazywania wad podejścia generycznego przez podawanie konkretnych egzemplifikacji dotyczących młodzieży (Lloyd, 2010: 29–50).
Krytykę fetyszyzacji przeprowadzam, udowadniając, że osoby zrzeszone w ruchu pro-ana są kompetentne informacyjnie (information literate), jeśli spojrzeć na
nie przez pryzmat charakterystycznych dla podejścia generycznego katalogów. Jak
pokażę w ostatniej części artykułu, przynależność do pro-ana niekorzystnie odbija się na zdrowiu oraz rozwoju psychicznym czy społecznym dziewczyn. Udowodnienie, że są one kompetentne, jeśli spojrzeć na nie przez odniesienie się do
katalogów kompetencji, będzie zatem wyraźnym dowodem niestosowności ujęcia
generycznego. Paradoksalnie, do krytyki tego stanowiska używam metod najczęściej przyjmowanych przez jego reprezentantów. To właśnie oni są zwolennikami
badań sprawdzających, na ile kompetencje członków badanej grupy odpowiadają
pewnemu przyjętemu z góry wzorcowi.
Pokazywany przeze mnie przykład pro-ana uwidacznia rzadko podnoszoną
i komentowaną słabość podejścia generycznego. Chodzi o zakładanie na wyrost,
że młodzi, nauczeni posługiwać się siecią wskutek różnych edukacyjnych posunięć, zawsze wykorzystywać będą nabyte umiejętności z korzyścią dla siebie. Nie
zauważa się, że wcale tak się nie musi dziać, ponieważ ludzie nabywane kompetencje wykorzystują w swoich codziennych aktywnościach, nie zawsze pozytywnie na
nich wpływających.
Charakterystyczne dla nurtu generycznego katalogi są mocno obciążone (biased). Co prawda w niektórych pojawia się kategoria „mądrego” lub „refleksyjnego”
korzystania z informacji dla dobra własnego/innych, ale nawet jeśli tak się dzieje,
kategoria ta nie jest omawiana szerzej. Katalogi zwykle konkludują, że ktoś jest
kompetentny wówczas, jeśli wie czy potrafi konkretne rzeczy (Lipponen, 2010: 55).

Metody
Jak wspomniałem już wyżej, krytykę fetyszyzacji przeprowadzam, udowadniając,
że dziewczyny pro-ana są kompetentne informacyjnie (information literate) z perspektywy charakterystycznych dla stanowiska generycznego katalogów kompetencji. Dlatego właśnie niezbędne jest krótkie, syntetyzujące spojrzenie na zawartość
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tych katalogów. Wcześniej stwierdziłem, że jest ich bardzo dużo, a wymienianie
wszystkich nie jest celem tego opracowania. Jedne katalogi są bardziej precyzyjne, inne mniej; jedne operują większą liczbą przykładowych umiejętności, inne
mniejszą. W różnych wykazach umiejętności są odmiennie porządkowane i nazywane, jednak w zdecydowanej większości katalogów tak naprawdę wskazywane
są te, które opiszę niżej (por. Siuda, Stunża, 2012; Siuda, Stunża, Dąbrowska i in.,
2013). Mają one być kluczowe dla młodego człowieka dojrzewającego w świecie
Internetu. Ogólnie sprawę ujmując, można stwierdzić, że zaprezentowany syntetyzujący przegląd jest swoistym zwierciadłem wielu różnych katalogów.
Po pierwsze, liczy się sprawne i skuteczne docieranie do informacji, co na przykład oznacza, że chcąc wyszukać w sieci jakąś informację, należy dostosować narzędzie wyszukiwania do rodzaju poszukiwanej treści. Każdy powinien wiedzieć,
że pomocy szkolnych najlepiej jest szukać w serwisach typu Wikipedia, a opisów
filmów chociażby w IMDb. Poza tym dobrze jest posiąść różne umiejętności, na
przykład wpisywania odpowiednich (dających najlepsze rezultaty) słów kluczowych do wyszukiwarek internetowych. Kolejną wymaganą kompetencją jest krytyczna ocena informacji, między innymi zdanie sobie sprawy, że źródła sieciowe
mogą się mylić. Artykuł na Wikipedii może zawierać wiele nieścisłości, które każdy sprawnie posługujący się Internetem powinien wyłapać, a przynajmniej rozumieć konieczność weryfikacji znalezionych wiadomości, czyli zdobycia dodatkowych informacji z innych źródeł. Po trzecie, ważna jest umiejętność tworzenia,
przetwarzania i prezentowania przekazów oraz znajomość prawnych aspektów
ich przygotowania. Bardzo dobrze jest, gdy młoda osoba wrzuca do sieci własne
zdjęcia czy filmy, potrafi w różny sposób remiksować, przerabiać materiały w niej
znalezione, używa ich do własnych kreatywnych zajęć, a na dokładkę wie, w jaki
sposób to robić, aby nie naruszać prawa autorskiego. Po czwarte, istotne jest bezpieczne korzystanie z Internetu, czyli dbanie o nieujawnianie haseł, unikanie tak
zwanego cyberbullyingu, to znaczy zaczepek ze strony innych, nieodpowiadanie na
wiadomości od podejrzanych (obcych) osób czy też budowanie swojego wizerunku
w taki sposób, aby był on z korzyścią dla budującego. W ostatnim wypadku chodzi na przykład o nieumieszczanie na różnych profilach społecznościowych kompromitujących daną jednostkę zdjęć, filmów czy innych materiałów – chociażby
takich, które wskazują, że ktoś jest w stanie upojenia alkoholowego. Po piąte wreszcie, młodzi powinni być w sieci towarzyscy, to znaczy partycypować w różnych
społecznościach. Jeśli ma się założony profil na Facebooku, to warto na nim się
udzielać w ten sposób, żeby zawiązywać znajomości przynoszące różnego rodzaju
wsparcie, na przykład informacyjne, czyli radzić się innych użytkowników w różnych kwestiach.
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Chcąc sprawdzić, czy dziewczyny z ruchu pro-ana uznać można za kompetentne, jeśli zastosować do ich analizy opisany wyżej syntetyzujący wzorzec katalogów, zdecydowałem się przebadać zjawisko pro-ana za pomocą analizy treści
– pod lupę wziąłem różne internetowe blogi pro-ana. Warto zaznaczyć, że metody
badań internetowych (online research methods) wydają się najlepsze, jeśli chodzi
o analizę pro-ana, ponieważ jest to zjawisko jedynie internetowe – miejscem spotkań dziewcząt jest sieć. Ze względu na konieczność zachowania anonimowości nie
spotykają się one offline, nie ujawniają też żadnych danych, które pomogłyby je
zidentyfikować (więcej napisałem o tym dalej).
Niezwykła „tajemniczość” reprezentantek pro-ana powoduje, że bardzo trudno przeprowadzać w tym środowisku badania netnograficzne w takim wydaniu,
jak opisał je Robert V. Kozinets (Kozinets, 2010), to znaczy polegające na obserwowaniu tego, co robią w sieci członkowie danej społeczności przy jednoczesnym
wchodzeniu z nimi w interakcje. Właśnie dlatego poprzestałem na „czystej” analizie treści służącej mi do zrozumienia znaczeń, wątków i wzorów manifestujących
się w badanej społeczności. W odkrywaniu owych znaczeń pomocne było z pewnością odwołanie się do literatury na temat pro-ana.
Przeanalizowałem 15 blogów, przy czym nie podaję ich nazw oraz adresów
WWW. Ujawnienie takowych byłoby wątpliwe ze względów etycznych. Jak już
wspomniałem, użytkowniczki sieciowych miejsc pro-ana niezwykle dbają, aby nie
podawać na nich żadnych danych mogących pomóc je zidentyfikować. Chociaż
blogi pro-ana funkcjonują w „publicznej przestrzeni” Internetu, to znaczy każdy ma
do nich dostęp, to jednak podejrzewać można, że dziewczyny traktują te blogi jako
przestrzeń prywatną. Jak wskazało już wielu metodologów badań w sieci, mamy
w niej do czynienia ze skomplikowaną naturą relacji między tym, co jest uważane za
sferę publiczną, a tym, co postrzega się jako sferę prywatną (Berry, 2004: 323–332;
Peden, Flashinski, 2004: 1–26). W cyberprzestrzeni niejednokrotnie bardzo trudno
jest rozstrzygnąć, czy ma się jeszcze do czynienia z pierwszą, czy już z drugą. Jeśli
patrzy się na otwarty charakter danego miejsca, należy wnioskować, że jest to sfera
publiczna. Jeśli jednak zważy się, że ludzie ujawniają w ramach wspólnoty bardzo
dużo prywatnych, często wstydliwych i intymnych informacji, grupa postrzegana
być powinna jako przynależąca do sfery prywatnej. Kryterium powszechnej dostępności przestaje być niezawodnym wyznacznikiem sfery publicznej. Błędem jest
podchodzenie do tego, co piszą w sieci ludzie, w taki sam sposób, jak traktuje się
chociażby wywiady w czasopismach czy przekazy telewizyjne bądź radiowe. Mimo
że często dostęp do tego, co umieszczane jest w Internecie, nie jest w żaden sposób
ograniczany, ludzie mogą nie być tego świadomi oraz sądzić, że informacje docierają tylko do tych, którzy uszanują i zrozumieją ich sytuację, problemy itp.
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W swojej ocenie tego problemu kierowałem się poradami sformułowanymi
przez Storma A. Kinga (King, 1996: 119–127). Badacz ten zaproponował, aby
stopień naruszania prywatności badanych w sieci oceniać przez namysł nad ich
stanem emocjonalnym oraz ich poczuciem prywatności, a także przez krytyczne
spojrzenie na własne badania. Znacząca wydaje się przecież różnica między dociekaniami na temat sportu, muzyki czy filmu, a tymi związanymi z jednostkami
przechodzącymi jakiś życiowy kryzys.
Chociaż posługiwałem się metodą analizy treści, czyli metodą niereaktywną,
to znaczy nieopierającą się na interakcjach z aktorami społecznymi, to zdecydowałem się na nieujawnianie w tym miejscu badanych blogów oraz niecytowanie
wpisów. Uczyniłem tak, mając na uwadze niezwykle drażliwy charakter tego, co
użytkowniczki pro-ana umieszczają na blogach oraz dbałość samych dziewczyn
o własną anonimowość i prywatność. Jednocześnie powszechna dostępność badanych miejsc oraz wspomniana niereaktywność procedury badawczej pozwoliły
na przeprowadzenie analizy bez konieczności szukania przyzwolenia badanych
(informed consent).
Dobór blogów nie był reprezentatywny (representative sample), gdyż takowy
jest praktycznie niemożliwy w wypadku badań różnych miejsc sieciowych. Opisane postępowanie nie różniło się od wielu innych tego typu. Niereprezentatywność jest uniwersalną wadą badań internetowych – wskazuje się ją jako największy
ich mankament (Blasius, Brandt, 2010: 5–21; Fricker, Schonlau, 2002: 347–367;
Krantz, Dalal, 2000: 35–60; Reips, 2002: 243–256). Skonstruowanie listy blogów
pro-ana, z której można by losować próbę, nie jest możliwe. Jest ich bardzo dużo,
są zakładane w wielu językach, a także mają różny okres „ważności” – jedne prowadzone są długo, na przykład przez okres kilku lat, inne „umierają” dość szybko,
a co najważniejsze, nigdzie nie znajdzie się ich spisu.
Blogi dobrałem, kierując się kryterium „popularności” oraz stopniem aktywności blogerek. Popularność rozumiałem po prostu jako zajmowanie czołowych pozycji w wyszukiwarce Google po wpisaniu takich fraz jak „pro-ana”, „motyle pro-ana” (znaczenie tego terminu tłumaczę później), „ruch pro-ana”, „blog pro-ana”. Po
zastosowaniu danego hasła w wyszukiwarce pojawiały się również strony WWW
niebędące blogami, dlatego poruszałem się „w dół” wyszukiwania, zaliczając do badań blogi z kolejnych miejsc. Nie kierowałem się jednak tylko pozycją w wynikach
wyszukiwania. Aby dany blog był wzięty pod lupę, musiał być aktywny. Za blog aktywny uważałem taki, którego autorka przez minimum pół roku w każdym miesiącu
zamieściła co najmniej 3 posty. Uwzględnienie w badaniu tylko blogów aktywnych
dawało mi pewność, że badam zjawisko „autentyczne” i „żywe”. Warto podkreślić,
że znalazłem blogi aktywne w różnych okresach. „Najstarszy” aktywny był od maja
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do października 2008 roku, „najmłodszy” od stycznia do lipca 2014 roku. Zaznaczę,
że chociaż każdy blog badałem przez pół roku, nie oznacza to, że w wypadku części
z nich dziewczyny nie zamieszczały więcej niż trzy wpisy także w następnych miesiącach. Nawet jeśli tak się działo, zawsze brałem pod uwagę okres półrocznej aktywności, począwszy od momentu, kiedy po raz pierwszy od założenia blogu w jakimś
miesiącu pojawiły się minimum trzy wpisy.
Aktualność badanych miejsc nieprzypadkowo oceniałem, kierując się liczbą
i częstotliwością zamieszczanych postów. Chociaż blogi zawierają wiele innych
elementów (Rettberg, 2013), to właśnie wpisy stanowią ich istotę. W postach blogerzy umieszczają swoje wytwory w postaci tekstualnej czy graficznej, zamieszczają odnośniki do interesujących stron WWW, filmów bądź grafik znalezionych
w Internecie. Wpisy uczyniłem jednostką analizy (unit of analysis); na każdym z 15
blogów przebadałem wszystkie posty z sześciu miesięcy – łącznie 561 wpisów. Blog
z największą liczbą postów (w ciągu pół roku) zawierał ich 58, natomiast autorka
blogu z najmniejszą liczbą wpisów umieściła ich 22.
Treści występujące w analizowanych postach poddałem manualnemu kodowaniu (nie korzystałem z żadnego oprogramowania), przy czym kategorie kodowe wyróżniłem na podstawie przedstawionego wyżej wzorcowego, syntetycznego
katalogu kompetencji. Stał się on również podstawą podzielenia kategorii na kilka
działów. Zarówno owe działy, jak i poszczególne kategorie przedstawiam w następnym fragmencie artykułu. Pokazane w nim zostanie, że badałem również komentarze pod wpisami, choć analiza ta miała ograniczony zasięg (wyróżniłem tylko 3
kategorie kodowe) – łącznie przebadałem 1011 komentarzy.

Rezultaty
Wpisy na blogach pro-ana zostały przeanalizowane pod kątem istnienia treści
świadczących o nabyciu przez blogerki umiejętności przedstawionych we wzorcowym katalogu. Wyróżniłem szereg kategorii kodowych podzielonych na różne typy i sprawdziłem, w ilu spośród badanych wpisów one występują. Dane te
przedstawiłem w tabeli 1. W kolejnych akapitach analizuję i interpretuję zebrany
materiał, przy czym muszę dodać, że wszędzie tam, gdzie napisałem o częstotliwości występowania konkretnych kategorii, odsyłam do wspomnianej tabeli bez
każdorazowego zaznaczania tego w tekście i bez przytaczania danych liczbowych.
Dziewczyny opanowały sprawne i skuteczne docieranie do informacji, ponieważ wpisy blogowe zawierają bardzo dokładne wiadomości o anoreksji, znaleźć
w nich można odnośniki zarówno do artykułów z prasy, jak i opracowań nauko-
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wych na jej temat (tych pierwszych jest więcej). Nie wyczerpuje to jednak wiedzy,
którą „chwalą się” użytkowniczki. Zamieszczane treści i odwołania dotyczą także
różnych diet-cudów, metod walki z nadwagą, sposobów sztucznego wywoływania wymiotów czy biegunek lub tego, w jaki sposób wytrwać w głodzeniu. Częstym elementem blogów są tak zwane tips & tricks, czyli wskazówki, jak oszukiwać najbliższych czy specjalistów, aby uniknąć leczenia (Barczak, 2009: 155–158).
Porady zwykle okraszone są odnośnikami do źródeł, co dowodzi, że dziewczyny
posiadają zdolność wyszukiwania ich w sieci.
Naturalnie zastanawiać się można, czy blogerki krytycznie oceniają zdobywane
przez siebie przekazy. Nie mamy do czynienia z „polemicznym odbiorem”, jeśli patrzymy na ten problem przez pryzmat strasznych skutków zdrowotnych wszelkich
podlinkowywanych i opisywanych „zabiegów” i sztuczek. Z drugiej jednak strony
wydaje się, że krytyczna ocena informacji zachodzi – w końcu znajdowane i proponowane są materiały doskonale sprawdzające się w wypadku celów, które chcą
osiągnąć anorektyczki. Krytyczny odbiór widać wówczas, gdy porównać ze sobą
wpisy różniące się pod względem radykalności przedstawianych poglądów. Dziewczyny nastawione bardziej skrajnie chcą „popularyzować” anoreksję, w tym sensie,
że nie traktują jej jako choroby. Dziewczyny o stanowisku umiarkowanym działają
na rzecz akceptacji zaburzeń odżywiania, to znaczy twierdzą, że można z nimi normalnie funkcjonować i niekoniecznie należy od razu poddawać się leczeniu. Kwestionuje się osąd, że sposób postępowania osób chorych powinien być zastąpiony
„normalnymi” nawykami żywieniowymi, a anorektyczne rytuały wyplenione. Abstrahując od treści głoszonych postulatów, warto podkreślić, że bardzo łatwo jest rozpoznać, przez zwolenniczkę której opcji prowadzony jest dany blog. Prezentowane
odwiedzającym przekazy są świetnym dowodem znawstwa tematu i przekonania
o słuszności swych racji. Można powiedzieć, że przyjmując pewną opcję (skrajną lub
umiarkowaną), przedstawicielki pro-ana dokonują świadomego i polemicznego odczytania konsumowanych gdzie indziej materiałów – dziennikarskich, naukowych
czy jakichkolwiek innych (warto zaznaczyć, że obydwa stanowiska zostały już rozpoznane w literaturze przedmiotu i są dobrze opisane – por. Startek, 2011: 322–329).
Następną umiejętnością wyróżnioną w modelowym katalogu jest tworzenie,
przetwarzanie i prezentowanie informacji, czyli nic innego jak umieszczanie w sieci tekstów, zdjęć, filmów i innych przekazów, czy to tworzonych przez siebie, czy
zremiksowanych, to znaczy wykorzystujących treści znalezione gdzieś w internecie. Jeśli chodzi o analizowane blogi pro-ana, tego typu kreatywność jest wszechobecna. Widać ją w personifikacji choroby, ponieważ dziewczyny zamieszczają
w Internecie listy pisane do i od anoreksji czy wiersze jej dedykowane, a także
pieszczotliwie ją nazywają („Aną”, „boginią” czy „przyjaciółką”).
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Za swoistą skarbnicę amatorsko stworzonych materiałów można uznać tak
zwane thinspiracje (thinspiration), czyli to wszystko, co ma inspirować i motywować do odchudzania. Mogą to być przerabiane grafiki przedstawiające albo tak
zwane real girls (zwykłe dziewczyny), albo celebrytki – aktorki, modelki, piosenkarki. Najczęściej są to zlepki kilku odrębnych fotografii okraszone jakimś „bojowym” hasłem typu „skinny bitch”, „ostra jak żyleta”, „I only feel beautiful when
I’m hungry” itd. Wspólną cechą ukazywanych postaci jest ich bardzo szczupła
sylwetka, a do „sklejanych” materiałów wybiera się zdjęcia kobiet w pozach eksponujących wystające kości biodrowe, żebra, kolana czy obojczyki. Pokazywane są
szczupłe brzuchy czy pośladki modelek, a fotografie celebrytek często preparuje się
tak, aby znane osoby wyglądały na jeszcze chudsze niż są w rzeczywsitości. Tego
typu zdjęcia wraz z opisami mają oczywiście pokazywać, że osiągnięcie bardzo
niskiej wagi jest możliwe. Odmienną funkcję spełniają thinspiracje fotograficzne,
gdzie ukazane są osoby objadające się kalorycznymi potrawami lub otyłe. Chodzi
o wywołanie strachu przed nadwagą i zniechęcenie do jedzenia, a także swoiste
ukaranie tych osób, które nie wytrzymały i zjadły zbyt wiele.
Przekazy fotograficzne przeważają, co nie oznacza, że na blogach nie można
znaleźć innych. Warto wspomnieć o tak zwanych widach, czyli amatorsko wykonanych filmikach pokazujących następujące po sobie zdjęcia wzbogacone odpowiednim podkładem muzycznym. W wypadku widów pro-ana mamy do czynienia z podobnymi fotografiami jak te wspomniane wyżej. Filmowe thinspiracje to
również zmiksowane obrazy hollywoodzkie, przy czym do składanek wybiera się
tylko sceny, gdzie występują szczupłe aktorki. Do „pracy nad sobą” motywować
mają także utwory muzyczne będące dziełem albo samych dziewczyn, albo profesjonalnych wykonawców (Startek, 2011).
Trzeba zaznaczyć, że dziewczyny prowadzące blogi pro-ana, propagując treści szokujące dla przeciętnego internauty, są bardzo ostrożne i dbają o to, aby nie
ujawniać swoich danych osobowych ani nie zamieszczać niczego, co pomogłoby
je zidentyfikować (por. Fleming-May, Miller, 2010: 1–9). Jeśli piszą o swoich przeżyciach, to dbają, aby opis był zanonimizowany i nie zdradzał żadnych istotnych
szczegółów z ich życia, a także informacji o innych ludziach. Jeśli publikują swoje
zdjęcia, to tylko tych partii ciała, z powodu których rozpoczęły odchudzanie. Można stwierdzić, że blogerki są kompetentne, jeśli chodzi o dbanie o swoją prywatność oraz nieumieszczanie w internecie kompromitujących materiałów.
Co z kolejną kompetencją, czyli partycypacją w społecznościach internetowych?
W literaturze przedmiotu mocno podkreślany jest fakt, że serwisy pro-ana to nic innego jak wspólnoty będące dla swoich członków specyficznymi grupami wsparcia
(Dyke, 2013: 146–161; Yeshua-Katz, Martins, 2013: 499–508). Twierdząc tak, wskazu-
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je się udowodnioną w socjologii rolę Internetu jako platformy sprzyjającej nawiązywaniu kontaktów, wymianie poglądów czy dzieleniu się doświadczeniami (Siuda, 2006:
179–186). O koherencji społeczności świadczą konkretne normy i wartości, którymi
kierują się członkinie, a także powstanie specyficznego języka czy etosu grupowego.
Uprawomocnianie anorektycznych rytuałów i zachowań oraz kolektywne
uznawanie bólu, niepokoju emocjonalnego, cierpienia, zmagań mających prowadzić do ostatecznego zwycięstwa – to wszystko elementy kultury pro-ana. Są one
ucieleśnieniem subiektywnie odczuwanej inności polegającej na odcinaniu się od
dominującego poglądu na to, jakie powinno być zdrowe ciało człowieka. Dziewczęta określają siebie mianem motylków, co ma budzić skojarzenia z czymś lekkim, zgrabnym, ulotnym, przez to wolnym. Motyl jako symbol ruchu ma również
oznaczać przemianę, jaką przejść mogą dziewczyny – szkaradnej (grubej) gąsienicy w pięknego (szczupłego), eterycznego i zwiewnego owada. Do tej przemiany
prowadzić ma przestrzeganie tak zwanego Dekalogu pro-ana, bardzo często pojawiającego się na blogach i stanowiącego zestaw reguł postępowania (zob. ryc. 1).
Istotny jest również Alfabet pro-ana (zob. ryc. 2), gdzie do każdej litery przypisane
jest hasło związane z odchudzaniem. Bardzo ważne są także różne dzienne, tygodniowe czy miesięczne limity możliwych do spożycia kalorii.

Ryc. 1. Dekalog pro-ana
Źródło: https://ask.fm/bychuda12/answers/113105095616
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Ryc. 2. Alfabet pro-ana
Źródło: https://www.wattpad.com/277187974-anoreksja-%5Ealfabet-motylk%C3%B3w%5E

Jak pokazali niektórzy badacze z nurtu cultural studies (Dias, 2013: 31–45;
Ferreday, 2003: 277–295; Fox, Ward, O’Rourke, 2005a: 1299–1309; Fox, Ward,
O’Rourke, 2005b: 944–971; Ward, 2007), celebrujące zaburzenia odżywiania miejsca pro-ana konstytuują społeczności, gdzie poczucie wspólnoty jest budowane
w oparciu o anorektyczne ciało. Zachęcając członkinie do wyraźnego artykułowania swoich poglądów, społeczności te dążą do podważenia praw narzucanych
przez wszechobowiązującą tak zwaną ekonomię różnicowania (economy of difference). Anorektyczne ciało zawsze jest przez nią stygmatyzowane jako odmienne,
to znaczy różniące się od ciała „normalnego”. Na podstawie kulturowo ustalonych
klasyfikacji anorektyczki wyklucza się jako „obce”. Takie wyrzucenie poza nawias
„zdrowego” społeczeństwa oraz nietolerowanie inności ma na celu rekonstruowanie
społecznego i kulturowego konsensusu opierającego się na ciągłym podkreślaniu
różnic i wykluczaniu różnych grup społecznych. Nie roztrząsając, czy tego typu
przekonania są słuszne, czy nie, zaznaczę, że zawsze idą one w parze z ukazywaniem
społecznościowego charakteru ruchu pro-ana – serwisy ujmowane są jako zrzeszające podobnie myślących ludzi, którzy ofiarują sobie różnego rodzaju wsparcie.
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Z takiego punktu widzenia wspólnoty pro-ana stanowią sanktuarium gwarantujące ucieczkę od zagrażającego zewnętrznego świata, chcącego zaszufladkować dziewczyny kierujące się wytycznymi pro-ana jako chore lub bliskie choroby
(Brotsky, Giles, 2007: 93–109). We wskazywanych społecznościach pozycję osiąga
się nie tyle na podstawie powszechnie uznanych norm, co przez bycie wobec nich
w opozycji i ustanawianie alternatywnej, „podziemnej” perpsektywy. Wspólnoty
oferują odmienne rozumienie pojęcia „zdrowie”, to jest takie, kiedy ciało, na ogół
uznawane za przejaw choroby, wcale nie jest patologizowane. W przypadku pro-ana obserwujemy radykalne odrzucenie przyjętych sposobów patrzenia na zaburzenia odżywiania uznających anoreksję za chorobę, która musi być zdiagnozowana i leczona.
Dziewczyny udzielające się na blogach zdobywają ogromną wiedzę o anoreksji, a tworzone przez nie społeczności nazwać można eksperckimi. Zastanawiać
się ponadto trzeba, na ile przynależność do tych wspólnot zaspokaja wiele ważnych dla młodych ludzi potrzeb, takich jak: potrzeba akceptacji; upewnienia się,
że nieakceptowane powszechnie zachowania podejmowane są także przez innych;
przynależności; niezależności i buntu czy budowania tożsamości (Giles, 2006:
463–477). Wydaje się, że wspólnotowość pro-ana może gwarantować ich zaspokojenie przede wszystkim ze względu na egosyntoniczny charakter anoreksji, czyli
to, że nie stoi ona w sprzeczności z „ja” danej osoby, ale jest jego nieodzownym
elementem (Starzomska, 2008: 61–74).
O tym, że blogi konstytuują społeczności gwarantujące wsparcie oraz zaspokojenie różnego rodzaju potrzeb, świadczą często pojawiające się we wpisach dokładne, wręcz poradnikowe opisy, jak należy „pielęgnować” swoją chorobę. Na blogach
dziewczyny dzielą się swoimi postępami, informując o dziennym spożyciu kalorii,
udanych próbach unikania jedzenia, częstości wymiotów itd. Podobną funkcję budowania wspólnotowości pełnią także komentarze pod tego typu postami. Przyglądając się tym komentarzom, wyodrębniłem trzy ich kategorie – każdy jeden
komentarz mógł przynależeć do wszystkich kategorii. Ogółem przeanalizowałem
1011 komentarzy (patrz tabela 2; nie podaję przykładowych komentarzy, aby nie
naruszać prywatności badanych):
• komentarze ze wsparciem (zachęta do wytrwania w głodzeniu się, pochwały
związane ze spożyciem małej liczby kalorii czy skutecznym zastosowaniem
różnych zabiegów wspomagających głodzenie);
• komentarze-porady (dotyczące tego, jak wytrwać w głodzeniu, jakie metody
zastosować, co i jak często jeść itp.);
• komentarze-zwierzenia (dzielenie się własnymi przeżyciami związanymi
z głodzeniem, w tym chwalenie się własnymi w tej mierze osiągnięciami).
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Tabela 1. Kategorie kodowe i ich liczba w kontekście przebadanych wpisów na blogach pro-ana
Lp.

Nazwa kategorii kodowej (treści znajdujące się we wpisach)

Liczba wpisów, w których
występuje dana kategoria oraz
procent z całości wpisów (N = 561)

Kompetencja według wzorcowego katalogu: sprawne i skuteczne docieranie do informacji
1.

Opis lub/i link do materiałów dziennikarskich na temat anoreksji.

21; 3,7%

2.

Opis lub/i link do materiałów naukowych na temat anoreksji
(artykułów, książek, czasopism, doniesień z badań itd.).

9; 1,6%

3.

Opis lub/i link do znalezionych w Internecie porad dietetycznych.

91; 16,2%

4.

Opis lub/i link do znalezionych w Internecie porad na temat
ćwiczeń fizycznych skutecznych w walce z nadwagą.

67; 11,9%

5.

Opis lub/i link do znalezionych w Internecie porad na temat
sposobów sztucznego wywoływania wymiotów.

57; 10,2%

6.

Opis lub/i link do znalezionych w Internecie porad na temat
sposobów sztucznego wywoływania biegunek.

31; 5,5%

7.

Opis lub/i link do znalezionych w Internecie porad na temat tego,
jak wytrwać w głodzeniu się.

132; 23,5%

8.

Tips & tricks zawierające linki do źródeł.

51; 9,1%

Kompetencja według wzorcowego katalogu: krytyczna ocena informacji.
9.

Pogląd, że anoreksja to nie choroba; nietraktowanie jej jako
takiej.

67; 11,9%

10.

Pogląd, że anoreksja to choroba, ale twierdzenie, że można z nią
„normalnie” funkcjonować.

28; 5%

Kompetencja według wzorcowego katalogu: tworzenie, przetwarzanie i prezentowanie przekazów
11. Listy dedykowane anoreksji.

37; 6,6%

12.

Wiersze dedykowane anoreksji.

13.

Pieszczotliwe nazwy choroby.

184; 32,8%

43; 7,7%

14.

Thinspiracje fotograficzne.

165; 25,3%

15.

Thinspiracje filmowe.

16.

Thinspiracje muzyczne.

67; 11,9%
18; 3,2%

Kompetencja według wzorcowego katalogu: bezpieczne korzystanie z Internetu
17.

Informacje personalne: dane osobowe,
informacje, do której szkoły się chodzi.

zdjęcia

twarzy,

0; 0%

19.

Informacje pozwalające zidentyfikować inne osoby (ich dane
osobowe, zdjęcia, informacje, do której szkoły chodzą).

0; 0%

Kompetencja według wzorcowego katalogu: partycypacja w społecznościach
20. Nawiązania do motyli, przemiany, jaką przechodzi dziewczyna
(od „gąsienicy” do „motyla”).

76; 13,5%

21.

Nawiązania do dekalogu pro-ana.

22.

Nawiązania do alfabetu pro-ana.

23.

Przedstawianie różnych limitów możliwych do spożycia kalorii.

184; 32,8%

24.

Dzielenie się swoimi postępami (informowanie o dziennym spożyciu kalorii, udanych próbach unikania jedzenia, częstotliwości
wymiotów itp.)

405; 72,2%

Źródło: Badania własne

55; 9,8%
28; 5%
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Tabela 2. Klasyfikacja treści komentarzy do wpisów, w których dziewczyny dzielą się postępami
w głodzeniu się
Lp.

Typ komentarza.

Liczba komentarzy danego typu oraz procent z całości
komentarzy pod wpisami dotyczącymi postępów
w głodzeniu się (N=1011).

1.

Komentarze dające wsparcie.

658; 65,1 proc.

2.

Komentarze-porady.

349; 34,5 proc.

3.

Komentarze-zwierzenia.

583; 57,7 proc.

Źródło: Badania własne

Dyskusja i konkluzje
Anorexia nervosa to występująca w krajach Zachodu, względnie niedawno zdiagnozowana choroba dotykająca przede wszystkim młode dziewczęta i przejawiająca się pragnieniem restrykcyjnego ograniczania przyjmowanych pokarmów czy
wręcz głodzeniem. Celem każdej osoby dotkniętej anoreksją jest osiągnięcie radykalnie szczupłej sylwetki. Anorektyczki, ogarnięte obsesją utraty wagi, często
doświadczają przytłaczających uczuć złości, strachu czy izolacji wówczas, kiedy
próbują uzyskać kontrolę nad istniejącym ich zdaniem rozdźwiękiem między
umysłem i ciałem – pierwszy każe wstrzymać się od jedzenia, drugie podpowiada
coś odwrotnego (Ward, 2007).
Anoreksja dotyczy czegoś znacznie więcej niż fiksacji na punkcie wyglądu fizycznego. Dla wielu chorych jest ona środkiem radzenia sobie z utraconym poczuciem bezpieczeństwa (Ward, 2007). Jadłowstręt prowadzi do odczucia wyeliminowania z życia danej osoby zmartwień i lęków związanych z codziennością,
ponieważ pozwala skupić się na celu, jakim jest odchudzanie. Tym samym anoreksja „wydaje się” bardzo atrakcyjna, oferuje coś przewidywalnego oraz „bezpiecznego”, czyli coś, z czego bardzo trudno jest zrezygnować (Jablow, 2000). Rygorystyczne zabiegi odchudzające mają zapewnić osiągnięcie „perfekcyjnej” figury, ale też
kontrolę własnego życia – dziewczyny uważają, że jeżeli osiągną swój cel, staną się
szczęśliwsze, piękniejsze, podziwiane. „Umiłowanie” to widać w przypadku ruchu
pro-ana, przy czym ocena klinicystów jest jednoznaczna – pro-ana stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia zarówno chorych, jak i zdrowych.
W wypadku chorych wzmocnione zostają kluczowe psychopatologiczne czynniki i objawy anoreksji (Abbate, Gramaglia, Pierò, Fassino, 2006: 68–71; Rodgers,
Skowron, Chabrol, 2012: 9–12) – ascetyzm, obsesja kontroli siebie, zachowania
związane z odrzucaniem jedzenia (wymioty i biegunki stymulowane farmakolo-
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gicznie). Przeglądanie omawianych serwisów może doprowadzić do wydłużenia
okresu chorowania czy zwiększenia liczby hospitalizacji (Wilson, Peebles, Hardy,
Litt, 2006: 1635–1643), a także pogłębienia niezadowolenia z własnego ciała i dalszego obniżenia samooceny (Harper, Sperry, Thompson, 2008: 92–95). Jak zostało już pokazane, chore dziewczyny znajdują w serwisach porady i inspiracje, jak
w swoim zaburzeniu „wytrwać”.
Zdrowe osoby – wystawione na oddziaływanie pro-ana – są bardziej narażone na zachorowanie. Potwierdzają to badania wskazujące, że u zdrowych dziewcząt często odwiedzających serwisy pro-ana obserwuje się obniżenie samooceny,
poczucia własnej atrakcyjności i sprawczości, a także wzrastające odczucie bycia
otyłą i pęd do perfekcjonizmu (Bardone-Cona, Cass, 2006: 256–262; Custers, Van
den Bulck, 2009: 214–219). Warto zaznaczyć, że nawet minimalna ekspozycja na
pro-ana może wpłynąć na liczbę dziennie przyjmowanych kalorii czy wyrabianie nawyków sprzyjających rozwojowi choroby (Jett, LaPorte, Wanchisn, 2010:
410–416). Dzieje się tak między innymi dlatego, że opisywane miejsca napotykają
głównie osoby już wcześniej w jakimś stopniu zainteresowane utratą wagi, a także
te przejawiające wiele indywidualnych czynników ryzyka zachorowania (Startek,
2011: 322–329): niezadowolenie z własnego ciała, eksperymentowanie z różnymi
dietami, uprawianie sportu, okres dojrzewania (Józefik, 1999: 22–29). Warto zaznaczyć, że w samym ruchu istnieje specjalne określenie na osoby, które zakładają
bądź odwiedzają miejsca pro-ana, ale nie są chore. Są to tak zwane wannarexis,
czyli zdrowe dziewczęta chcące mieć anoreksję i w tym celu szukające informacji,
jak szybko schudnąć (Startek 2011).
Mające motywować thinspiracje, przez wywoływanie mechanizmu porównywania siebie z innymi, zwiększają ryzyko zachorowania (Maksymiuk, Jasielska, 2009: 183–208). Na dodatek, w społecznościach pro-ana zawiązują się dosyć
mocne więzi, a dziewczyny udzielają sobie silnego wsparcia, co znacznie utrudnia
„uwolnienie się” od – i tak bardzo trudnej do wyleczenia – choroby. Trwanie w danej wspólnocie wydaje się charakterystycznym dla jadłowstrętu zaprzeczeniem
istnienia choroby. Można powiedzieć, że społeczności są bezpieczną enklawą dla
tych, którzy cierpią na anoreksję. Dzielenie się informacjami na temat skutecznych
sposobów ukrywania jej objawów umożliwia utrzymywanie w tajemnicy swojego
stanu zdrowia. Na blogach natknąć się można na opisy dolegliwości somatycznych
wynikających z niedoborów pokarmowych. Najczęściej wspomina się o bólach
brzucha, zaparciach, zawrotach głowy, omdleniach, zaburzeniach miesiączkowania oraz dolegliwościach związanych z prowokowaniem wymiotów.
Opisany wyżej negatywny wpływ pro-ana wpłynął na to, że wiele towarzystw
do walki z zaburzeniami odżywiania próbuje przeciwdziałać temu zjawisku. Pole-
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ga to najczęściej na wystosowaniu petycji do rządów poszczególnych państw, aby
te – przez wprowadzenie odpowiedniego ustawodawstwa – zdelegalizowały serwisy o treściach promujących anoreksję (Stochel, Janas-Kozik, 2010: 697). Petycje
nie przynoszą rezultatów – na razie prawo stanowi, że firmy internetowe nie są
odpowiedzialne za to, jakiego typu treści umieszczają poszczególni użytkownicy
(Orliński, 2013). Co prawda największe przedsiębiorstwa (Google, YouTube, Facebook itd.) coraz częściej dostrzegają, że strony, profile i grupy pro-ana niekorzystnie odbijają się na wizerunku marki, to jednak walka z nimi jest bardzo trudna. O ile udaje się zablokować pojedyncze profile w serwisach społecznościowych,
to jednak blogi i różne strony WWW kwitną. Poza tym, nawet jeśli są zamykane,
to odradzają się pod inną, często zakamuflowaną, nazwą (nieużywającą wyrażenia
pro-ana – por. Giedrojć, 2009: 97–104).
Jak zatem widać, blogi pro-ana nie sprzyjają rozwojowi (społecznemu czy kulturowemu) młodych dziewczyn – wręcz przeciwnie, mają na nie bardzo zły wpływ.
Mimo to blogerki pro-ana uznać można za niezwykle kompetentnych użytkowników sieci wówczas, jeśli przyłożyć do ich aktywności kalkę zaprezentowanego
przeze mnie wzorcowego katalogu. Chociaż istnieją katalogi – jak wspomniałem we
wprowadzeniu – zawierające w preambułach informację, że bycie kompetentnym
oznacza takie postępowanie, które przynosi korzyść danej osobie i jej otoczeniu,
niemniej jednak informowanie o tym nie jest powszechną praktyką. Zdecydowanie
częstsze jest poprzestawanie na prostym wyliczaniu kolejnych katalogowych pozycji. Przykład blogów pro-ana udowadnia, że badacze tworzący katalogi po prostu
fetyszyzują kategorie teoretyczne, co jest sporym metodologicznym zaniedbaniem.
Tego typu postępowanie trafnie opisał Mirosław Filiciak (Filiciak, 2013)
w kontekście badań mediów, gdzie pokazał, że przedstawiciele filmoznawstwa czy
kulturoznawstwa w swoich dociekaniach na temat przemian mediów nieustannie
poruszają się w kręgu tak zwanych „pojęć zombi” – nic nieznaczących terminów
funkcjonujących jedynie na kartach książek czy czasopism. Za jedno z takich pojęć uznał Web 2.0, oznaczające serwisy mające opierać się na dobrowolnej i oddolnej pracy amatorów. Dla pojęć zombie coraz trudniej znaleźć jest referencje w rzeczywistości społecznej, przy czym posługiwanie się nimi wynika ze specyficznej
pozycji badaczy mediów i ich motywacji. Naukowcy niejako stwarzają obszar swoich badań; konstruują owe martwe w codziennym życiu, lecz funkcjonujące w ich
pracy, terminy, bo jest im to na rękę. Mocno sprawę uproszczając i uogólniając,
zawyrokować można, że robią to, aby mieć co badać i aby ich teorie brzmiały interesująco i zdawały się mieć dużą wartość poznawczą.
Podobnie sprawa wygląda w przypadku kompetencji informacyjnych i dlatego
niezwykle ważne jest kontekstowe uwrażliwianie rozważań do nich się odnoszą-
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cych, co proponują zwolennicy opisywanego wcześniej stanowiska sytuującego.
Nie chodzi o to, żeby całkowicie wyeliminować wszelkie katalogi, ale o to, żeby
wzbogacać je o analizę codziennego życia młodych. Być może warto „wychodzić
zza biurka” i za pomocą badań „w terenie” zarysowywać różne użycia Internetu
przez młodych, w tym te z pozoru zgodne z katalogami.
Moim celem nie jest oczywiście wykazanie, że nie należy dzieci i młodzieży
edukować pod względem kompetencji informacyjnych związanych z korzystaniem z Internetu. Nie chcę też pokazać, że nie można konstruować katalogów, tak
jak robią to badacze nurtu generycznego. Wręcz przeciwnie – w kształceniu młodych powinno się w jakiś sposób porządkować kompetencje. Należy jednak zdystansować się do katalogów i ujrzeć w nich teoretyczne twory nie w pełni oddające
rzeczywistość społeczną.
Wyjściem jest wyróżnianie czegoś, co określić można mianem kompetentnych użyć negatywnych, czyli kompetentnych użyć sieci niebędących z korzyścią dla rozwoju dzieci czy młodzieży. Tego typu działanie powinni podjąć przede
wszystkim reprezentanci podejścia generycznego. Tworząc katalogi, powinni jednocześnie wskazywać właśnie kompetentne użycia negatywne (pokazane z punktu widzenia danego katalogu). Ich identyfikacja mogłaby się odbywać w wyniku
wspomnianych już badań „w terenie”, szczególnie istotnych w czasach, kiedy użycia Internetu i komputera stają się coraz bardziej elastyczne i spersonalizowane.
Pomocna okazać się może także desk research – jest to opcja zdecydowanie mniej
kosztowna, co stanowić może zaletę dla osób niemających odpowiednich zasobów.
Zabieg wyróżniania kompetentnych użyć negatywnych pozwala dostrzec, że
młodzi niekoniecznie wykorzystywać muszą zdobytą wiedzę tylko w taki sposób,
jaki badacze i edukatorzy sobie wyobrażają. Konsekwentne wpajanie kolejnych
umiejętności zawartych w katalogach to jeszcze nie wszystko – ważne jest uczulenie na „złe” owych umiejętności użycie. Brak takowego wyczulenia skutkować
może negatywnymi konsekwencjami zarówno na etapie planowania, jak i wdrażania procesu edukacyjnego.
Pisząc o pożądanych sposobach kształtowania młodych, badacze mogą się
„zamknąć” w swoistej bańce samozadowolenia i utwierdzać w przekonaniu, że zastosowanie proponowanych rozwiązań zawsze doprowadzi do „dobrych” skutków,
to jest do rozwoju dzieci i młodzieży. Niestety, nie sprawdzi się to w momencie
„przekładania” teoretycznych założeń na „prawdziwe” życie. Kierowanie się katalogami tworzonymi w duchu podejścia generycznego na etapie kształcenia młodzieży może znieczulać na wspomniane wyżej kompetentne użycia negatywne.
Tymczasem zwracanie na nie uwagi już w momencie konstruowania teoretycznych zaleceń byłoby pomocne w ich późniejszym eliminowaniu.
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Opisywany w artykule przykład blogów pro-ana pokazał, że umiejętności
wskazywane jako konieczne do opanowania mogą być źle przez młodych wykorzystywane, tak że prowadzić będą do tragicznych skutków. Proces edukacyjny
trzeba planować i wdrażać, nie odrywając się od codziennego życia młodych, poznając różne odcienie ich kultury, ich problemy i praktyki społeczne. Należy o tym
pamiętać także wówczas, gdy konstruuje się katalogi kompetencji informacyjnych
związanych z korzystaniem z Internetu.
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Professional career has become an increasingly frequently
chosen subject of theoretical research based on numerous sciences, such as psychology, sociology, economics,
pedagogy, and management. Constantly emerging new
theories of professional development provide a new perspective on this issue. A plethora of contemporary transformations obliges an individual to take responsibility for his
or her own professional biography. If every person carries
out a career, regardless of its quality, and if that career lasts
for the person’s throughout whole lifetime, both throughout the period of professional activity and the time of
preparation preceding it, one can presume that the choice
of career requires reflection and in-depth conceptual considerations, which proves its significance for the subject.

Specyfika jakościowych przekształceń świata, wyrażająca się w jego permanentnej
kreacji, staje się przyczyną trudności w jednoznacznym uchwyceniu sensów nadawanych karierze zarówno przez społeczeństwo, jak i partycypującą w jego przestrzeni jednostkę. Współczesna rzeczywistość bez wątpienia sprzyja kształtowaniu
„indywidualnie wypracowanych i uaktualnianych strategii, które muszą być adekwatne do tempa zmian, jakim podlega świat” (Cybal-Michalska, 2013: 19–38).
Te uwarunkowania nie pozostają bez znaczenia także dla sfery życia zawodowego
podmiotu, a co za tym idzie – kształtowanej przez niego kariery. Staje się on „menedżerem” własnego rozwoju, odpowiedzialnym za jego przebieg.
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O ważności kariery dowodzi również postępujący rozkwit różnorodnych dziedzin i specjalizacji zajmujących się analizowaniem rozwoju zawodowego, takich
jak: doradztwo zawodowe, doradzanie w sprawach kariery (career guidance lub
career counselling) (Suchar, 2010: 9), poradnictwo kariery, zarządzanie zasobami
ludzkimi, zarządzanie przez wspomaganie kariery (career management) (zob. Amstrong, 2005), psychologia pracy, psychologia organizacji, coaching, mentoring,
czy też pojawiające się w literaturze anglojęzycznej określenia dyscyplin zajmujących się analizą rozwoju zawodowego człowieka: career psychology, counselling
psychology, vocational psychology (zob. Walsh, Savickas, Hartung, 2013), occupational psychology, counsellogy (poradoznawstwo). Wzrasta zatem zapotrzebowanie
na profesjonalne usługi doradcze, co skutkuje rozwojem dyskursu poradoznawczego, określanego mianem counselling boom (Kargulowa, 2007: 9). Centralnym
przedmiotem zainteresowania wymienionych specjalności okazuje się kariera,
a w szczególności jej planowanie, monitorowanie i zarządzanie zarówno w wymiarze organizacyjnym, jak i indywidualnym. „Pragnienie zapewnienia sobie pewnej egzystencji w świecie pełnym nieprzewidywalnych wydarzeń” (Lanthaler,
Zugmann, 2000: 10) wymaga wnikliwej refleksji popartej wiedzą specjalistyczną.
Kariera zawodowa ma bowiem nie tylko istotne znaczenie społeczne (oddziałuje
na jego rozwój, byt), ale także jednostkowe (kształtuje poczucie satysfakcji, sukcesu, jakości życia).
Zorientowanie współczesnego społeczeństwa na różnorodność przyczynia się
do zmiany sensów przypisywanych karierze. Istotną cechą tego zjawiska jest włączenie jej w poczet najbardziej cenionych wartości społecznych (zob. Duda, Kukla,
2010: 39). Co więcej, zgodnie ze stwierdzeniem Augustyna Bańki, „jedno z najbardziej podstawowych zadań rozwojowych jednostki dotyczy przysposobienia do kariery zawodowej, a jedno z podstawowych zadań życiowych – wykonywanie pracy
i aktywność zawodowa” (Bańka, 1995: 10). Uwarunkowań takiej sytuacji należy
upatrywać we wzroście znaczenia wiedzy i informacji, czego wyrazem okazuje się
popularyzacja zasady uczenia się przez całe życie (lifelong learning). Współczesna jednostka nastawiona jest na permanentny rozwój, ponieważ zasób posiadanej
wiedzy określa jej pozycję społeczną oraz wynikające z niej gratyfikacje. Niniejszy
mechanizm kształtuje zasady konkurencyjności na rynku pracy. Ponadto, „kariera
zawdzięcza swą wyjątkowo dużą rolę społeczną temu właśnie, że «ruch w górę»
łączy się w niej z określoną, ponętną i atrakcyjną ideologią sukcesu” (Bauman,
1965: 20). Znaczącym motywatorem dla podmiotu, za przyczyną którego dąży on
do osiągnięcia zawodowego sukcesu, okazują się zarówno jego obiektywne, jak
i subiektywne wskaźniki. Egzemplifikację pierwszych z nich mogą stanowić: pozycja społeczna, specyficzne kompetencje, umiejętności, obowiązki, role, aktywność
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i decyzje zawodowe, drugie natomiast odnoszą się do indywidualnej interpretacji
zdarzeń związanych z pracą (aspiracji, oczekiwań, wartości, potrzeb, satysfakcji
i uczuć dotyczących doświadczeń zawodowych) (Bańka, 2007a: 56).
Początków rozpatrywania kariery z perspektywy indywidualnej Zygmunt
Bauman dopatruje się w okresie kapitalizmu, kiedy to „jednostka stała się samotna
wobec społeczeństwa i sama, własnym wysiłkiem, musiała wyrąbać sobie w nim
miejsce” (Bauman, 1965: 18–19). Tylko w tak skonstruowanej rzeczywistości każdy człowiek ma szansę na odniesienie sukcesu, ponieważ żadna pozycja nie jest do
niego przypisana na podstawie urodzenia. Ludzie przejawiają pragnienie „życia
własnym życiem”, czego wyrazem okazuje się możliwość podejmowania autonomicznych decyzji (zob. Beck, 2002). „W wolności rozumianej jako wybieranie realizuje się bowiem poczucie podmiotowości jednostek” (Jacyno, 2007: 23), które
w przypadku kariery zawodowej przejawia się prorozwojowym i proaktywnym
działaniu ukierunkowanym na satysfakcjonujące jej przeżywanie.
Istotę działań o charakterze prorozwojowym1 stanowi podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do realizacji wizji jakiegoś stanu idealnego. Podmiot,
przekonany do słuszności owego konceptu, dąży do jego urzeczywistnienia.
W tak nakreślonej perspektywie z powodzeniem można dostrzec nawiązanie
do zagadnienia planowania. Literatura niejednokrotnie potwierdza, że umiejętność wyobrażania sobie przyszłych stanów rzeczy, pozostająca w ścisłym związku
z orientacją temporalną, stanowi jedną z najważniejszych właściwości człowieka
(zob. Reykowski, 1970), która okazuje się niezwykle cenna w podmiotowym konstruowaniu kariery. Jednostka ma nie tylko swobodę w wyborze ścieżki własnego
rozwoju zawodowego, ale także w sposobie jej urzeczywistnia, co w znacznym
stopniu oddziałuje na poczucie skuteczności w działaniu i poziom zadowolenia
z siebie. Z kolei proaktywność „jest sposobem zachowywania się ludzi, który
w sposób pośredni oddziałuje na środowisko” (Bańka, 2005: 7). Charakteryzuje jednostki wykorzystujące pojawiające się możliwości kreowane przez rzeczywistość, w wyniku czego z łatwością się do niej adaptują i zwiększają szansę na
odniesienie zawodowego sukcesu. Ponadto, same chętnie generują zmianę, przejawiając własną inicjatywę niezależnie od innych ludzi. Posiadanie kompetencji
proaktywnych i prorozwojowych umożliwia człowiekowi zaspokajanie swoich
potrzeb i aspiracji z wykorzystaniem zasobów swojego podmiotowego sprawstwa.
W tym miejscu należy nadmienić, że jednym z najznamienitszych polskich teoretyków zajmujących się zagadnieniem prorozwojowości był Tadeusz Zysk (zob. Zysk, 1990: 183–205). Nawiązania do niniejszej kategorii można odnaleźć również w pracach J. Rykowskiego, J. Kozieleckiego,
A. Bańki.
1
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Stopień rozwoju obu umiejętności znacząco oddziałuje na generowanie sensów
przypisywanych karierze przez jednostkę.
Stwierdzenie, że płaszczyzna aktywności zawodowej stanowi niezwykle ważny
wycinek egzystencji człowieka, z pozoru może wydawać się trywialne, jednak bliższe przyjrzenie się temu aspektowi prowadzi do kilku interesujących poznawczo
konkluzji. Coraz częściej zauważa się proces rozmywania granic pomiędzy życiem
zawodowym a prywatnym (zob. Mainiero, Sullivan, 2006; Arthur, 1994; Bridges,
1995). W świecie „karier bez granic” ścieżki rozwoju zawodowego nie tylko zmieniają swój charakter z wertykalnego na horyzontalny, ale także ulegają znacznemu zniekształceniu. Wprowadzony w okresie rewolucji przemysłowej podział
na „pracę i dom” zostaje zdecydowanie zachwiany. Co więcej, Piotr Bohdziewicz
dostrzega zagrożenie zdominowania sfery życia prywatnego przez zawodową,
stwierdzając że „ukryty podtekst wymogu rozwojowego zawiera żądanie, by jakiś
fragment życia prywatnego jednostki był podporządkowany jej funkcjonowaniu
zawodowemu” (Bohdziewicz, 2003: 50)2. Telepraca (teleworking) stwarza możliwość wykonywania praktykowanych zawodowo zajęć także w środowisku domowym, natomiast rozwój organizacji o charakterze międzynarodowym przyczynia
się do wzrostu znaczenia wskaźnika mobilności w karierze. Podobnie nowe formy
zatrudnienia, takie jak: outsourcing, leasing pracowniczy, zatrudnianie „przy projektach”, znacząco oddziałują na jakość oraz styl życia jednostek, co więcej – nie
pozostają bez znaczenia dla kreowanej przez nie tożsamości zawodowej, a co za
tym idzie – odczuwanego przez człowieka zadowolenia z pracy i zaangażowania
we własną karierę. Dlatego też, w kontekście prowadzonych rozważań, warto pokusić się o konkluzję, że refleksja nad własnym działaniem, także zawodowym,
staje się fundamentalnym komponentem codziennej aktywności podmiotu.
Heterogeniczność, wielowątkowość, sfragmentaryzowanie i złożoność współczesnej organizacji społecznej, a także ich oddziaływanie na konstruowanie karier
zawodowych zachęcają do namysłu nad istotą pracy. Wyraźne nawiązanie do niniejszej tematyki można odnaleźć w słowach Kazimierza Wenty, który stwierdza,
że „sens pracy jest wartością, czyli tym, co sobie człowiek ceni, co nadaje ludzWarto również zaznaczyć, że rodzaj wykonywanej pracy zawodowej, tudzież realizowany
model kariery znacząco oddziałuje na jakość relacji rodzinnych podmiotu. Zdaniem Paula Evansa
i Fernando Bartolome mogą przybierać one formę niezależną (praca zawodowa i życie rodzinne
przebiegają niezależnie od siebie), przenikającą się (sfera życia zawodowego i prywatnego wzajemnie
modelują swój przebieg), konfliktową (trudności doświadczane w pracy zostają przenoszone na sferę
życia rodzinnego i odwrotnie), kompensacyjną (sfera życia zawodowego wyrównuje niepowodzenia
doświadczane prywatnie i odwrotnie), instrumentalną (praca stanowi środek do realizacji celów rodzinnych, np. osiągnięcie stabilizacji finansowej), integracyjną (praca wykonywana jest w środowisku domowym). (Paszkowska-Rogacz, 2002: 42).
2
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kiemu życiu poczucie chęci trwania, dążenia do czegoś, nie tylko dla siebie, ale
także dla osób najbliższych oraz innych ludzi” (Wenta, 2008: 38). Słowa te zwracają
uwagę na wielość kontekstów, w których można rozpatrywać kategorię pracy, tj.
społecznym, indywidualnym, egzystencjalnym, moralnym, biologicznym, psychologicznym, duchowym, prawnym, prakseologicznym oraz wychowawczym.
Okazuje się, że jest niejako przypisana do życia podmiotu oraz posiada znaczącą
wartość ze względu na swoje walory rozwojowe, dotyczące zarówno jego własnej
aktywności, jak i relacji społecznych.
Wielokontekstowa analiza zjawiska kariery i jej znaczenia dla człowieka wymaga także przyjrzenia się zmianom zachodzącym w naturze samej pracy. Konieczność permanentnego uczenia się oraz wymóg posiadania umiejętności szybkiego i elastycznego adaptowania się do zaistniałych warunków w świecie pracy
istotnie ukierunkowuje sens przypisywany przez podmiot kategorii kariery. W obliczu znacznej konkurencji pomiędzy korporacjami na rynku wzrasta również
rywalizacja pomiędzy kandydatami do pracy, którzy, chcąc zdobyć zatrudnienie,
powinni wykazywać wysoki poziom kwalifikacji i kompetencji oraz przede wszystkim posiadać świadomość swoich zasobów i umieć je odpowiednio prezentować
(Lawer, 1993: 3–15). Jednostki coraz rzadziej przywiązują się do jednego miejsca
zatrudnienia (zob. Bańka, 2009; Bohdziewicz, 2008), co wynika z popularyzowania się nowej kategorii kontraktowania pracy, określanej mianem „kontraktu
psychologicznego” (zob. Argyris, 1960). Ta relacja ma charakter umowny, niesformalizowany, odnosi się do wzajemnych oczekiwań pomiędzy pracownikiem i pracodawcą dotyczących różnych aspektów pracy, co nie pozostaje bez znaczenia zarówno dla zarządzającego własną karierą pracownika, jak i oddziałującego na jego
rozwój pracodawcy (Struges, Conway, Guest, Liefooghe, 2008: 821–838). W takim
układzie lojalność wobec danej organizacji oraz zaangażowanie w wywiązywanie
się z powierzonych obowiązków nie gwarantują sukcesu w karierze (zob. Bańka,
2007b; 2006: 59–117).
Zmiany w świecie pracy nie pozostają bez znaczenia dla percepcji zjawiska kariery przez człowieka. Przyglądając się sformułowanej przez Charlesa Handy’ego
propozycji rozumienia kariery, zgodnie z którą stanowi ona nieustanne poszukiwanie znaczenia swojej roli w pracy (zob. Handy, 1994), można zwrócić uwagę
nie tylko na procesualny charakter współczesnych karier, ale także na kwestię
subiektywnego sensu przypisywanego jej przez jednostkę w kontekście permanentnego dookreślania. W konsekwencji jego wynik ma okazać się dla niej satysfakcjonujący i przynosić poczucie spełnienia. Zdaniem autora owe zadowolenie z indywidualnego prowadzenia aktywności zawodowej jest odczuwane pod
względem finansowym (bezpieczeństwo finansowe), umysłowym (motywuje do
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działania, stawia wyzwania), emocjonalnym (zapewnia poczucie przynależności
i znaczenia) i praktycznym (zaspokaja potrzeby życia codziennego) (Piotrowska,
Wstęp, [w:] Borowiecka-Strug, 2006: 11). Definiowanie roli zawodowej przez człowieka ma trzy zasadnicze cechy: kierunku (wyznacza cel działania, daje poczucie
sensu), ciągłości (ponadczasowość wybranego zawodowo zajęcia, które przetrwa
nawet po odejściu osoby z pracy) i łączności (pomiędzy tym, co jednostkowe i społeczne, identyfikacja z życiem wspólnoty) (Piotrowska, Wstęp, [w:] Borowiecka-Strug, 2006: 11). Badacz zaznacza, że warunkiem odnalezienia swojego znaczenia
w świecie pracy jest permanentne uczenie się. Wyraźnego nawiązania do rozwojowego ujmowana kariery można dopatrzeć się w rozstrzygnięciach teoretycznych
Anthony’ego Wattsa, który określał ją mianem „całożyciowej progresji podmiotu
w uczeniu się i pracy” (zob. Watts, 2012: 1). Zdaniem naukowca niniejszy sposób
interpretacji tego zjawiska spowodowany jest istnieniem „wstrząsu kariery” (career quake) – procesem wymagającym jej ponownego zdefiniowania.
Istnieje wiele dyskursów dotyczących kariery, z których każdy koncentruje się
na innym jej aspekcie. W rozważaniach na temat jej znaczenia w życiu jednostki
nie można pominąć kwestii subiektywnego sensu nadawanego karierze przez sam
podmiot. Indywidualne ścieżki zawodowe konstruowane są jako efekt oddziaływań różnorodnych zmiennych je dookreślających, mających swoje konotacje
zewnętrzne oraz wewnętrzne wobec człowieka, jednak fundamentalnym komponentem jego biografii zawodowej okazuje się wybór (zob. Giddens, 2012). Podmiot
ma zatem moc sprawczą, zdolność do intencjonalnego działania oraz kreowania
własnego stylu życia, a co za tym idzie – tożsamości zawodowej, kariery. Aktywność zawodowa podmiotu, podobnie jak i inne doświadczane sfery jego życia, jest
przez niego oceniana, czego wynik stanowią przypisywane jej znaczenia. Stosunek
ten określa się w kategoriach satysfakcji z pracy, które oddziałują na odnoszenie
zawodowych sukcesów.
Początkowe egzemplifikacje prowadzone w tym zakresie koncentrowały się
na poszukiwania źródeł satysfakcji zawodowej na podstawie dopasowania typu
osobowości do określonego środowiska pracy. Pionierem badań dotyczących tego
obszaru był John Lewis Holland, którego zdaniem osiągnięcie zadowolenia z własnej kariery jest możliwe poprzez odnalezienie przez podmiot miejsca pracy umożliwiającego mu zaspokojenie własnych potrzeb oraz wynikających z nich aspiracji,
wartości, rozwoju umiejętności, czy też kształtowanie określonych cech charakteru (Holland. 1996: 1–11). Badacz zakładał, że zgodność środowiska zawodowego
z typem osobowości jednostki nie tylko sprzyja stałości dokonywanych wyborów
zawodowych, ale także oddziałuje korzystnie na komfort psychiczny podmiotu
(Holland. 1996: 51). Czynnikami, które warunkują jakość relacji pomiędzy obie-
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ma wymienionymi sferami, są: spójność (consistency), zróżnicowanie (differentiation), tożsamość (identity) oraz zgodność (congruence) (Holland, 1997). Wyróżnione przez Hollanda konstrukty niejednokrotnie stanowiły źródło inspiracji
dla przedsięwzięć badawczych, których celem była weryfikacja ich znaczenia dla
rozwoju zawodowego człowieka. Ich wyniki często nie wykazują jednoznaczności.
Dla przykładu badania Garego D. Gottfredsona i Daniela J. Lipsteina (Gottfredson, Lipstein, 1975: 644–648), podobnie jak Johna L. Hollanda, Aage B. Sorensena,
Judith P. Clark, Deana H. Nafzigera i Zahava D. Bluma (Holland, Sorensen, Clark,
Nafziger, Blum, 1973: 34–41) umotywowały zasadność tezy dotyczącej istnienia
zależności pomiędzy spójnością jednostek a realizowanym przez nich modelem
kariery stabilnej, z kolei egzemplifikacje Dary’ego Erwina (Erwin, 1982: 180–192)
i Janet R. Latony (Latona, 1989: 253–265) nie potwierdziły niniejszego założenia.
Interesującą poznawczo wartość mają badania odnoszące się do aspektu tożsamości jednostki, ponieważ wykazały korelację pomiędzy stałością określonych przez
nią celów, czy też preferencji a satysfakcją z życia (Olson, Johnston, Kunce, 1985:
17–25) i poczuciem własnej wartości (Betz, Serling, 1993: 21–34). Na podstawie
prowadzonych rozważań można wysnuć konkluzję, że zadowolenie z własnej kariery w dużej mierze warunkowane jest przez stopień znajomości własnego „Ja”
przez podmiot i rozpoznanie przez niego swoich predyspozycji osobowościowych,
mających znaczenie dla wyboru zawodu pozwalającego mu na ich rozwój3.
Współczesne podejście do zjawiska życia zawodowego jednostki, do którego
z pewnością można zaliczyć rozstrzygniecie proponowane przez Marka L. Savickasa, przypisuje karierze funkcję konstruktywną dla egzystencji człowieka, uznając
ją za centralne spoiwo wszelkich sfer życia podmiotu (także pozazawodowych).
Doświadczenia zbierane w obszarze życia zawodowego niosą swoje konotacje dla
całej biografii jednostki – warunkują jej aspiracje związane z karierą oraz proces
kreowania własnej tożsamości (Savickas, 2002: 43). Subiektywny sposób dookreślania kariery przez podmiot oddziałuje na jego styl życia, potrzeby, podejmowane
działania, jakość wchodzenia w role społeczne oraz interpretację przeżywanych
zdarzeń (Maree, 2010: 363–364). Kariera ma zatem indywidualne znaczenie dla
każdej jednostki i zależy od kontekstu jej życia. W ramy niniejszego ujęcia doskonale wpisują się poglądy Donalda E. Supera dotyczące satysfakcji z pracy. Badacz
stwierdza, że „zadowolenie z pracy i z życia zależy od zakresu, w jakim jednostW kontekście prowadzonych rozważań warto zaznaczyć, że analizowaniem kwestii zgodności
środowiska pracy z potrzebami podmiotu zajmowali się także René V. Dawis, Lloyd H. Lofquist,
David J. Weiss Badania tych autorów wykazały zależność pomiędzy oczekiwaniami jednostki a gratyfikacjami oferowanymi przez środowisko pracy, do których przede wszystkim zaliczali przydatność
w pracy oraz stabilizację zatrudnienia (Davis, 1994: 33–43).
3
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ka znajduje zastosowanie dla swoich zdolności, zainteresowań, cech osobowości
i wartości. Zależą one od osadzenia w zawodzie, sytuacji w miejscu pracy i stylu
życia, pozwalającego na odgrywanie ról, które przez doświadczenia fazy wzrostu
i eksploracji stały się właściwe” (Paszkowska-Rogacz, 2003: 84–85). W tym zamyśle zwraca się uwagę na procesualny i zarazem zmienny aspekt poczucia satysfakcji
z realizowanej kariery. Nie pomija się również kwestii sił sprawczych tkwiących
w podmiocie, ponieważ stopień swobody w urzeczywistnianiu obrazu siebie uwarunkuje jakość przeżywania przez niego doświadczeń zawodowych.
Zagadnienie satysfakcji z kariery okazuje się istotne poznawczo nie tylko ze
względu na aspekt zadowolenia z pracy, ale także z powodu wymiaru dotyczącego
samorealizacji człowieka (zob. Boniecka, Liberska, 2006: 107). Podmiot odpowiedzialny za przebieg swojego rozwoju zawodowego otrzymuje szansę na spełnienie
swoich aspiracji i potrzeb. Podejmowane przez niego decyzje i wybory nie zawsze
kończą się sukcesem, dlatego też doskonali swoją wytrwałość w dążeniu do celu
oraz uczy się radzić sobie z negatywnymi emocjami (Leary-Joyce, 2012: 114–115).
Kariera ma zatem swoje konsekwencje osobowościowotwórcze. Właściwości podmiotu, podobnie jak cechy środowiska zewnętrznego4 wobec człowieka, mają znaczący wpływ na odczucie satysfakcji z pracy. Zadowolenie z własnych osiągnięć
zawodowych nie zawsze jest jednoznaczne z poczuciem satysfakcji z kariery. Na
jej poziom oddziałują określone czynniki motywacji, do których można zaliczyć:
„uznanie, osiągnięcia, możliwości rozwoju, awans, treść pracy, zakres odpowiedzialności” (Tokarska-Siudeja, 2015: 95).
Zagadnieniem, którego nie sposób pominąć w kontekście prowadzonych rozważań z pewnością, jest sukces w karierze. Sukces w ujęciu Słownika języka polskiego oznacza „osiągnięcie zamierzonego celu; osiągnięcie tego, do czego dąży
większość ludzi, np. do wysokiej pozycji i autorytetu w jakiejś dziedzinie, popularności i pieniędzy” (Słownik języka polskiego, 2007: 221). Sukces w odniesieniu
do kariery zawodowej może być rozumiany jako przejaw ruchliwości zawodowej,
a w konsekwencji także społecznej, stanowiący konsekwencję awansu (Leszkowicz-Baczyński, 2007: 259). Istotę takiego rozumienia stanowią jego wyznaczniki
obiektywne, takie jak posiadane kwalifikacje, prestiż, otrzymywane gratyfikacje.
Inne propozycje interpretacji tego zjawiska koncentrują się postrzeganiu go przez
pryzmat ewaluacji osiągnięć, spełnienia planów i aspiracji zawodowych. W niniejsze ujęcie wpisuje się propozycja Edwarda Erazmusa, zdaniem którego sukces
4
Zaliczyć do nich można między innymi klimat organizacyjny, którego komponentami są:
konformizm, odpowiedzialność, wymagania, nagrody, zorganizowanie, poczucie ciepła i poparcia,
kierowanie (Chudzicka-Czupała, 2013: 20–21).
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oznacza „ogół skłonności, ukierunkowujących człowieka, w tym także ucznia, studenta, pracownika, do osiągania zarówno jakiegoś istotnego ideału wykształcenia,
jak i ideału umiejętności (czynności), które dla jednostki lub grupy społecznej,
w tym etnicznej bądź religijnej, są równoznaczne z zajęciem najlepszego miejsca
na skali wartości. Jest równoznaczny ze zrealizowaniem jej potencjalnych możliwości” (Erazmus, 1999: 11). Rozstrzygnięcie to ukazuje subiektywny wymiar sukcesu, którego osiągnięcie wyznaczane jest przez samą jednostkę w granicach indywidualnie definiowanego „powodzenia zawodowego”. Samodzielnie dookreślane
przez podmiot terminy „zawsze będą opierały się na indywidualnych założeniach,
które mogą być całkowicie odmienne” (Leary-Joyce, 2012: 32).
Większość podejść badawczych dotyczących aspektu sukcesu w karierze koncentruje się na czynnikach osobowościowych mających istotne znaczenie dla
przebiegu ścieżki rozwoju zawodowego jednostki, a tym samym dla jej motywacji
i zaangażowania w pracę. Analizowano między innymi wpływ predyspozycji intelektualnych, systemu wartości oraz celów i aspiracji na osiągany sukces zawodowy5. Proponowane rozstrzygnięcia koncentrują się przede wszystkim na „procesie
postrzegania i akceptacji własnej aktywności zawodowej” (Bartkowiak, 2009: 109),
czyli subiektywnym wartościowaniu wykonywanej pracy, co jednak nie wyklucza
możliwości osiągnięcia społecznie uznawanego prestiżu. Mariusz Kwiatkowski do
grona cech sprzyjających odnoszeniu sukcesu zaliczył między innymi: aktywność
podmiotu, samodzielność, otwartość na ryzyko, odpowiedzialność, umiejętność
elastycznego i adekwatnego partycypowania w przestrzeni rynku pracy, kreatywność (Kwiatkowski, 2000: 143). Z kolei, Ewa Grzeszczyk w swoim profilu cech
sukcesogennych wyróżniła: pozytywne nastawienie do życia, orientację na sukces,
wykształcenie dopasowane do aktualnych potrzeb rynku pracy, poczucie własnej wartości, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach i stawiania czoła
wyzwaniom, odpowiednia organizacja czasu pracy własnej, identyfikacja z organizacją, docenianie gratyfikacji finansowych, wytrwałość i determinacja oraz akceptacja zmian (Grzeszyk, 2003: 211–228). Wymienione podejścia akcentują wagę
znaczenia podmiotowej aktywności na drodze odnoszenia sukcesu przez jednostkę. Człowiek zaangażowany w przebieg własnego rozwoju zawodowego, dla którego kariera nie jest obojętna, ma większe szanse na osiągnięcie zadowolenia z pracy
i tym samym satysfakcję z życia zawodowego.

5
Badania w tym zakresie prowadzili między innymi: Krystyna Janicka, Kazimierz M. Słomczyński, Bogdan W. Mach, Wojciech Zaborowski, Anna Firkowska-Mankiewicz, Ewa Grzeszczyk,
Mariusz Kwiatkowski, Felicjan Byloka, Jerzy Leszkowicz–Baczyńki.
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Pionierskie eksploracje w tym zakresie na gruncie polskim prowadziła Anna
Firkowska-Mankiewicz (Firkowska-Mankiewicz, 1999). Badaczka stworzyła model sukcesu społecznego człowieka, wyodrębniając cztery jego składowe wymiary:
materialny, stratyfikacyjno-prestiżowy, emocjonalno-afiliacyjny oraz samorealizacyjny. W ramach pierwszego obszaru zwraca się uwagę na gratyfikacje finansowe
otrzymywane przez podmiot, jego sytuację materialną, posiadane dobra materialne. Wymiar stratyfikacyjno-prestiżowy odnosi się do wysokiego wykształcenia
osiągniętego przez jednostkę oraz pozycję społeczną zajmowaną ze względu na
wykonywany przez nią zawód. Kolejna strefa dotyczy jakości relacji interpersonalnych, której wskaźnikami okazują się posiadanie rodziny, przyjaciół, szczęścia
małżeńskiego, odwzajemnionego uczucia, serdecznych kontaktów towarzyskich.
Natomiast wymiar samorealizacyjny, chrakteryzujący się najbardziej subiektywnym zabarwieniem, koncentruje się na „wartościach, których wspólnym mianownikiem jest osiągnięcie czy realizowanie tego, co sprawia człowiekowi satysfakcję,
przynosi radość, doskonali, rozwija – a więc np. realizacja zaplanowanych celów
życiowych, spełnianie ambicji i marzeń, zadowolenie z siebie i z życia, samodoskonalenie i rozwój intelektualny, moralny, emocjonalny i fizyczny” (Firkowska-Mankiewicz, 1999: 18). Warto nadmienić, że indywidualna ścieżka kariery człowieka
kształtowana jest w wyniku oddziaływań czynników mikro- (cechy biologiczne,
psychologiczne, osobowości, społeczne jednostki), mezo- (infrastruktura edukacyjna, zawodowa i kulturalna społeczeństwa) i makrostrukturalnych (lokalna, krajowa i globalna sytuacja gospodarczo-demograficzna oraz polityczna) (Firkowska-Mankiewicz, 1999: 18). Determinanty te wpływają na znaczenie przypisywane
poszczególnym osiągnięciom przez podmiot.
Warto również nadmienić o istnieniu dociekań empirycznych orientowanych
na analizowanie sukcesu zawodowego z perspektywy zewnętrznych determinant,
takich jak: właściwości pracy, pochodzenie społeczne, stratyfikacyjna funkcja
społeczeństwa, nierówności szans, warunki gospodarczo-demograficzne kraju.
Do grona osób zainteresowanych niniejszym podejściem należy zaliczyć przede
wszystkim: Fredericka Herzberga, Ricky’ego W. Griffina, J. Richarda Hackmana,
Grega Oldhama, Geralda Salancika, Jeffreya Preffera, Petera M. Blaua, Otisa Duncana, Williama H. Sewella, Roberta M. Hausera, Włodzimierza Wesołowskiego.
Zewnętrznym uwarunkowaniom wobec podmiotu przyglądano się między innymi, tworząc modele pracy, których wymiary określały zawartość motywacyjną
pracownika do realizacji powierzanego mu zadania, a należały do nich: zróżnicowanie umiejętności (skill variety), tożsamość zadania (taks idienty), znaczenie zadania (taks significance) autonomia (autonomy) oraz sprzężenie zwrotne (feetback)
(Hackman, Oldham, Janson, Prudy, 1975: 57–71). Dostrzeżono również prawid-
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łowość, zgodnie z którą na wartość przypisywaną swojej pracy przez jednostkę
oddziałują czynniki społeczne, na przykład wsparcie zespołu pracowniczego lub
zaangażowanie przełożonego (Salancij, Pfeffer, 1978: 224–253). Starano się także
wyróżnić czynniki odpowiedzialne za awans lub degradację zawodową ludzi, wykorzystując do tego teorie dotyczące reprodukcji społecznej. Wiele współczesnych
badań kwestionuje, jakoby pochodzenie społeczne podmiotu determinowało jego
pozycję zawodową, jednak nie należy zapominać, że czynniki te pośrednio oddziałują na osiągany przez niego sukces zawodowy.
W kontekście prowadzonej narracji warto zwrócić uwagę na moralny aspekt
kariery (kulturowe przyzwolenie na sukces). Po przełomie ustrojowo-gospodarczym w 1989 roku w naszym kraju można przyglądać się procesowi redefinicji
powszechnie uznawanego systemu wartości. Charakterystykę niniejszego zjawiska
oddają słowa Zygmunta Baumana, który stwierdza, że „kariera jest drastycznym,
bolącym, pełnym konfliktów wewnętrznych problemem współczesnej moralności” (Bauman, 1965: 39). Proces ten niesie ze sobą konotacje także dla znaczenia
kariery w życiu człowieka. Wiele osób partycypujących w przestrzeni rynku pracy
może czuć stosunkową dezorientację ze względu na brak spójności reguł obowiązujących w przydzielaniu gratyfikacji za wykształcenie, zaangażowanie w pracę,
posiadane kompetencje tudzież kwalifikacje. Skutkiem takiego stanu rzeczy okazuje się przesunięcie „orientacji jednostki z zewnętrznych uwarunkowań bytu na
uwarunkowania wewnętrzne” (Obuchowski, 2000: 62), czego wyrazem jest samodzielne zarządzanie kapitałem własnej kariery oraz niejednokrotnie przypisywanie jej pejoratywnego znaczenia. Odnosi się ono przede wszystkim do kwestii rywalizacji w dążeniu do sukcesu. Współczesna rzeczywistość generuje intensywne
bodźce, niekiedy stawiające jednostkę przed koniecznością uczestnictwa w „wyścigu szczurów”. Głównej przyczyny takiego stanu rzeczy należy dopatrywać się
w globalizacji, „która w jakimś stopniu, z jednej strony – uniwersalizuje popyt na
sukcesy i awanse, z drugiej marginalizuje «gorzej urodzonych» – mniej zaradnych.
Tym drugim nie dostarcza szans na osiągnięcia” (Erazmus, 2011: 195). Wszelkie działania podejmowane przez podmiot w drodze rywalizacji koncentrowane
są na osiągnięciu obiektywnych6 – pożądanych społecznie wskaźników sukcesu

Badania A. Firkowskiej-Mankiewicz wykazały między innymi, że „sukces” kojarzy się respondentom przede wszystkim z powodzeniem materialnym (zob. Firkowska-Mankiewicz, 1997:
303–330). Z kolei E. Grzeszczyk dowiodła, że najważniejszą sferą związaną z odnoszonym sukcesem
jest powodzenie osobiste, niemniej – satysfakcja finansowa również była często wskazywana przez
badanych (Grzeszczyk, 2003: 164). Na ekonomiczny wymiar sukcesu zawodowego zwracali również
uwagę K. Skarżyńska, K. Chmielewski, M.L Kohn i C. Schooler, J.M. Michalak.
6
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(w mniejszym stopniu na osobistej satysfakcji)7. Nie zmienia to jednak faktu, że
subiektywny sens kariery bardzo często „potwierdzają obiektywny status jednostki
i są społeczną reakcją na ten status” (Blankenship, 1973: 89).
W kontekście rozważań dotyczących sensów przypisywanych karierze nie sposób pominąć kwestii znaczenia pracy, ponieważ oddziałuje ono na jego stosunek
do rozwoju zawodowego. Penetracje te warto rozpocząć od przyjrzenia się etymologii słowa „praca”. W języku łacińskim labor, laboris oznaczało trud, natężenie,
znój, pracowitość, troskę, a nawet niedolę (Kumaniecki, 1984: 284)8. Identyfikuje
się ją zatem z czynnościami wymagającymi nakładu sił i niekoniecznie przynoszącymi satysfakcję oraz sprawiającymi przyjemność. Pracy przypisuje się rolę środka
do zaspokajania potrzeb materialnych i gratyfikacji finansowych, zapewniających
byt jednostce. Rodzaj praktykowanego zawodowo zajęcia oraz wynikająca z niego
funkcja zawodowa nie tylko znacząco oddziałują na styl życia podmiotu, ale także
konstruują zajmowaną przez niego pozycję społeczną. Ma wymiar pragmatyczny,
który przyczynia się do zaspokojenia życiowych potrzeb człowieka, zarówno egzystencjalnych, materialnych, konsumpcyjnych, bytowych, jak i dotyczących spełnienia jego aspiracji czy służących rozwojowi (zob. Wiatrowski, 2005: 28).
Pracy można przypisywać również zdecydowanie donioślejsze znaczenie.
W swoich rozważaniach dostrzega je Magdalena Piorunek, stwierdzając, że „przenika całe życie człowieka, który, uwikłany w sploty relacji społecznych, bądź przygotowuje się do pracy, bądź ją realizuje lub się z niej wycofuje” (Piorunek, 2009:
118). Ma zatem procesualny charakter, podobnie jak kariera zawodowa, z którą
podmiot pozostaje w relacji przez cały okres swojej biografii. Jednostki przygotowują się do pełnienia określonej roli zawodowej, podejmując zobowiązania
pracownicze oraz odchodząc na emeryturę, pozostają w kontakcie z pracą, która
towarzyszy im w różnej formie. Doświadczenia zdobywane w trakcie rozwoju zawodowego przyczyniają się nie tylko do poszerzania zasobów osobistych, które
w konsekwencji stają się elementem konstruktywnym tożsamości jednostki, ale
także rozwoju jej kapitału kariery (Bańka, 2011: 28–29).
Praca ludzka jest formą aktywności podmiotu, którą z powodzeniem można
zaliczyć do grona działań celowych, nastawionych na konkretne rezultaty. Dlate7
Warto podkreślić, że dociekania empiryczne wskazały, iż nastawienie na rywalizację może
stać się barierą na drodze do sukcesu (zob. Sikorski, 2007: 14).
8
Każda próba zdefiniowania terminu „praca” niesie ze sobą niebezpieczeństwo ahistoryzmu.
Praca stanowi zjawisko towarzyszące człowiekowi przez cały okres rozwoju ludzkości i podlega
permanentnym przemianom oraz sama je wywołuje. Na przestrzeni dziejów zmienia się nie tylko
znaczenie pracy, ale także jej istota, dlatego, w obliczu dyskontynuacji jej ujmowania, nie można jej
jednoznacznie dookreślić (Tischner, 1991: 53).
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go też pozostaje w obszarze zainteresowania społecznego, w ramach którego zostaje konstruowana. Motywy podejmowania praktykowanego zawodowo zajęcia
przez człowieka mogą być różne i wynikać z postrzegania pracy w kategoriach
obowiązku/zadania (wartość instrumentalna) lub też pasji/powołania (wartość
autoteliczna) (Piorunek, 2009: 120). Praca może stanowić zatem źródło samorealizacji jednostki, co znacząco oddziałuje na poziom zaangażowania w jej wykonywanie9. Autoteliczny aspekt pracy wyraża się w tym, że jest ona „wartością
samą w sobie oraz przesłanką, dzięki której funkcjonują inne wartości, czyli jest
źródłem wartości” (Furmanek, 2007)10. Traktuje się ją nie tylko jako uprawnienie
człowieka, które umożliwia mu stworzenie godnych warunków życiowych (por.
Majka, 1997: 155), ale także czynnik kierujący jego życiem. Praca stanowi impuls
mobilizujący podmiot do działania, wywołujący w nim chęć odnoszenia sukcesu
czy też permanentnego rozwoju. Pozwala na określenie własnej pozycji w społeczeństwie, przynosi radość i satysfakcję z wykonywanych czynności, oddziałuje na
rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny (por. Wiatrowski, 2005: 25). Ponadto zapewnia trwałość i istnienie społeczeństwu, nie tylko ze względu na swój kulturowy
charakter, ale także czynniki poznawcze i osobowościowotwórcze. Warto również
podkreślić, że wykonywany zawód „ma wpływ na poczucie własnej wartości, godności, na spełnianie siebie. Ponadto praca jest formą aktywności, poprzez którą
można przejawiać twórczość i oryginalność. Praca jest bowiem formą wyrażania
siebie. I wreszcie, praca informuje o statusie człowieka oraz jest źródłem dumy
i satysfakcji” (Parzęcki, 2003: 32).
Zmiany w świecie pracy przyczyniają się do wzrostu roli przypisywanej karierze. Aktywność zawodowa staje się nie tylko jednym z podstawowych celów
rozwojowych podmiotu, ale często okazuje się także miarą jego osiągnięć, prestiżu
społecznego oraz stanowi źródło zadowolenia. Stwarzana przez współczesną rzeczywistość możliwość zarządzania karierą przez jednostkę, co coraz częściej okazuje się koniecznością i wymogiem obecnego rynku pracy, motywuje ją do działania we własnej sprawie, zachęca do planowania rozwoju zawodowego i tym samym
podnoszenia swojej „rynkowej wartości”. Prawidłowość ta dowodzi ważności roli
Badania nad zadowoleniem z pracy prowadzili między innymi: Anna Zalewska, Ed Diener, Robert A. Emmons, Randy J. Larsen, Ricky Griffin, Elżbieta Kasprzak, Maria del Mar Salinas-Jiménez, Joaquín Artés, Javier Salinas-Jiménez, Karran Thorpe, Robert Loo, Ronald J. Burke, Mustafa Koyuncu, Jacob Wolpin, Timothy A. Judge, Charlice Hurst, Mariola Łaguna, Steven C. Currall,
John A. Towler, Linda Kohn.
10
Autotelicznego wymiaru pracy, który nadaje sens ludzkiej egzystencji, można dopatrywać się
również w teorii autokreacji (por. Turos, 2006) oraz teorii motywacji (por. Maslow, 1996). W tych
ujęciach praca umożliwia odczuwanie własnej podmiotowości przez człowieka, co stanowi czynnik
mobilizujący do dalszego działania.
9
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proaktywności w karierze, którą można odczytać między innymi w badaniach Elizabeth Wolfe Morrison, wykazujących istnienie zależności pomiędzy aktywnością
człowieka, wyrażającą się w poszukiwaniu informacji, a sukcesem zawodowym
wyrażanym poprzez otrzymanie pracy, zaangażowanie w jej wykonywanie i satysfakcję oraz zadowalający „kapitał personalny” (Bańka, 2005: 32). Kariera zawodowa może zatem stanowić źródło życiowej satysfakcji podmiotu oraz jego sukcesu,
co dowodzi jej emocjonalno-wartościującego znaczenia. Nie należy również pomijać kwestii sekwencji zmian osobowościowych, które niesie ze sobą nowy paradygmat kariery, a więc jej komponentu poznawczo-kognitywnego. Oddziałuje
ona bowiem na kształtowanie się tożsamości jednostki, a co za tym idzie – sposób
jej postrzegania przez siebie i innych. Kariera staje się atrybutem życia podmiotu,
mającym cechy konstruktywne nie tylko dla sfery jego życia zawodowego, ale także dla pozostałych obszarów jego egzystencji.
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Popular culture forms an inseparable part of social life. New
forms and means of cultural expression continuously come into
existence. Social, economic and cultural changes influence popular culture, which in turn in many ways affects attitudes and behaviours of various social groups. The phenomenon of popular
culture is also looked at from the perspective of education processes. The learning process involves shaping attitudes towards
reception of culture and the need to learn throughout life.
Popular culture generates new professions. The multifaceted
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including the appearance of new professions, such as fashion industry technician, (leisure and entertainment) market
researcher, and video film-maker. New professions of the
future come into sight, to mention multicultural manager,
theme park manager, and social marketing specialist. In accordance with labour market forecasts, the profession of the
future is the one that provides broad opportunities for employment and professional career

Wstęp
Znaczenie kultury popularnej wyjaśniają słowniki i opracowania naukowe. Interpretacje i odniesienia stanowią kanwę różnorodnych rozważań, wyjaśnień i kontrowersji. Ewa Szczęsna definiuje
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Teksty kultury popularnej, teksty przeznaczone dla szerokiego kręgu odbiorców, nastawionego
na zaspokojenie potrzeb przeciętnego uczestnika kultury. (…) T.k.p. ukierunkowane są przede
wszystkim na rozrywkę, likwidowanie barier społecznych, ekonomicznych, komunikacyjnych.
(Szczęsna, 2002: 308)

Krzysztof Dmitruk w Słowniku literatury popularnej pod red. Tadeusza Żabskiego kulturę popularną wyodrębnia za pomocą jednego podstawowego kryterium – „popularności”. Pojęcie autor definiuje jako
konfigurację elementów składających się na kulturę ogólną (rozumianą tu w sensie antropologicznym, globalnym), która zapewnia możliwie szeroką komunikację społeczną poprzez
znoszenie wszelkich barier – społecznych, ekonomicznych, technologicznych i semiotycznych.
Kultura popularna jest więc przeznaczona dla wszystkich i dla każdego, cechują ją dostępność
inicjacyjna i łatwość osiągania komunikacyjnych kompetencji. Jest to kultura otwarta i – w pewnym sensie – uniwersalna. (Żabski, 2006: 290–291)

Bożena Żmigrodzka zwraca uwagę na to, iż słownik Ewy Szczęsnej odnosi się nie tylko do tradycyjnych, ogólnych pojęć, ale oprócz charakterystyki
zjawiska wymienia gatunki typowe dla współczesnej kultury popularnej, na
przykład graffiti, horoskop, krzyżówka, rebus, quiz, sennik, skecz, teleturniej,
wyliczanka, zagadka, żart (Szczęsna, 2002: 308–309). Należy zauważyć, że to
Ludzie tworzą kulturę popularną na styku dwóch płaszczyzn: tej powstałej wokół produktów
przemysłów kultury oraz tej wynikającej z codzienności. To społeczeństwo odpowiada za jej
narodziny: kultura popularna tworzy się w środku, oddolnie; nie da się jej narzucić odgórnie.
(Fiske, 2010: 25)
Kreatywność kultury popularnej polega nie tyle na wytwarzaniu towarów, ile na produktywnym
wykorzystaniu towarów przemysłowych. (Fiske, 2010: 28)

Ewa Szczęsna podkreśla, iż
Współcześnie t.k.p. często wykorzystują media elektroniczne jako zdolne do zwielokrotnienia
oddziaływania na emocje. Do zróżnicowanym pod względem artystycznym t.k.p. zaliczają się
produkcje lit., filmowe, telewizyjne, estradowe, plastyczne. (Szczęsna, 2002: 307–308)

Elektroniczne media jako środek przekazu przy ciągłej dynamice i postępie
technologii informacyjnych są wciąż atrakcyjnym środkiem przekazu, do którego
sięgają zarówno dzieci, jak i młodzież. W konsekwencji różnorodne środki wyrazu, w tym teksty kultury popularnej, są najłatwiej i najszybciej przekazywane w ten
właśnie sposób.
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Szkoła wpisuje się zatem w świat mediów. Staje się jednym ze środków przekazu. Jednym z nośników znaczeń kultury popularnej. Miejscem o tyle szczególnym, że kierowanym świadomością swego pośredniego, medialnego charakteru. Bariera między edukacją i kulturą ulega zatem
rozmyciu, zaciera się – z czego oczywiście wynika wiele problemów, ale i wiele szans rozwoju
społecznego. (Melosik, Szkudlarek, 2010: 121)

W ujęciu historycznym znaczenie pojęcia „kultura popularna” ewaluowało.
Zwykle ujmowane było w aspekcie antynomii – przeciwstawiania dziedzin i poziomów kultury. Obecnie kultura popularna ukazywana jest jako samodzielny
nurt kultury współczesnej. Niewątpliwie sposoby jej ujmowania należy odnieść
również do możliwości technicznych, komunikacyjnych oraz dostępności i uczestnictwa w kulturze różnych grup społecznych.
Geneza pojęcia „kultura popularna” związana jest z założeniem istnienia w obrębie kultury
relewantnej opozycji: elitarność – popularność. Obu członom opozycji towarzyszyły zwykle,
zwłaszcza w dawniejszych badaniach z zakresu socjologii, antropologii teorii kultury, charakterystyczne akcenty aksjologiczne i estetyczne – kultura popularna traktowana była jako nacechowany pejoratywnie, „gorszy”, „podrzędny” człon opozycji, przeciwstawiany podsystemowi
kultury z dopełnieniem nobilitującym („wysoka”, „artystyczna”). Antynomia ta wiąże się z głęboko utrwalonym w europejskiej tradycji od czasów starożytnych podziałem na niski i wysoki
obieg kulturowy. W późniejszych fazach rozwoju refleksji teoretycznej nad kulturą popularną
pojawiają się próby opisowego ujęcia tego zjawiska, co w konsekwencji prowadzi do rezygnacji
z przeciwstawiania sobie poszczególnych dziedzin i poziomów kultury. Najnowsza faza rozwoju
idei kultury popularnej proponuje – związane z podejściem postmodernistycznym – pojmowanie jej jako dziedziny autonomicznej, samodzielnego nurtu kultury współczesnej. Należy
wszakże pamiętać, że to nowe pojmowanie kultury popularnej dotyczy jej współczesnego etapu rozwoju. W odniesieniu do wcześniejszych epok w rozwoju kultury, poprzedzających zapoczątkowane w drugiej połowie XIX wieku przemiany w społeczeństwach europejskich, należy
uwzględnić nieco inny układ cech i elementów stanowiących o wyodrębnianiu poziomów kultury, związanych zarówno z możliwościami technicznymi komunikacji, jak i sposobami uczestnictwa w kulturze różnych grup społecznych. (Żmigrodzka, 2013: 95)

Współczesne rozumienie kultury popularnej wśród społeczeństw zachodnich rozważane jest w odniesieniu do systemu wartości i statusu społecznego. Są
to czynniki bardzo istotne dla funkcjonujących grup rówieśniczych. Popkultura
jest zaliczana, jako czynnik innowacyjności i impulsu oraz inspiracji, do działań,
a nawet zmian społecznych.
Niewątpliwie popkultura stanowi bardzo istotny element współczesnej rzeczywistości, jest
dla członków społeczeństw państw zachodnich podstawowym źródłem obowiązującej wersji
wiedzy, wzorów myślenia i schematów postępowania. Można ją odmiennie wartościować, nie
sposób jednak ignorować roli, jaką odgrywa w konstruowaniu ponowoczesnej rzeczywistości.
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W ujęciu funkcjonalnym kultura popularna pełni ważną funkcję w transmisji kulturowego dziedzictwa, kształtuje systemy wartości, nadaje statusy społeczne, kreuje rytuały, a nawet stanowi
siłę napędową do wprowadzania zmian społecznych czy tworzenia innowacji. Istotnym obszarem jej transmisji i transgresji jest jej urzeczywistnienie na różnych polach twórczej aktywności.
(Cybal-Michalska, Wierzba, 2012: 9)

We współczesnych studiach kulturowych wyróżnia się trzy zasadnicze warianty badań nad kulturą popularną.
Pierwszy z nich, reprezentujący „demokratyczną wersję elitarnego humanizmu”, nazywa się
modelem konsensusowym. Ujmuje on kulturę popularną jako płaszczyznę rytualnego odgrywania różnic kulturowych, którego ostatecznym efektem jest „harmonia”. W podejściu tym nie
analizuje się związków kultury popularnej z władzą i dominacją. Model drugi sytuuje tę kulturę
w ramach stosunków władzy. (…) ludzie traktowani są w nim jako totalnie manipulowane, pasywne „ofiary” swojego społecznego przeznaczenia. Model taki można by nazwać strukturalnym. Wreszcie, w ujęciu poststrukturalnym, kultura popularna interpretowana jest jako miejsce
walki i wytwarzania heterogeniczności. Podejście to dostrzega nierówność stosunków władzy
w społeczeństwie i ważną rolę dominującej ideologii w kształtowaniu warunków życia. Dąży
ono jednak również do odnalezienia możliwości przeciwstawiania się dominacji. (…) Twierdzi
się, że podejście to pomija problemy codziennego życia, obawy, nadzieje i pasje ludzi, a jego
zwolennicy wychodzą z założenia, iż znajdują się w posiadaniu „prawdy”, która gwarantuje krytyczne myślenie. (Melosik, 2007: 72)

Kultura popularna kształtuje pewne postawy i wzory zachowań. Odbywa się
to w szkołach na każdym etapie edukacyjnym. W szkolnictwie zawodowym kompetencje personalne i społeczne określone są w rozporządzeniu ministra edukacji
narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach – jako efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów.
Należą do nich kompetencje personalne i społeczne, których uczeń powinien
przestrzegać:
uczeń
1. przestrzega zasad kultury i etyki;
2. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
3. przewiduje skutki podejmowanych działań;
4. jest otwarty na zmiany;
5. potrafi radzić sobie ze stresem;
6. aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
7. przestrzega tajemnicy zawodowej;
8. potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
9. potrafi negocjować warunki porozumień;
10. współpracuje w zespole.1
1
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. 2012 poz. 184), s. 23.
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Tak sformułowane zapisy dają możliwość realizacji różnorodnych pomysłów,
projektów również w szkołach zawodowych – w tym wykorzystania aktywności
i zainteresowań popkulturą. Kształtowane są również postawy w odniesieniu do
szeroko pojętej kultury i kształcenia przez całe życie.
Od najmłodszych lat dzieci przygotowywane są do odbioru sztuki poprzez
uczenie odpowiedniego zachowania się na uroczystościach i odgrywanie ról w zabawach parateatralnych2.
Celem kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest między innymi: kształtowanie postawy sprawnego i odpowiedzialnego funkcjonowania we współczesnym świecie, umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami3. Uczeń
na I etapie edukacyjnym
4. 2) w zakresie ekspresji przez sztukę: a) podejmuje działalność twórczą, posługując się środkami wyrazu plastycznego (…), b) realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych, w tym
służące kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia oraz upowszechnianiu kultury w środowisku szkolnym (stosując określone narzędzia i wytwory przekazów medialnych); 4. 3) w zakresie recepcji sztuki: a) rozróżnia takie dziedziny działalności twórczej człowieka jak: architektura,
sztuki plastyczne oraz inne określone dyscypliny sztuki (fotografika, film) i przekazy medialne
(telewizja, Internet), a także rzemiosło artystyczne i sztukę ludową, b) rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury;
opisuje ich cechy charakterystyczne (posługując się elementarnymi terminami właściwymi dla
tych dziedzin działalności twórczej)4.

W podstawie programowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w celach
edukacyjnych określone są umiejętności i wiadomości, które pozwolą na funkcjonowanie jako osoba niezależna. Zadaniem szkoły jest przygotować ucznia tak,
aby mógł „uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z inny-

2
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
(Dz. U. 2012 poz. 977 z późn. zm.); Załącznik nr 1 – Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form
wychowana przedszkolnego, s.5).
3
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół (Dz. U. 2012 poz. 977 z późn. zm.); Załącznik nr 2 – Podstawa kształcenia ogólnego dla szkół
podstawowych, s. 9 - 10).
4
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół (Dz. U. 2012 poz. 977 z późn. zm.); Załącznik nr 2 - Podstawa kształcenia ogólnego dla szkół
podstawowych, s. 20.
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mi członkami danej zbiorowości, znając i przestrzegając ogólnie przyjętych norm
współżycia, zachowując prawo do swojej inności”5.
„Strategia uczenia się przez całe życie wymaga umiejętności podejmowania
ważnych decyzji – poczynając od wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, kierunku studiów lub konkretnej specjalizacji zawodowej, poprzez decyzje o wyborze miejsca
pracy, sposobie podnoszenia oraz poszerzania swoich kwalifikacji, aż do ewentualnych decyzji o zmianie zawodu”6. Popkultura może być tematem do realizacji
różnego rodzaju przedsięwzięć, projektów, w tym codziennej pracy na zajęciach
lekcyjnych. Uczniowskie zainteresowania można realizować na każdym etapie edukacyjnym i w różnego typu szkołach. Warto jest rozmawiać o tym, co interesuje
bądź w czym uczestniczy uczeń. Ogólne zapisy podstawy programowej uprawniają
do tego typu działań. „Kultura popularna w każdej formie jest walką, zmaganiem
o znaczenie doświadczeń społecznych, o własne ja i jego relacje z porządkiem społecznym oraz o teksty i towary w tym porządku funkcjonujące” (Fiske, 2010: 28).

Oferta rynku pracy w aspekcie kultury popularnej
Wielopłaszczyznowość kultury popularnej inspiruje różnorodne aktywności
i działania. Do nich należy zaliczyć powstawanie nowych zawodów, na przykład:
technik przemysłu mody, badacz rynku (rozrywki i czasu wolnego), wideofilmowiec. Według prognoz rynku pracy zawód przyszłości to taki, który stwarza
szerokie możliwości zatrudnienia i kariery zawodowej. Analiza wybranych stron
internetowych pozwala stwierdzić, że istnieją zawody niezależnie od funkcjonujących na rynku pracy lub znajdujących się w kształceniu zawodowym. W zawodach
przyszłości wymieniane są nowe zawody, na przykład: menedżer wielokulturowości, animator parków rozrywki, specjalista ds. marketingu społecznego. Z kulturą
popularną jest związany animator kultury (animator społeczno-kulturowy, animator czasu wolnego), który zajmuje się rozpowszechnianiem kultury i aktywizowaniem środowiska lokalnego.
5
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
(Dz. U. 2012 poz. 977 z późn. zm.) Załącznik nr 3 – Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla
uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach, s. 69.
6
Ibidem, s. 73, (Załącznik nr 4 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po
zdaniu egzaminu maturalnego).
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Różnorodne oferty stron internetowych doradców zawodowych zachęcają,
aby interesować się ciekawymi zawodami, na przykład: oferta „Wybierz kierunek
kształcenia – zobacz, które zawody będą poszukiwane na rynku pracy”7. Wśród
tego rodzaju ofert wymienione są następujące zawody w dziedzinie: informacja,
kultura popularna, przemysł rozrywkowy: edytor filmu i wideo, menedżer programów multimedialnych, archiwista dokumentów elektronicznych, broker informacji, specjalista ds. kultury, specjalista ds. marketingu sieciowego, menedżer
sieciowy, menedżer wielokulturowości, animator parków rozrywki, specjalista ds.
marketingu społecznego, specjalista od przygotowywania przemówień, badacz
rynku (rozrywki i czasu wolnego), pracownik środków masowego przekazu, broker informacji. W dziedzinie edukacji: specjalista edukacji wspomaganej komputerowo, specjalista ds. nowych technologii dydaktycznych, trener w firmach doradczych, dyrektor programów szkoleniowych, specjaliści ds. rozwoju personelu,
rekrutacji, systemów motywacyjnych, efektywności pracy. Z zawodami kultury
popularnej związana jest pośrednio turystyka (jako dziedzina organizująca czas
wolny), rekreacja, hotelarstwo, gastronomia. Wśród zawodów wymienianych w tej
dziedzinie jest gastronom rozrywkowy.
Zapewne wiele z tych zawodów nie zaistnieje w rzeczywistości na rynku pracy,
należy jednak zwrócić uwagę na konieczność analizy rynku pracy wieloaspektowo.
Analizy ofert stron internetowych pokazują istnienie wielu różnych zawodów nieznajdujących jeszcze miejsca w żadnych oficjalnych klasyfikacjach. I przeciwnie,
istnieje wiele zawodów wpisanych do różnych klasyfikacji, a nieobecnych lub zanikających na rynku pracy. Przykładem zawodu zanikającego jest aktor cyrkowy,
wpisany w klasyfikację zawodów i w kształcenie artystyczne.
Globalizacja i dynamika zmian życia społeczno-gospodarczego, w tym rozwój
technologii informacyjnych, generują kolejne zmiany. Dotyczą one klasyfikacji zawodów, kształcenia zawodowego oraz zawodów funkcjonujących na rynku pracy
lub tych, które się pojawiają, a których nazw trudno jest jeszcze przewidzieć.
Przygotowanie do wejścia na rynek pracy, kształtowanie postaw przedsiębiorczych wynikających z zainteresowań uczniów, w tym popkultury, służy ciekawym
inicjatywom. Wśród wielu inicjatyw realizowanych w ramach Europejskiego Roku
Innowacji i Kreatywności (2009) ogłoszonego przez Parlament Europejski i Radę
Unii Europejskiej, na uwagę zwraca projekt „Edukacja – Sztuka – Integracja” realizowany przez Zakład Arteterapii, Instytut Edukacji Artystycznej Zakład Plastyki,
Instytut Pedagogiki Akademii Podlaskiej w Siedlcach oraz Technikum Poligraficz7
http://www.skarga.edu.pl/gim/phocadownloadpap/pedagog/zawody_przyszlosci.pdf, dostęp:
16.10.2015.
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ne im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Jego adresatem była młodzież niepełnosprawna i młodzież szkół zawodowych.
Celem głównym projektu „Edukacja – Sztuka – Integracja” było podjęcie próby integracji
dwóch sfer ludzkiego życia: sztuki i życia codziennego. Integracja ta miała nastąpić poprzez
przybliżenie uczestnikom projektu wybranej formy sztuki przez artystów plastyków, stymulowanie aktywności i ekspresji twórczej uczestników przy jednoczesnym rozwijaniu partnerstwa
w procesie tworzenia oraz kształtowaniu umiejętności podejmowania decyzji i odpowiedzialności grupowej. Projekt skierowany był do grupy młodzieży dwóch środowisk: młodzieży niepełnosprawnej oraz uczniów szkół zawodowych. W ciągu trzech miesięcy (od października do
grudnia 2007 r.) wzięło w nim udział 225 osób. (Chmielnicka-Plaskota, 2010: 157)

Prezentowane były oryginalne grafiki, zdjęcia prac plastycznych oraz rzeźby
przestrzenne uczestników projektu8.
Powstało wiele realizacji plastycznych, projektów z uwzględnieniem elementów terapii. Prace
były tworzone w przestrzeni miejskiej. Uczestnicy mieli możliwość doświadczenia artystycznego. Projekt zakończyła wspólna wystawa i seminarium. Zaprezentowano min. zdjęcia Michała
Wierzbickiego ucznia Technikum Poligraficznego, wykonane do cyklu „Miasto”9.

Dobrym nieprzewidzianym rezultatem było porozumienie o wzajemnej
współpracy między Technikum Poligraficznym przy ul. Stawki a Instytutem Edukacji Artystycznej APS.
Analizując obecnie stronę internetową Technikum Poligraficznego w Warszawie, można stwierdzić, że w ofercie edukacyjnej znajdują się specjalności, które w sposób bezpośredni lub pośredni wpisują się w problematykę popkultury.
Dotyczy to między innymi zawodu technik organizacji reklamy i technik cyfrowych procesów graficznych. W możliwościach zatrudnienia w zawodzie technik
organizacji reklamy wymienione są pełnoprofilowe i specjalistyczne agencje reklamowe, na przykład jako autor tekstów i sloganów (copywriter), projektant grafiki (art designer), pracownik działu badań rynkowych; w działach marketingu
i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych jako specjalista do spraw
kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (public relations); w biurach
ogłoszeń środków masowego przekazu. „Technik organizacji reklamy to osoba,
która organizuje oraz prowadzi sprzedaż produktów i usług reklamowych. Potrafi
zorganizować i prowadzić kampanie reklamowe”10.
8
9
10

http://www.magazynsztuk.pl/?p=1730, dostęp: 7.11.2015.
http://www.magazynsztuk.pl/?p=1730, dostęp: 7.11.2015.
http://www.zspoligraf.pl/nauczane-zawody/technik-organizacji-reklamy, dostęp: 31.10.2015.
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W ofercie edukacyjnej szkoły znajduje się także zawód technik cyfrowych procesów graficznych. „Szkoła określa umiejętności specjalistyczne, biorąc pod uwagę
potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów. Tematyka specjalizacji odnosi się do: przygotowania publikacji multimedialnych, projektowania
mediów graficznych”11. W tym przypadku nastąpiło jednoczenie wielu środowisk
i integracja sztuki z codziennością. Tematyka popkultury stworzyła okazję do dialogu, wzajemnego poznania i realizacji projektu. Nowy zawód pozwala uczniom
odnaleźć się na rynku pracy, podjąć ciekawą pracę, realizować się zawodowo, jak
również w sposób kreatywny myśleć o przyszłości.

Zawody kultury popularnej
w świetle wybranych aktów prawnych
„Dotychczas zmiany w edukacji oznaczały wdrażanie kolejnej reformy, na przykład systemu edukacji – w Polsce wdrożonej w 1999 roku – której celem było między innymi przygotowanie uczniów do europejskiego rynku pracy oraz funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. Temu służyło wprowadzenie planów
kształcenia uwzględniających naukę języków czy technologii informacyjnych”
(Michalak-Dawidziuk, 2015).
Obecnie należy podkreślić, iż reforma wciąż trwa. Szkolnictwo zawodowe
i egzaminy potwierdzające kwalifikacje są nieustannie zmieniane. Przygotowanie
młodzieży do trudnego, wręcz nieprzewidywalnego rynku pracy, jest wciąż trudnym wyzwaniem dla środowiska oświatowego i pracodawców.
Poniżej przedstawiono zestawienie klasyfikacji zawodów z dwóch resortów:
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie zawodów i specjalności funkcjonujących na rynku pracy oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie
kształcenia w szkolnictwie zawodowym i wybranych zawodach artystycznych.
Zestawienie ukazuje zawody lub zawody pokrewne mające związek z kulturą popularną.
Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego12 to usystematyzowany układ
tabelaryczny dotyczący nazwy zawodów, wnioskodawców – ministrów, obszarów
kształcenia, typów szkół ponadgimnazjalnych, kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie lub brak wyodrębnienia kwalifikacji w zawodzie szkolnictwa artystycznehttp://www.zspoligraf.pl/nauczane-zawody/technik-cyfrowych-procesow-graficznych.
Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. 2012 poz. 7).
11
12
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go, możliwość prowadzenia kształcenia na kursach i szczególne uwarunkowania
lub ograniczenia dla kształcenia w danym zawodzie.
Kwalifikacje w zawodzie wyodrębnione w ramach poszczególnych zawodów
są opisane w podstawie programowej kształcenia w zawodach jako zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji
personalnych i społecznych, pozwalający na samodzielne wykonywanie zadań zawodowych.
Tabela 1 przedstawia zawody bezpośrednio lub pośrednio związane z kulturą
popularną.
Tabela 1. Wykaz przykładowych klasyfikacji zawodów i klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego kształcenia w zawodach
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy
oraz zakresu jej stosowania Warszawa, dnia
28 sierpnia 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 1145)
5161 Astrolodzy, wróżbici i pokrewni
516101 Astrolog
516102 Wróżbita
516190 Pozostali astrolodzy, wróżbici i pokrewni
912903 Zmywacz graffiti

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 23 grudnia 2011 r.
w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego (Dz. U. 2012 poz. 7)
343502 Aktor cyrkowy Minister Kultury i Ochrony
Dziedzictwa Narodowego Kształcenie wyłącznie
w szkole sztuki cyrkowej dziedzictwa narodowego
343601 Aktor scen muzycznych Minister Kultury
i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Kształcenie
wyłącznie w szkole policealnej muzycznej

235916 Animator czasu wolnego młodzieży
(pracownik młodzieżowy)

343901 Animator kultury * Kształcenie wyłącznie
w szkole pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów
Kultury

2422 Specjaliści do spraw administracji i rozwoju

343602 Muzyk

242201 Animator gospodarczy do spraw
przedsiębiorczości
242202 Animator gospodarczy do spraw rozwoju
regionalnego

343701 Tancerz Minister Kultury i Ochrony
Dziedzictwa Narodowego Kształcenie wyłącznie
w ogólnokształcącej szkole baletowej lub w szkole
sztuki tańca

235911 Pedagog animacji kulturalnej

343204 Plastyk

262205 Menedżer zawartości serwisów internetowych
333901 Menedżer artystyczny

343902 Asystent kierownika produkcji filmowej /
telewizyjnej Minister Kultury i Ochrony Dziedzictwa
Narodowego

343206 Rzeźbiarz w owocach i warzywach

352120 Technik realizacji dźwięku

3435 Aktorzy cyrkowi i pokrewni

352122 Technik realizacji nagrań i nagłośnień

343501 Akrobata

732301 Introligator kultury

343503 Klaun (clown)

311911 Technik cyfrowych procesów graficznych
Minister Kultury i Ochrony Dziedzictwa
Narodowego

343504 Iluzjonista
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343505 Komik
343506 Treser zwierząt cyrkowych
343507 Żongler
343590 Pozostali aktorzy cyrkowi i pokrewni
3436 Muzycy i pokrewni
343601 Aktor scen muzycznych
343690 Pozostali muzycy i pokrewni
3437 Tancerze
343701 Tancerz
3439 Średni personel w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej gdzie indziej niesklasyfikowany
343901 Animator kultury
343908 Menedżer klubu muzycznego
343917 Tatuażysta
3514 Technicy sieci internetowych
351401 Administrator stron internetowych
351402 Administrator systemów poczty
elektronicznej
351403 Pracownik pozycjonowania stron
internetowych
351404 Projektant stron internetowych (webmaster)
351405 Pracownik obsługi kampanii e-mailowych
351490 Pozostali technicy sieci internetowych
352107 Mikser dźwięku
352108 Mikser obrazu
2166 Projektanci grafiki i multimediów
216601 Grafik komputerowy DTP
216602 Grafik komputerowy multimediów
216603 Ilustrator
216604 Projektant grafiki
216605 Projektant grafiki stron internetowych
216606 Specjalista do spraw animacji multimedialnej
216690 Pozostali projektanci grafiki i multimediów
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311935 Technik procesów drukowania Minister
Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
311936 Technik procesów introligatorskich Minister
Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
343203 Florysta Minister Kultury i Ochrony
Dziedzictwa Narodowego
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Z analizy przykładowych klasyfikacji zawodów wynika, że na rynku pracy istnieją jeszcze dawne zawody, na przykład astrolog, wróżbita i im pokrewne. Na
uwagę zwraca fakt, iż powstały nowe profesje: zmywacz graffiti, tatuażysta, rzeźbiarz w owocach i warzywach, animator czasu wolnego, pedagog animacji kulturalnej, menedżer zawartości serwisów internetowych, menedżer artystyczny, menedżer klubu muzycznego.
Interesujące jest to, że w niektórych zawodach nie ma kształcenia w danej specjalności, na przykład zmywacz graffiti, tatuażysta.
Oznacza to, że rynek pracy jest wypadkową wielu różnych czynników. Jednym
z nich jest kultura popularna. Rozporządzenie resortu pracy i polityki społecznej
jest aktem prawnym dużo bardziej uwzględniającym nowe tendencje na rynku
pracy związanym z szeroko pojętą popkulturą niż rozporządzenie resortu edukacji. Szczególnie rozbudowane zostały działy animatorów kultury i różnego rodzaju
technik interaktywnych.
Dynamiczny rozwój popkultury spowoduje zapewne, że w ciągu najbliższych lat znaczna grupa klasyfikowanych dzisiaj zawodów ulegnie zapomnieniu.
Ich miejsce zajmie inna grupa zawodów i specjalności – jest to proces nieustanny i nieuchronny. Ciągłe „wypieranie” dotychczasowych i „wchodzenie” na rynek
pracy nowych zawodów jest procesem płynnym. Stąd bardzo ważna jest współpraca z pracodawcami i doradcami zawodowymi.
Zanikanie i powstawanie nowych zawodów w zglobalizowanym świecie i szybko zmieniającej się rzeczywistości spowoduje konieczność szybszego i bardziej
elastycznego reagowania szkolnictwa zawodowego na zmieniający się rynek pracy.
W procesie edukacyjnym fundamentalną kwestią jest wyposażenie młodych ludzi w wiedzę,
umiejętności i postawy/kompetencje, które im umożliwią funkcjonowanie na rynku pracy.
W procesie tym szczególną rolę odgrywa kształtowanie koniecznych dla współczesnego rynku
pracy postaw, takich jak komunikatywność, umiejętność pracy w zespołach (także międzynarodowych/międzykulturowych), kreatywność i innowacyjność. (Kust, 2014: 187)

Zakończenie
Świadomość ścisłego związku edukacji i kultury popularnej narasta powoli, ale systematycznie.
(…) Próby włączania tekstów kultury popularnej do programów edukacyjnych w USA i Wielkiej Brytanii są dość powszechne w obszarze pedagogiki krytycznej – mają bardzo wyrafinowany i inspirujący charakter. Działania pedagogiczne zorientowane na interpretację tekstów artystycznych same często sytuują się na pograniczu sztuki i edukacji, odwołując się do kreatywności uczniów i nauczycieli i do teoretyzacji dalekich od ortodoksji teorii społecznych. (Melosik,
Szkudlarek, 2010: 121)

Kultura popularna inspiracją do powstawania nowych zawodów

293

Kultura popularna generuje powstawanie nowych zawodów. Należą do nich
między innymi: zmywacz graffiti, tatuażysta, rzeźbiarz w owocach i warzywach,
animator czasu wolnego, pedagog animacji kulturalnej, menedżer zawartości serwisów internetowych, menedżer artystyczny, menedżer klubu muzycznego, technik organizacji reklamy i technik cyfrowych procesów graficznych.
Uczniowie mogą inspirować pewne działania pedagogiczne i przyczynić się
do realizacji interesujących projektów we współpracy ze środowiskiem lokalnym, pracodawcami, uczelniami. Ważnym elementem jest rozmowa w relacjach
nauczyciel – uczeń. Tematem może być właśnie popkultura. Istotne jest, aby
temat nie przerodził się w konflikt międzypokoleniowy, przekonań lub jeszcze
inny.
Zbyszko Melosik stwierdza: „Pedagog jest więc w tym kontekście, osobą, która
uczy się od młodzieży tego, co dla niej ważne i wartościowe”, a „teoria edukacyjna
powinna zaangażować się w to, co popularne, tak aby stanowiło ono zawsze ważne
źródło «spotkania pedagogicznego»” (Melosik, 2010: 25).
Witold Jakubowski zwraca uwagę na to, że „Kultura popularna przestaje być
terenem, w którym porusza się wyłącznie młodzież, co doskonale widoczne było
podczas wrocławskiego koncertu Joego Cockera, gdzie uczniowie, studenci i pokolenie czterdziestolatków spotkali się, by wspólnie uczestniczyć w muzycznym
święcie. Koncert pięćdziesięcioletniego weterana amerykańskiej muzyki rockowej pokazał, że takie spotkania są możliwe przy «niewielkiej pomocy przyjaciół»
i odrobinie dobrej woli” (Jakubowski, 2001: 30).
Rap uświadamia pedagogom szansę rekonceptualizacji pedagogiki. Jeśli ma ona aspiracje w sferze bycia częścią doświadczenia młodzieży, nie powinna wychodzić do młodzieży z gotowym
projektem, lecz powinna wychodzić do młodzieży, aby ten projekt tworzyć. Pedagogika powinna więc dopasować się do świata młodzieży i zrezygnować z prób skrojenia świata młodzieży
(co jest niczym innym, jak tworzeniem nieprzekraczalnej przepaści między światem realnym
i światem pedagogicznej iluzji). Pedagog jest więc w tym kontekście, osobą, która uczy się od
młodzieży tego, co dla niej ważne i wartościowe. Jest jednym z uczestników praktycznej, codziennej narracji. Tylko wówczas pedagogika ma szansę na współtworzenie tej narracji. (Melosik, 1995: 264)

Pointą rozważań niech będzie przesłanie:
Aby człowiek mógł się rozwijać i mógł tworzyć siebie według przyjętego przez siebie „projektu”
– powinien mieć koncepcję własnego życia wykraczającą poza dzień bieżący i oprócz działań
wyznaczanych aktualną sytuacją „dzisiaj” i wynikających z dotychczasowych doświadczeń, czyli
„wczoraj” – powinien podejmować przede wszystkim działania, które sobie wyznaczył przez stany oczekiwane, przez koncepcje tego, co ma nastąpić, a więc przez szeroko pojęte „jutro”, a więc
czas przyszły. (Dudzikowa, 1985: 196)
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Media play an important role in social and personal life.
They affect opinion forming, promote vogues, and shape
abilities and attitude. Their impact is enormous. Media can
have both positive and negative influence, as they are addressed to adults and young people, whose opinions and
characters have not yet crystallised. Thus the question
about the extent in which the media shape abilities pertaining to the recognition of individual educational needs
and learning, which is “(…) the foundation for success at
school, in continuing education and in professional life.”
Results of research conducted among lower secondary
school students provide answers to these questions.

Wstęp
Mimo istnienia różnorodnych środków masowego przekazu, w tym dynamicznego rozwoju Internetu, telewizja nadal jest najpopularniejszym środkiem przekazu
informacji. „W ciągu kilkudziesięciu lat telewizja podbiła Ziemię i jej mieszkańców i jest to najskuteczniejsza w dziejach inwazja” (Bauman, 2006: 184).
Opis ekspansji telewizji oraz siły jej odziaływania na człowieka odzwierciedla
następujący zapis: „Eric Mc Luhan syn wielkiego wizjonera mediów, twierdzi, że
w kulturze współczesnej treści i informacje zawarte w przekazach telewizyjnych
stanowią odpowiednik wiedzy przekazywanej przez szamanów w społeczeństwach
plemiennych” (Goban-Klas, 2005: 43).
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Telewizja cyfrowa oferuje bogatą gamę kanałów tematycznych, programy telewizyjne oglądane są na ekranach monitorów komputerowych, a możliwość ich
nagrania umożliwia odtworzenie w dogodnej dla widza porze. „Telewizja zmienia
się. Te zmiany są związane z procesami konwergencji, coraz silniejszym związkiem
telewizji z Internetem i innymi (mobilnymi) mediami” (Jenkins, 2007: 235).
Obraz świata kreowany przez telewizję często przyjmowany jest przez widza jako własny. „Sposób, w jaki telewizja przedstawia świat, staje się wzorem do
przedstawiania świata w ogóle” (Postman, 2002: 137). Lansowane przez telewizję
trendy zachowań, interpretacje wydarzeń przyjmowane są bez głębszej refleksji
przez osoby dorosłe, a tym bardziej dzieci i młodzież, które nie mają jeszcze wykształconego kręgosłupa moralnego, nie odróżniają dobra od zła.
Należy pamiętać o tym, że programy telewizyjne pełnią odmienne funkcje dla nadawców i reklamodawców, a jeszcze inne dla odbiorców. Widzom dostarczają rozrywki, są źródłem przyjemności i wiedzy. Reklamodawca traktuje program telewizyjny jako „przynętę” zachęcającą
określone kategorie publiczności do oglądania telewizji i spotów reklamowych. Dla nadawców
programy to przede wszystkim koszty i najważniejsza staje się ich popularność oraz zysk, jaki są
w stanie wygenerować. (Arcimowicz, 2013: 103)

Zatem wynik ekonomiczny ma bardzo ważne znaczenie, tym samym może
mieć poważny wpływ na dobór programów, treści w nich przekazywanych. „Ekonomia w najważniejszym stopniu wpływa na ofertę programową stacji komercyjnych, ale dotyczy to także telewizji publicznej. Widzowie chcą określonych produkcji telewizyjnych i je dostają” (Arcimowicz, 2013: 104).
W tym kontekście rodzi się pytanie o jakość realizacji przez telewizję funkcji
edukacyjnej, a tym samym o jej wpływ na kształtowanie umiejętności i postaw
uczniów gimnazjum.

Prezentacja wyników badań
Celem badań było poznanie opinii uczniów gimnazjum na temat roli telewizji w kształtowaniu wśród gimnazjalistów wybranych umiejętności określonych
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977), tj.:
6) umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;
7) umiejętności rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;
8) umiejętność pracy zespołowej.1
1
Pkt 4 Załącznika nr 4 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu
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Ponadto, poprzez badania zamierzano uzyskać wiedzę na temat przyjmowania
przez uczniów gimnazjum za wzór zachowań bohaterów filmowych.
Badania zostały przeprowadzone w dniach 3–16 października 2015 r. w Zespole
Szkół nr 112 w Warszawie (dzielnica Praga-Północ), w skład którego wchodzą Gimnazjum nr 32, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 354.
Badaniami objęto uczniów dwóch klas II Gimnazjum nr 32 (klasę IIa i IIc) – ogółem 60 uczniów, w tym 25 dziewcząt i 35 chłopców. W badanej grupie było ogółem 31
uczniów, w tym 13 dziewcząt i 18 chłopców z rodzin pełnych, oraz 29 uczniów, w tym
12 dziewcząt i 17 chłopców z rodzin niepełnych.
W celu przeprowadzenia badań opracowano kwestionariusz ankiety badawczej,
uwzględniający pytania otwarte i zamknięte.
Na ogólną liczbę 60 badanych uczniów 55 uczniów – w tym 24 dziewcząt i 31
chłopców – potwierdziło zainteresowanie oglądaniem telewizji; 5 uczniów – w tym
1 uczennica i 4 uczniów – nie potwierdziło zainteresowania oglądaniem telewizji.
W grupie respondentów, którzy potwierdzili zainteresowanie oglądaniem telewizji,
uzyskane wyniki badań w podziale na strukturę rodziny przedstawiają się w sposób
następujący: 29 uczniów, w tym 13 dziewcząt i 16 chłopców, pochodziło z rodzin pełnych, natomiast 26 uczniów, w tym 11 dziewcząt i 15 chłopców pochodziło z rodzin
niepełnych.
W grupie respondentów, którzy nie potwierdzili zainteresowania oglądaniem
telewizji, uzyskane wyniki badań w podziale na strukturę rodziny przedstawiają się w sposób następujący: 2 chłopców pochodziło z rodzin pełnych, natomiast
3 uczniów, w tym 1 dziewczyna i 2 chłopców, z rodzin niepełnych.
Uzyskane wyniki wykazały, iż dominująca część uczniów jest zainteresowana oglądaniem programów telewizyjnych, co jednocześnie ukazuje, w jaki sposób uczniowie
gimnazjum spędzają czas wolny. Wyniki badań wskazują także, iż w badanej grupie
chłopcy wykazywali większe zainteresowanie oglądaniem telewizji niż dziewczęta. Nieliczna grupa – jedynie pięciu uczniów – zadeklarowała brak zainteresowania oglądaniem programów telewizyjnych. Przyczyną tego stanu rzeczy może być większe zainteresowanie między innymi grami komputerowymi.
Na pytanie o częstotliwość oglądania telewizji wśród 55 respondentów, którzy deklarowali oglądanie telewizji, udzielono następujących odpowiedzi:
1. codziennie 5 godzin i więcej – 5 uczniów, w tym 2 dziewczyny i 5 chłopców,
2. codziennie od 3 do 5 godzin – 8 uczniów, w tym 4 dziewczęta i 4 chłopców,
3. codziennie od 1 do 3 godzin – 38 uczniów, w tym 17 dziewcząt i 21 chłopców,
4. 6 uczniów, w tym 2 dziewczęta i 2 chłopców, nie udzieliło odpowiedzi.
egzaminu maturalnego do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977), s. 73.
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Na 24 dziewczęta, które zadeklarowały oglądanie telewizji, udzielono – w podziale
na strukturę rodziny – następujących odpowiedzi:
1. codziennie 5 godzin i więcej – 2 dziewczęta z rodziny pełnej,
2. codziennie od 3 do 5 godzin – 4 dziewczęta, w tym 1 z rodziny pełnej i 3
z rodziny niepełnej,
3. codziennie od 1 do 3 godzin – 17 dziewcząt, w tym 10 z rodziny pełnej i 7
z rodziny niepełnej,
4. 2 uczennice nie udzieliły odpowiedzi.
Badani chłopcy (35 uczniów) – w podziale na strukturę rodziny – udzielili następujących odpowiedzi:
1. codziennie 5 godzin i więcej – 3 chłopców, w tym 1 z rodziny pełnej i 2 z rodziny
niepełnej,
2. codziennie od 3 do 5 godzin – 4 chłopców, w tym 2 z rodziny pełnej i 2 z rodziny
niepełnej,
3. codziennie od 1 do 3 godzin – 21 chłopców, w tym 9 z rodziny pełnej i 12
z rodziny niepełnej,
4. nie udzieliło odpowiedzi – 3 uczniów, w tym 1 z rodziny pełnej i 2 z rodziny
niepełnej.
Wśród badanych dominowała grupa uczniów, którzy oglądają telewizję codziennie
od 1 do 3 godzin, przy czym liczniejszą grupę stanowili chłopcy – 21 osób, w tym 9
z rodziny pełnej i 12 z rodziny niepełnej. Niewielka różnica pomiędzy grupą chłopców
z rodzin pełnych i niepełnych pozwala przypuszczać, iż oglądanie telewizji jest dominującą formą spędzania czasu wolnego chłopców w obu typach rodzin. Jednocześnie
badania ukazują niewielką troskę obu typów rodzin o urozmaicenie form spędzania
czasu wolnego przez badanych chłopców.
Odwrotne tendencje wykazały badania przeprowadzone wśród dziewcząt, które zadeklarowały oglądanie telewizji w wymiarze od 1 do 3 godzin codziennie: na 17
uczennic – 10 pochodziło z pełnych rodzin, natomiast 7 z rodzin niepełnych. Mimo
niewielkiej różnicy w liczebności obu grup dziewcząt niepokojący jest sygnał, iż liczniejszą grupę stanowią uczennice pochodzące z pełnych rodzin. Może to oznaczać niewielką troskę o zacieśnianie relacji rodzinnych, atmosferę w domu rodzinnym, a nawet
niewielkie zainteresowanie rodziców ich dzieckiem.
Na uwagę zasługuje także ośmioosobowa grupa badanych, którzy zadeklarowali oglądanie telewizji codziennie od 3 do 5 godzin. W grupie tej były
4 dziewczęta i 4 chłopców, przy czym w grupie badanych dziewcząt 3 uczennice
pochodziły z rodzin niepełnych, 1 z rodziny pełnej. Uzyskany wynik może stanowić
niepokojący sygnał o braku zainteresowania rodzica dzieckiem lub brakiem czasu
dla dziecka. W grupie chłopców występowała równowaga – 2 chłopców pochodziło
z rodziny pełnej i 2 z rodziny niepełnej. Można przypuszczać, iż podejście rodziców
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do wychowania chłopców jest podobne w obu typach rodzin. Dopuszczają większą
swobodę, samodzielność w organizowaniu sobie czasu wolnego.
Najmniej liczną grupę stanowili uczniowie, którzy zadeklarowali oglądanie telewizji codziennie 5 i więcej godzin. Wśród badanych odpowiedź tą wskazały 2 uczennice i 3 uczniów. Niewielka różnica liczebna między grupami płci sygnalizuje ważny
problem spędzania czasu wolnego przez uczniów w badanej klasie, zarówno w rodzinie
pełniej, jak i niepełnej. Badania pokazują brak zainteresowania rodziców ich dziećmi,
ale także monotonię i schematyczność życia tej grupy uczniów.
Na pytanie o przyczyny oglądania przez respondentów telewizji udzielono następujących odpowiedzi:
1. 
poszerzam wiedzę, jaką uzyskuję w szkole – 6 odpowiedzi, w tym 3
dziewczęta i 3 chłopców,
2. rozwijam swoje zainteresowania – 20 odpowiedzi, w tym 9 dziewcząt
i 11 chłopców,
3. 
poznaję wzory zachowań, które mogą być dla mnie przykładem do
naśladowania – 5 odpowiedzi, w tym 2 dziewczyny i 3 chłopców,
4. dla relaksu – 23 odpowiedzi, w tym 12 dziewcząt i 11 chłopców,
5. z nudów – 32 odpowiedzi, w tym 14 dziewcząt i 18 chłopców,
Na powyższe pytanie można było wskazać kilka odpowiedzi.
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Źródło: Opracowanie własne
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Ryc. 1. Przyczyny oglądania przez respondentów telewizji w podziale na płeć
7
(można było wskazać kilka odpowiedzi)7
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16

Na pytanie o przyczyny oglądania przez badane dziewczęta telewizji14udzielono
12
następujących odpowiedzi:
11
11
12
1. poszerzam wiedzę, jaką uzyskuję w szkole – 3 uczennice, w tym 2 z rodziny
9
10
pełnej i 1 z rodziny niepełnej,
8
2. rozwijam swoje zainteresowania – 9 uczennic, w tym 5 z rodziny pełnej
6
i 4 z rodziny niepełnej,
3
3
3
4
3. 
poznaję wzory zachowań, które2 mogą być dla mnie przykładem do
2
naśladowania – 2 uczennice, w tym 1 z rodziny pełnej i 1 z rodziny niepełnej,
0 4. dla relaksu – 12 uczennic, w tym 7 z rodziny pełnej i 5 z rodziny niepełnej,
Poszerzam wiedzę,
Rozwijam swoje
Poznaję wzory
Dla relaksu
Z nudów
5. uzyskuję
z nudów
– 14 uczennic,
w tym
7 z rodziny
jaką
w szkole
zainteresowania
zachowań,
które mogąpełnej i 7 z rodziny niepełnej,
być dla mnie
6. inne – nie wskazano
przykładem do
naśladowania
7. brak odpowiedzi – 20 uczennic,
w tym 9 z rodziny pełnej i 11 z rodziny
niepełnej.
Dziewczęta
Chłopcy
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12 Ryc. 2. Przyczyny oglądania przez badane dziewczęta telewizji w podziale na strukturę rodziny
Źródło: Opracowanie własne
10
10
8

Na pytanie o przyczyny oglądania przez badanych chłopców telewizji udzielo7
no następujących odpowiedzi:
6
6 1. poszerzam wiedzę, jaką uzyskuję w szkole – 3 chłopców,
5
w tym 1 z rodziny
4 niepełnej,
pełnej
i
2
z
rodziny
4
8

3

2
0
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1
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Poszerzam wiedzę,
jaką uzyskuję w szkole

Rozwijam swoje
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2

1

1

1

1

2. rozwijam swoje zainteresowania – 11 chłopców, w tym 4 z rodziny pełnej
i 7 z rodziny niepełnej,
Poszerzam wiedzę,
Rozwijam swoje
Poznaję wzory
Dla relaksu
Z nudów
3. 
poznaję
wzory
zachowań, zachowań,
które które
mogą
jaką
uzyskuję
w szkole
zainteresowania
mogąbyć dla mnie przykładem do
być dla mnie
naśladowania – 3 chłopców z rodziny
niepełnej,
przykładem do
4. dla relaksu – 11 chłopców, w tym
5 z rodziny pełnej i 6 z rodziny niepełnej,
naśladowania
5. z nudów – 18 chłopców, w tym 10 z rodziny pełnej i 8 z rodziny niepełnej.

0

Rodzina pełna

Rodzina niepełna
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Poszerzam wiedzę,
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Dla relaksu

Z nudów
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Ryc. 3. Przyczyny oglądania przez badanych chłopców telewizji w podziale na strukturę rodziny
Źródło: Opracowanie własne

Na pytanie dotyczące najczęściej oglądanych przez respondentów programów
udzielono następujących odpowiedzi:
1. filmy – 44 odpowiedzi, w tym 19 dziewcząt i 25 chłopców,
2. teleturnieje/konkursy – 7 odpowiedzi, w tym 4 dziewcząt i 3 chłopców,
3. programy edukacyjne – 9 odpowiedzi, w tym 2 dziewczęta i 7 chłopców,
4. programy przyrodnicze – 16 odpowiedzi, 7 dziewcząt i 9 chłopców,
5. programy podróżnicze – 10 odpowiedzi, w tym 4 dziewczęta i 6 chłopców,
6. 
serwisy informacyjne/dyskusje polityczne – 5 odpowiedzi, w tym 1
dziewczyna, 4 chłopców.
7. inne – 0 badanych.
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Dziewczęta
12
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Chłopcy

Ryc. 4. Najczęściej oglądane przez respondentów programy – w podziale na płeć
(można było wskazać kilka odpowiedzi)
10

Źródło: Opracowanie własne

9

Na pytanie dotyczące najczęściej oglądanych przez dziewczęta programów
udzielono następujących odpowiedzi (w podziale na strukturę rodziny):
1. filmy – 19 odpowiedzi, 9 dziewcząt z rodziny pełnej i 10 dziewcząt z rodziny
6
niepełnej,
5
2. teleturnieje/konkursy – 4 odpowiedzi, 1 dziewczyna z rodziny pełnej i 3
4
dziewczęta z rodziny
niepełnej,
3
3
3. programy edukacyjne – 2 odpowiedzi, 2 dziewczyny z rodziny pełnej,
2
2
2 4. programy przyrodnicze – 7 odpowiedzi, 2 dziewczyny z rodziny pełnej i 5
1
1
1
z rodziny niepełnej,
0
0
0 5. programy podróżnicze – 4 odpowiedzi, 1 dziewczyna z rodziny pełnej i 2
z rodziny niepełnej,
6. serwisy informacyjne/dyskusje polityczne – 1 dziewczyna z rodziny pełnej.
7. inne – 0 badanych.
8

Rodzina pełna

Rodzina niepełna
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Dziewczęta i postaw
Chłopcy
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Rodzina pełna

1
0

Rodzina niepełna

Ryc. 5. Najczęściej oglądane przez dziewczęta programy – w podziale na strukturę rodziny
(można było wskazać kilka odpowiedzi)
Źródło: Opracowanie własne

Na pytanie dotyczące najczęściej oglądanych przez chłopców programów
udzielono następujących odpowiedzi (w podziale na strukturę rodziny):
1. filmy – 25 odpowiedzi, w tym 2 chłopców z rodziny pełnej i 23 chłopców
z rodziny niepełnej,
2. 
teleturnieje/konkursy – 3 odpowiedzi, w tym 3 chłopców z rodziny
niepełnej,
3. programy edukacyjne – 7 odpowiedzi, w tym 1 chłopiec z rodziny pełnej i 6
chłopców z rodziny niepełnej,
4. programy przyrodnicze – 9 odpowiedzi, w tym 9 chłopców z rodziny niepełnej,
5. programy podróżnicze – 6 odpowiedzi, w tym 6 chłopców z rodziny
niepełnej,
6. serwisy informacyjne/dyskusje polityczne – 4, w tym 1 chłopiec z rodziny
pełnej i 3 chłopców z rodziny niepełnej,
7. inne – 0 badanych.
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Ryc. 6. Najczęściej oglądane przez chłopców programy – w podziale na strukturę
rodziny (można
19
20
było wskazać kilka odpowiedzi)
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Źródło: Opracowanie własne
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12 Na pytanie o typ filmów, oglądany przez respondentów udzielono następu9
9 (można było wskazać kilka odpowiedzi):
jących
odpowiedzi
(w podziale na płeć)
10
8
– 14 odpowiedzi, w tym 5 dziewcząt i 9 chłopców,
7
8 1. seriale (np. brazylijskie)
6
– 20 odpowiedzi, w tym 7 dziewcząt i 13 chłopców, 5
5
6 2. kryminalne
4 3. przygodowe – 17 odpowiedzi, w tym 8 dziewcząt i 9 chłopców,
2 4. kostiumowe – 0 odpowiedzi,
0 0
5. komedie – 32 odpowiedzi, w tym 13 dziewcząt
i 19 chłopców,
0
6. Seriale
science
– 11 odpowiedzi,
5 dziewczątKomedie
i 6 chłopców,
(np. fiction
Kryminalne
Przygodowew tym
Kostiumowe
Science fiction
brazylijskie)
7. inne
– 0 odpowiedzi.
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Ryc. 7. Typ filmów oglądany najczęściej przez respondentów
– w podziale na płeć (można było
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wskazać kilka odpowiedzi)
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Źródło: Opracowanie własne

13

11 o najczęściej oglądany typ filmów badane dziewczęta udzieliły na12 Na pytanie
stępujących
odpowiedzi:
10
seriale (np. brazylijskie) – 5 odpowiedzi, w tym 2 dziewczęta z rodziny
8 1. 
pełnej i 3 z rodziny niepełnej,
6
kryminalne – 7 odpowiedzi, w tym 2 dziewczęta z rodziny pełnej i 5
4 2. 
1
2
z rodziny niepełnej,
0
0 3. 
przygodowe – 8 odpowiedzi, w tym 4 dziewczęta z rodziny pełnej i 4
Tak
Nie
Nie zawsze
z rodziny niepełnej,
Dziewczęta
Chłopcy
4. kostiumowe – 0 odpowiedzi,
5. komedie – 13 odpowiedzi, w tym 4 dziewczęta z rodziny pełnej i 9 z rodziny
niepełnej,
6. science fiction – 5 odpowiedzi, w tym 2 dziewczęta z rodziny pełnej i 3
z rodziny niepełnej
7. inne – 0 odpowiedzi.
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Ryc. 8. Typ filmów oglądany najczęściej przez dziewczęta – w podziale na strukturę rodziny
(można było wskazać kilka odpowiedzi)
Źródło: Opracowanie własne

Na pytanie o najczęściej oglądany typ filmów badani chłopcy udzielili następujących odpowiedzi:
1. seriale (np. brazylijskie) – 9 odpowiedzi, w tym 4 chłopców z rodziny pełnej
i 9 z rodziny niepełnej,
2. kryminalne – 13 odpowiedzi, w tym 4 chłopców z rodziny pełnej i 5
z rodziny niepełnej,
3. przygodowe – 9 odpowiedzi, w tym 3 chłopców z rodziny pełnej i 6 z rodziny
niepełnej,
4. kostiumowe – 0 odpowiedzi,
5.	komedie – 13 odpowiedzi, w tym 4 dziewczęta z rodziny pełnej i 9 z rodziny
niepełnej,
6.	science fiction – 5 odpowiedzi, w tym 2 dziewczęta z rodziny pełnej
i 3 z rodziny niepełnej
7. inne – 0 odpowiedzi.
Z przeprowadzonych badań wynika, że na ogólną liczbę 60 badanych uczniów
27, w tym 11 dziewcząt i 16 chłopców, stwierdziło, iż bohaterowie filmów są dla
nich wzorami do naśladowania, przeciwnego zdania było 32 respondentów, w tym
13 dziewcząt i 19 chłopców. Jedna badana dziewczyna stwierdziła, iż nie zawsze
bohaterowie filmów są dla niej wzorami do naśladowania.
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0 Ryc. 9. Typ filmów oglądany najczęściej przez chłopców – w podziale na strukturę rodziny
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Ryc. 10. Opinia badanych uczniów na temat, czy bohaterowie filmów są dla nich wzorami do
naśladowania – w podziale na płeć (można było wskazać kilka odpowiedzi)
Źródło: Opracowanie własne
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badania wykazały, iż na ogólną liczbę 25 badanych dziew6 Przeprowadzone
5
5
cząt, spośród
11, które
4
4 potwierdziły przyjmowanie zachowań bohaterów filmo4
wych
jako wzór do naśladowania, 36 uczennic pochodziło z rodziny pełnej i 5 z rodziny
niepełnej. Jednocześnie na 13 respondentek, które były przeciwnego
zdania,
2
1
9 pochodziło z rodziny pełnej, a 4 z rodziny niepełnej.
Jedna respondentka, która
0 0
0
stwierdziła,
iż nie zawsze
przyjmuje
zachowania
bohaterówKomedie
filmowych
jako wzory
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Kryminalne
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Ryc. 11. Opinia badanych dziewcząt na temat, czy bohaterowie filmów są dla nich wzorami do
naśladowania – w podziale na strukturę rodziny (można było wskazać kilka odpowiedzi)
Źródło: Opracowanie własne

Przeprowadzone badania wykazały, iż na ogólną liczbę 35 badanych chłopców,
spośród 16 chłopców, którzy potwierdzili przyjmowanie zachowań bohaterów filmowych jako wzór do naśladowania, 7 uczniów pochodziło z rodziny pełnej i 9
z rodziny niepełnej. Jednocześnie na 19 respondentów, którzy byli przeciwnego
zdania, 11 pochodziło z rodziny pełnej, a 8 z rodziny niepełnej.
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6Ryc. 12. Opinia badanych chłopców na temat, czy bohaterowie filmów są dla nich wzorami do

naśladowania – w podziale na strukturę rodziny (można było wskazać kilka odpowiedzi)
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5
Źródło: Opracowanie własne
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W trakcie badań3 respondenci wskazali przykłady wpływu na nich bohaterów
3
filmowych.
Na ogólną liczbę 60 badanych odpowiedzi udzieliło 17 uczniów, w tym
7 dziewcząt i 10 chłopców. Nie udzieliło odpowiedzi 43 uczniów, w tym2 18 dziew2
cząt i 25 chłopców.
1
1
1 Oto uzyskane odpowiedzi (w podziale na płeć):
1. planuję zachowywać się tak w życiu dorosłym – 8 uczniów, w tym 5
dziewcząt i 3 chłopców,
0
Planuję zachowywać się tak w życiu Planuję wykonywać taki zawód jak
być aktorem
2. planujędorosłym
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w tym 1 dziewczyna i 5 chłopców,
Dziewczęta
Chłopcy
3. planuję być aktorem w życiu
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i
2
chłopców.
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4. inne – 0.
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Ryc. 13. Przykłady – podane przez badanych – wpływu na nich bohaterów filmowych (w podziale
3,5
na płeć) (można było wskazać kilka odpowiedzi)
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Źródło: Opracowanie własne

2,5 Badane

dziewczęta podały następujące przykłady wpływu na nie bohaterów
filmowych (w2podziale na strukturę rodziny):
2
1. 
planuję zachowywać się tak w życiu dorosłym – 5 uczennic, w tym
2 dziewczęta z rodziny pełnej i 3 z rodziny niepełnej,
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Ryc. 14. Przykłady – podane przez badane dziewczęta – wpływu na nie bohaterów filmowych
(w podziale na strukturę rodziny) (można było wskazać kilka odpowiedzi)
Źródło: Opracowanie własne

Badani chłopcy podali następujące przykłady wpływu na nich bohaterów filmowych (w podziale na strukturę rodziny):
1. planuję zachowywać się tak w życiu dorosłym – 3 uczniów, w tym 1
w rodziny pełnej i 2 z rodziny niepełnej,
2. planuje wykonywać taki sam zawód jak mój bohater filmowy – 5 chłopców,
w tym 2 chłopców z rodzin pełnych i 3 chłopców z rodziny niepełnej,
3. planuję być aktorem w życiu dorosłym – 2 chłopców z rodziny niepełnej,
4. inne – 0,
5. nie udzielono odpowiedzi – 25 chłopców, w tym 11 z rodziny pełnej i 14
z rodziny niepełnej.
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Ryc. 15. Przykłady – podane przez badanych chłopców – wpływu na nich bohaterów filmowych
(w podziale14na strukturę rodziny) (można było wskazać kilka odpowiedzi)
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Ryc. 17. Umiejętności, jakich uczy telewizja – zdaniem badanych dziewcząt
(w podziale na strukturę rodziny) (można było wskazać kilka odpowiedzi)
Źródło: Opracowanie własne

W podziale na strukturę rodziny badani chłopcy udzielili następujących odpowiedzi na powyższe pytanie tj. jakich postaw uczy telewizja:
1. umiejętności pracy w zespole – 14 odpowiedzi, w tym 9 chłopców z rodziny
pełnej, 5 z rodziny niepełnej,
2. umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia
się – 9 odpowiedzi, w tym 5 dziewcząt z rodziny pełnej i 4 dziewczyny
z rodziny niepełnej,
3. umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji
– 11 odpowiedzi, w tym 5 chłopców z rodziny pełnej i 6 z rodziny niepełnej,
4. inne – 0.
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W podziale na strukturę15rodziny spośród 25 badanych uczennic 8 dziewcząt,
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Ryc. 20. Opinia badanych dziewcząt, czy telewizja pomaga im w określaniu dalszych planów
edukacyjnych (w podziale na strukturę rodziny) (można było wskazać kilka odpowiedzi)
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Zakończenie
Z przeprowadzonych badań wynika, iż w opinii uczniów klasy IIa i IIc Gimnazjum Nr 112 w Warszawie (dzielnica Praga-Północ) telewizja uczy ich umiejętności określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977) tj.: pracy
w zespole, rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się, a także umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji.
Warto zauważyć, iż: „Od przedszkola do uniwersytetu zapisy prawa oświatowego
nakładają obowiązek, oprócz przekazywania wiedzy, kształtowania umiejętności
i postaw” (Kust, 2014: 299). „Cele kształcenia sformułowane są w języku efektów
kształcenia, są opisane jako wymagania ogólne, a treści nauczania oraz oczekiwane umiejętności uczniów określone są jako wymagania szczegółowe. (…) Ostatecznie realizacja tych celów powinna przygotować do kreatywności, innowacyjnego twórczego kształcenia przez całe życie” (Kust, 2014: 299).
Świat zmiany, nieprzewidywalność przyszłości powoduje konieczność poszukiwań nowych metod prowadzenia procesu kształcenia i wychowania uczniów.
„Poszukiwanie sposobów kształcenia i wychowania dla przyszłości jest koniecznością zmiany sposobu budowania programów kształcenia, uwzględniające między innymi kształtowanie postaw/kompetencji” (Michalak-Dawidziuk, 2015: 58).
Wśród uczniów, którzy uznali, iż telewizja uczy ich pracy w zespole, dominują
chłopcy (14), jedynie 4 dziewczęta wskazały tę odpowiedź. Umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się wskazało 9 dziewcząt i 9
chłopców, umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji 7 dziewcząt i 11 chłopców. Warto zauważyć, iż wśród deklarujących oglądanie telewizji (wykres nr 2) także dominowali chłopcy (31), jednocześnie wśród
badanej grupy dziewcząt 24 uczennice zadeklarowały zainteresowanie oglądaniem
telewizji.
Na uwagę zasługuje fakt, iż na pytanie, czy telewizja pomaga uczniom w określaniu dalszych planów edukacyjnych, dominująca część badanych 37 uczniów,
w tym 17 dziewcząt i 20 chłopców, udzieliła odpowiedzi negatywnej; 23 uczniów,
w tym 8 dziewcząt i 15 chłopców potwierdziło, iż w ich opinii – telewizja pomaga
uczniom w określaniu dalszych planów edukacyjnych. Stąd poważne znaczenie roli
szkoły, która powinna wspomagać ucznia gimnazjum w tym trudnym i odpowiedzialnym zadaniu. „Umiejętności kształtowanie, planowania swojej ścieżki zawodowej, kariery zawodowej to kolejny ważny aspekt w dynamicznie zmieniającym
się rynku pracy” (Kust, 2014: 315).
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Z badań wynika, iż telewizja uczy określonych umiejętności, jednakże, zdaniem poważnej części badanych uczniów, nie pomaga w kreowaniu dalszych planów edukacyjnych.
Jednocześnie w wyniku badań uzyskano odpowiedź na pytanie, dotyczące
przyjmowania przez uczniów gimnazjum za wzór zachowań bohaterów filmowych. Wyniki badań wykazały, iż większość respondentów – 32 uczniów – nie
potwierdziło przyjmowania za wzór do naśladowania zachowań bohaterów filmowych. W grupie tej dominowali chłopcy (19 uczniów), pozostała grupa dziewcząt
liczyła 13 uczennic. Jednakże 27 uczniów (w tym 11 dziewcząt i 16 chłopców)
potwierdziło ten fakt.
Warto zwrócić uwagę, iż wśród 13 badanych dziewcząt, które stwierdziły, iż nie
przyjmują zachowań bohaterów filmowych jako wzory zachowań – 9 pochodziło
z rodziny pełnej, a jedynie 4 z rodziny niepełnej.
Podobna tendencja wystąpiła w grupie badanych chłopców. Wśród 19 respondentów, którzy stwierdzili, iż nie przyjmują za wzór do naśladowania zachowań
bohaterów filmowych, 11 pochodziło z rodziny pełnej, natomiast jedynie 8 z rodziny niepełnej.
Jednocześnie w przypadku badanych, którzy potwierdzili przyjmowanie zachowań bohaterów filmowych jako wzór do naśladowania, wystąpiły różnice w tendencjach: w grupie dziewcząt – 6 uczennic pochodziło z rodziny pełnej i 5 z rodziny
niepełnej, natomiast w grupie chłopców – 7 uczniów pochodziło z rodziny pełnej
i 9 z rodziny niepełnej.
W kontekście powyższych odpowiedzi warto zwrócić uwagę na preferencje
w zakresie gatunków filmowych, jakie wykazują uczniowie klasy II gimnazjum.
Przeprowadzone wyniki badań wskazują, iż najbardziej preferowanym gatunkiem filmowym są komedie, przy czym w grupie tej dominują chłopcy (19
uczniów), natomiast wśród dziewcząt zadeklarowało zainteresowanie komediami 13 uczennic. Drugą pod względem liczebności grupę stanowiły odpowiedzi
wskazujące filmy kryminalne. W tym wypadku także liczniejszą grupę stanowili
chłopcy (13 uczniów), natomiast dziewczęta stanowiły grupę 7-osobową. 17 odpowiedzi dotyczyło filmów przygodowych. W przypadku tego gatunku filmowego
nie wystąpiły poważne różnice w liczbie wskazań – 9 chłopców i 8 dziewcząt.
W następnej kolejności – 14 odpowiedzi – uczniowie wskazali seriale (np. brazylijskie) – 5 dziewcząt i 9 chłopców. Niewielkie różnice w liczebności wystąpiły w grupie wskazań gatunku filmowego science fiction – 11 odpowiedzi, w tym
5 dziewcząt i 6 chłopców. Jednocześnie respondenci nie wskazali gatunku filmów
kostiumowych.
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Przywołane badania powodują poważny niepokój w kontekście uzyskanych
wyników w zakresie wzorowania się respondentów na bohaterach filmowych.
Na ogólną liczbę 60 badanych 27 uczniów, w tym 11 dziewcząt (6 z rodziny pełnej i 5 z rodziny niepełnej) oraz 16 chłopców (7 z rodziny pełnej i 9 z rodziny
niepełnej) deklaruje wzorowanie się na bohaterach filmowych.
Przedstawione wyżej wyniki w poważnej części potwierdzają preferencje młodzieży, jakie zostały zaprezentowane w pracy J. Bednarka Multimedia w działalności szkoleniowo-wychowawczej:
Analizując wyniki badań nad preferencjami młodzieży w obszarze zainteresowań programami telewizyjnymi (Krzyśko, 2000: 132–134), stwierdza się, że telewizja zaspokaja w pierwszej
kolejności zaciekawienia filmowe (38%). Najczęściej wymienia się filmy:
− komediowe, w tym seriale (71,23%);
− sensacyjne (55%);
− grozy (41,09%);
− obyczajowe (46,43%);
− dokumentalne (24,65%);
− fantastyczne (10,95%).
Najniższą pozycję w upodobaniach młodzieży zajmują filmy historyczne (1,36%). (Bednarek,
2000: 69)

Warto także przywołać inne wyniki badań
Młodzieży gimnazjalnej postawiono pytanie (...) o ulubione sceny telewizyjne. Z liczebności
wskazań respondentów wynika, że najbardziej (80% wskazań) lubią oni oglądać sceny akcji, czyli te które trzymają w napięciu i dostarczają silnych przeżyć np. walki ulicznych gangów, brutalne sceny morderstw, pościgi, strzelaniny. Aż 66% badanych przyznało, że z uwagą przygląda się
scenom telewizyjnym prezentującym przemoc, okrucieństwo, bezwzględność. Kolejne miejsce
w rankingu zajęły sceny: humorystyczne (62%), erotyczne (58%), sceny prezentujące niezwykłe,
niecodzienne, wydarzenia (50%).Przedostatnie miejsce zajęły sceny prezentujące piękno przyrody, rośliny, zwierzęta (36%). Po nich uplasowały się sceny batalistyczne (32%). (Repko, 2003)

Przedstawione porównanie trzech różnych wyników badań – mimo braku jednolitości między innymi formułowanych pytań kierowanych do respondentów –
wykazuje wyraźną tendencję w zakresie ich preferencji programów telewizyjnych.
Wśród najchętniej oglądanych programów/filmów/scen – w przypadku dwóch
pierwszych wyników badań – są filmy kryminalne (sensacyjne)/lub sceny akcji
w przypadku trzeciego badania sceny humorystyczne, które w przypadku dwóch
pierwszych wyników badań zajmują drugie miejsce. W przypadku badań dotyczących najchętniej oglądanych scen telewizyjnych na pierwszym miejscu uplasowały
się sceny akcji.
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Najniższą pozycję – także w dwóch pierwszych badaniach – zajęła grupa odpowiedzi wskazująca filmy kostiumowe/historyczne. W przypadku badań dotyczących scen telewizyjnych sceny batalistyczne.
Warto zauważyć iż badania zostały przeprowadzone w warszawskiej dzielnicy
Praga, która nadal jeszcze skupia środowisko patologiczne. Niebezpieczny zatem
jest fakt, iż poważna część badanej młodzieży gimnazjalnej deklaruje wzorowanie
się na bohaterach filmów kryminalnych. Media, w tym telewizja, wpisują się w codzienny styl życia młodzieży, która przejęła ten sposób spędzania czasu od środowiska, w którym wzrastali tj. rodziny, środowiska rówieśniczego. „Warto zauważyć,
iż Polki i Polacy poświęcają oglądaniu telewizji coraz więcej czasu (według danych
Ośrodka Badań Opinii Publicznej (…) w 2010 roku 3 godziny 42 minuty, podczas
gdy w 2005 roku o 26 minut mniej” (Arcimowicz, 2013: 101). Niewątpliwie
(...) kultura popularna i jej bohaterowie stanowią dla młodego pokolenia źródło sensu codziennego życia i wspólnoty. Problem oceny tego zjawiska nie jest ważny. Nie ma sensu zastanawianie
się, czy jest ono „dobre” czy „złe”. Takie ujęcie pozwala uniknąć destruktywnego zderzenia arbitralnych systemów pojęć i wartości «wszystkowiedzących» pedagogów z wyobraźnią młodzieży,
która czerpie swoje źródło głównie w kulturze popularnej. (Melosik, 2010: 21)

Jednakże konieczne jest wzmocnienie roli nauczyciela, zwłaszcza działającego
w środowisku patologicznym. Jego świadomość i zaangażowanie w proces dydaktyczno-wychowawczy mogą stworzyć uczniom szansę odkrywania wzorców, których nie napotyka w swoim otoczeniu.
Podstawa programowa dla gimnazjum2 podkreśla znaczenie edukacji medialnej w procesie wychowania, w tym kształtowania umiejętności i postaw: „Ponieważ środki masowego przekazu odgrywają coraz większą rolę, zarówno w życiu
społecznym, jak i indywidualnym, każdy nauczyciel powinien poświęcić dużo
uwagi edukacji medialnej, czyli wychowaniu uczniów do właściwego odbioru
i wykorzystania mediów”3.
Pkt 4 Załącznika nr 4 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu
egzaminu maturalnego do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół…, s. 73.
3
Pkt 4 Załącznika nr 4 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu
egzaminu maturalnego do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół…, s. 73.
2
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Nie wskazując potrzeby budowania autorytetu nauczyciela czy pełnienia roli
mentora w środowisku uczniów ze środowisk defaworyzowanych, warto odwołać
się do jego kompetencji emocjonalnych. Według Joanny Madalińskiej-Michalak
„Odpowiednio wykształcone kompetencje emocjonalne są konieczne osobom,
które wykonują pracę wymagającą cierpliwości, zaangażowania, czasu i zrozumienia innych” (Madalińska-Michalak, Góralska, 2012: 110). Kontynuując myśl,
uczona stwierdza „Współczesne zapotrzebowanie na nauczyciela rozumiejącego
kierunki przemian i uczestniczącego w nich oznacza odejście od roli nauczyciela
ograniczonego do klasy szkolnej na rzecz usytuowania go w perspektywie kulturowej. (...) Chcąc maksymalnie ulepszyć komunikację i relacje międzyludzkie, należy wzbogacić kompetencje emocjonalne o wymiar międzykulturowy, co poprawi
interakcje pomiędzy nauczycielami i uczniami” (Madalińska-Michalak, Góralska,
2012: 118).
Dlatego też znajomość środowiska, w którym nauczyciel działa, jego umiejętność obserwacji, analizy, wyciągania właściwych wniosków, dociekliwość, stanowią podstawę pracy w środowisku zaniedbanym społecznie. Niewątpliwie wymienione cechy wydają się standardowe dla każdego nauczyciela, funkcjonującego
w każdym środowisku, jednak nauczyciel, o którym mowa, posiadając te cechy
i wrażliwość, może wykreować relację z uczniem, które umożliwia rzeczywistą realizację procesu wychowawczego, w tym kształtowania odpowiedniego stosunku
młodzieży gimnazjalnej do oferty telewizyjnej.
Tomasz Szkudlarek, formułując postulaty wobec edukacji medialnej, pisze:
„(…) uwagi szkoły wymaga niewątpliwie relacja pomiędzy reprezentacją i symulacją, czy – w innym wymiarze – między realnością i wirtualnością świata.”
(Szkudlarek, 2009: 135). Kontynuując wywód, stwierdza: „(…) istotnym aspektem
edukacji medialnej powinno być krytyczne analizowanie relacji między wartościami grupowymi i jednostkowymi zarówno w obszarze poszczególnych konwencji
kulturowych, jak i w sferze relacji pomiędzy nimi” (Szkudlarek, 2009: 137) W tym
kontekście podkreśla znaczenie wychowania.
Wacław Strykowski, określając zadania dla edukacji medialnej, stwierdza:
„(…) ważnym zadaniem jest prowadzenie edukacji medialnej, której głównymi
celami są przygotowanie do sprawnego posługiwania się mediami, jako narzędziami działań intelektualnych oraz przygotowanie do świadomego i krytycznego odbioru przekazów medialnych” (Strykowski, 2008: 37).
Jednocześnie warto pamiętać, iż „(…) w ponowoczesnym świecie raczej odczuwamy to, że przekazywane informacje zbyt często są emitowane w celu nakłonienia określonych grup społecznych i jednostek, aby je przekonać, pozyskać nie-
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kiedy nawet zniewolić w celu osiągnięcia tzw. wyższych celów, które mają służyć
innym ludziom” (Wenta, 2011: 403).
W tym kontekście edukacja medialna ma bardzo poważne znacznie. Konieczność uświadomienia powyższych mechanizmów uczniowi wychowującemu się
w środowisku zaniedbanym – młodemu człowiekowi o niewykształconych postawach – nabiera szczególnego znaczenia.
„Każda szkoła funkcjonująca na obszarach defaworyzowanych jest wyjątkowa
i ma swoją historię i problemy, z którymi się zmierza, i możliwości rozwojowe”
(Madalińska-Michalak, 2012: 152). Sentencja ta może stanowić przesłanie dla każdego nauczyciela, jednakże szczególnego znaczenia nabiera w kontekście działającego wśród uczniów z rodzin patologicznych, niepełnych.
„Z perspektywy uczniów szkoła nie służy wyłącznie edukacji; jest też po prostu miejscem, w którym spędzają dużo czasu. Praktyki związane z dydaktyką są
wpisane w szersze praktyki związane z towarzyskością, negocjowaniem hierarchii,
formalizacją i standaryzacją procesu kształcenia” (Szkudlarek, 2010: 112). Dlatego też relacje, jakie tworzy nauczyciel z uczniem, muszą być naznaczone empatią
i kulturą nauczyciela.
„Każda jednostka stanowi niepowtarzalną indywidualność. Dlatego też bardzo istotną rolę pełni autorefleksja oraz świadomość roli edukacji w życiu człowieka. Edukacja jest sposobem na uzyskanie autentycznego, harmonijnego rozwoju
człowieka” (Michalak-Dawidziuk, 2014: 222).
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Akty prawne
Załącznik nr 4 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych
typach szkół (Dz. U. poz. 977.
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The purpose of the article is to present the complexity of
the notion of globalization and many definitions of this
phenomenon. It presents positions of the various authors,
including a rich set of variables that determine them. It
highlights the importance of blurring boundaries, permeation of cultures, closer relations and multiplicity of interactions in micro and macro scale. It emphasizes the topic
of values and self-consciousness of present human being
in the context of the numerous possibilities and options of
choice, as well as its relation to diversity and “Otherness”.
It attempts to define the aspirations of contemporary human being by analyzing the dichotomy of autonomy and
dependence. Globalization is describing as a phenomenon widely developed and still progressing, carrying both
opportunities and risk.

Historia procesu globalizacji sięga kilku wieków wstecz, co sprawia, iż jest ona bogata w wątki charakterystyczne dla różnych okresów i epok. Szczególne znaczenie
proces ten zaczął przybierać w połowie XX wieku, a konsekwencją jego rozwoju
jest dzisiaj określanie go mianem megatrendu współczesności. Globalizacja stała
się przedmiotem wielu badań, jednak w świetle literatury przedmiotu nie jest po-
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jęciem ani jednoznacznym, ani jednolitym, ani też prostym do wyjaśnienia. Jedni
dostrzegają w niej pozytywne aspekty, inni widzą zagrożenie dla współczesnego
świata. Spostrzeżenia wszystkich naukowców łączy ujmowanie jej w kategoriach
nie tylko procesu, ale również zjawiska, które, jak pisze Agnieszka Cybal-Michalska: „da się obserwować, odbierać zmysłami, które występuje w wielu dziedzinach”
(Cybal-Michalska, 2006: 16). W tym aspekcie zjawisko globalizacji domaga się
dookreślenia szczególnie w kontekście przybliżenia współczesnemu człowiekowi
kierunku zachodzących zmian i antycypowania przyszłości.
Szeroko o globalizacji i jej procesualnym charakterze pisze Edmund Wnuk-Lipiński, który twierdzi, że: „pierwszy krok w kierunku globalizacji został dokonany w XV i XVI w., w czasie wielkich odkryć geograficznych. Wtedy to właśnie
została odkryta Ameryka, rozpoznane wybrzeża Afryki i wokółafrykańska droga
do Indii. Pierwszego kroku dokonali odważni żeglarze, ale zaraz za nimi podążyli
żołnierze i misjonarze oraz ludzie, których dziś nazwalibyśmy politykami i biznesmenami” (Wnuk-Lipiński, 2004: 15). Autor sugeruje, iż globalizacja wcale nie jest,
jak to się zwykło uważać, zjawiskiem zupełnie nowym, ale postępuje od wieków,
choć obecnie przebiega w znacznie szybszym tempie. Tempo to ma istotny wpływ
na jakość zachodzących w tym procesie relacji zarówno między jednostkami, społeczeństwami, jak i całymi narodami. Wnuk-Lipiński wychodzi z założenia, że,
pomimo wielu zależności, nie wszystko i nie wszyscy mają taką samą szansę (możliwość) wzajemnego wpływania na siebie.
Jeśli (…) wszystko ze wszystkim coraz bardziej się wiąże w sposób dowolny i symetryczny, to
nie da się nic sensownego powiedzieć o tej gmatwaninie współzależności. Jeśli natomiast pewne
typy wydarzeń wiążą się ze sobą bardziej, inne mniej, jeśli pewne miejsca silniej kształtują wydarzenia w innych oddalonych miejscach i nie jest to relacja ani dowolna, ani symetryczna, to
wówczas możemy podjąć próbę poszukiwania prawidłowości (jeśli nie praw), którym ten proces
podlega. (Wnuk-Lipiński, 2004: 19)

Teza ta wydaje się interesującym punktem wyjścia do analizy zjawiska, jakim
jest globalizacja w XXI wieku. Wskazuje na zmienność i relatywność otaczającej
człowieka rzeczywistości, nie pozostawiając jednocześnie wątpliwości co do jej
nieustannego wpływu na funkcjonowanie jednostek i całych społeczeństw. Potwierdza to Anthony Giddens, pisząc, iż można globalizację określić jako: „(…)
zintensyfikowanie stosunków społecznych o zasięgu ogólnoświatowym, łączących
z sobą odległe miejsca w taki sposób, że zachodzące w nich wydarzenia lokalne
kształtowane są pod wpływem wydarzeń rozgrywających się w odległości wielu
kilometrów i vice versa” (Giddens, 2006: 47). Jak dodaje: „(…) w ogólnym znaczeniu pojęcie globalizacji najlepiej rozumieć jako wyraz fundamentalnych aspektów
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rozsuwania czasu i przestrzeni. Globalizacja dotyczy punktów przecięcia obecności i nieobecności, splotów społecznych wydarzeń i relacji «na odległość» z kontekstami lokalnymi” (Giddens, 2006: 31).
Giddens posuwa się w swych rozważaniach dalej, twierdząc, iż: „jednym
z aspektów dialektycznej natury globalizacji jest równocześnie odśrodkowe i dośrodkowe działanie: z jednej strony mamy tendencje centralizacyjne, nieodłącznie związane z refleksyjnością państw, a z drugiej suwerenność poszczególnych
krajów. Stąd zorganizowane wspólne działanie państw w jakimś kierunku zmniejsza indywidualną suwerenność zaangażowanych w nie krajów; jednak to, że łączą
one swe siły, zwiększa równocześnie, choć w inny sposób ich wpływ w obrębie
systemu państw” (Giddens, 2006: 53). Ambiwalencja uczuć płynąca z powyższych
refleksji wydaje się stanowić dowód na nierozpoznane wciąż konsekwencje dynamicznie zachodzących we współczesnym świecie zmian, będących wynikiem
chęci poszczególnych państw do podtrzymania swej suwerenności, odrębności
i indywidualności, a stojących w sprzeczności ze wspólnymi działaniami na arenie
międzynarodowej, dającymi poczucie większej sprawczości. W kontekście powyższych ustaleń ważne aspekty rozumienia globalizacji porusza również E. Wnuk-Lipiński, ujmując ją w kategoriach: relatywizacji, modernizacji oraz homogenizacji lub hybrydyzacji. Jako relatywizacja, zdaniem autora, globalizacja ujawnia się
poprzez fakt zacierania granic narodowych. Coraz częściej i na coraz szerszą skalę
ma miejsce migracja ludzi, wymiana towarów, usług i kapitału między państwami.
Oznacza to konieczność zaakceptowania i oswojenia się z odmiennością, która
jeszcze do niedawna wydawała się całkiem daleka, albo w ogóle nie była zauważana. Dochodzi do zetknięcia z nowym, nieznanym, niekiedy nawet niechcianym
„Innym”. To co wyznaczało do tej pory miejsce jednostki w danym społeczeństwie
i określało jej tożsamość, staje się płynne, niejednoznaczne i chwiejne. Jak pisze
E. Wnuk-Lipiński:
stare „współrzędne”, określające nasze miejsce w społeczeństwie, zespół norm, wartości, wierzeń,
które skłonni bylibyśmy uznać za własne, podlegają relatywizacji, w tym sensie, że choć nadal
stanowią one dla zdecydowanej większości istotne punkty odniesienia, nie mają już charakteru
absolutnego. Obok nich pojawiają się bowiem nowe, ponadnarodowe współrzędne, które są dla
nas podobnie istotnymi punktami odniesienia w życiu codziennym. (Wnuk-Lipiński, 2004: 24)

Globalizacja jako modernizacja jest przez autora przedstawiana jako proces
stopniowego pojawiania się w świadomości ludzi przeświadczenia, iż otaczająca
ich rzeczywistość jest zaledwie skrawkiem ogromnej całości globalnej. Powoduje
to, iż zaczynają oni dostrzegać pojawiające się nowe możliwości, nowe perspektywy, nową jakość życia, jaką cieszą się inni obywatele świata. Stwarza to obszar do
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podejmowania działań i decyzji niezwiązanych z dotychczasowym funkcjonowaniem, odmiennych od propagowanej do tej pory idei istnienia. Ludzie czują się
wyzwoleni i zwolnieni z obowiązku podtrzymywania dotychczasowych tradycji.
Autor pisze, iż „skutkiem tego upowszechniającego się przeświadczenia jest zjawisko określane mianem «detradycjonalizacji» (Adam, 1996), czyli odchodzenia
od zwyczajowych, lokalnych sposobów bytowania na rzecz sposobów upowszechnianych w globalnym obiegu dóbr i usług (które stymulują powstawanie nowych
potrzeb) oraz idei i wartości, które owe, nowe potrzeby legitymizują” (Wnuk-Lipiński, 2004: 27). Potwierdza to również A. Giddens, uważając, że: „każdy kontekst
detradycjonalizacji stwarza możliwość swobody działania większej niż w przeszłości” (Giddens, 2000: 65). Wreszcie globalizacja jako homogenizacja lub hybrydyzacja, czyli proces nazwany przez Wnuka-Lipińskiego wypieraniem odmienności
przez podobieństwa, oznacza przenikanie do różnych społeczeństw identycznych
produktów i usług, które narzucają określone zachowania, dążenie do osiągnięcia
specyficznych celów czy hołdowanie konkretnym wartościom. E. Wnuk-Lipiński
w procesie tym wyróżnia dwa obszary, twierdząc, że: „można go (…) rozumieć
jako stopniową homogenizację, czy ujednolicanie się społeczeństw narodowych
według jakiegoś wspólnego wzorca, ale można też odczytywać go jako «hybrydyzację», czyli asymilację do kultur lokalnych jedynie pewnych elementów wspólnych” (Wnuk-Lipiński 2004: 28). Pierwsze rozumienie globalizacji wiąże się z dominacją jednych kultur nad innymi, w wyniku czego te drugie po jakimś czasie
przestają istnieć lub ich istnienie nie wnosi nic do ogólnego kulturalnego systemu
światowego. Hybrydyzacja natomiast oznacza, iż do dotychczasowych kultur przenikają nowe elementy globalnego świata, które są przez te kultury przetwarzane,
a następnie asymilowane z zastanymi i wspólnie tworzą nową jakość. Jest to więc
w dobie postępującej globalizacji wariant dający nadzieję nie tylko na powstanie
wartościowych formacji kulturowych, ale również na zachowanie choć części dorobku poprzednich pokoleń w obrębie istniejących cywilizacji.
Edward Haliżak, zastanawiając się nad kierunkiem zachodzących w świecie
zmian, stawia pytanie: czy globalizacja jest tłem dla zmian, które zachodzą w obrębie kultury, czy też kultura sama w sobie podlega procesowi globalizacji? W zależności od odpowiedzi udzielonej na powyższe pytanie analizować można zagadnienie tożsamości kulturowej. Może ona być albo akceptowana i przyjmowana jako
zbiór specyficznych wartości i cech, albo odrzucona jako niedający się sprecyzować obszar. Obserwując kulturę jako dziedzinę urzeczywistnioną w obrębie określonych struktur czy grup społecznych, łatwo zauważyć, że jej oblicze zmienia się
i ewoluuje wraz z rozwojem danych środowisk. Przykładem mogą być przekształcenia języka czy przewartościowania w ramach uznawanych norm, ideałów itp.
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Można zatem uznać, że proces globalizacji dotyczy nie tyle samych społeczeństw,
co kultury występującej w ich obrębie. Nie da się więc wykluczyć faktu, że globalizacja powoduje „przewartościowanie” kultur.
Jak pisze Agnieszka Cybal-Michalska, wielu badaczy (G. Ritzer, H.P. Martin,
H. Schumann), definiując globalizację, upatruje w niej zjawisko „zmierzające do
stworzenia jednorodnego świata i jednego wspólnego społeczeństwa – społeczeństwa światowego” (Cybal-Michalska, 2006: 2). Szczególnie ważny jest więc fakt,
by traktować globalizację jako wspomnianą hybrydyzację wzbogacającą istniejące
kultury o nowe wartości, idee, wzorce i dążyć do tego poprzez wspólne działania
na arenie międzynarodowej – działania mające na celu zapobieganie zanikaniu
różnorodnych form kulturowych czy społecznych na rzecz jednej, ujednoliconej,
a w konsekwencji spauperyzowanej formy ponowoczesnego świata. W obliczu tak
dużych wyzwań pocieszającym jest stwierdzenie autorki, iż „globalizacja sprzyja
(…) bardziej internacjonalizacji dokonującej się w skali globalnej, aniżeli totalności uniwersalnych przeobrażeń, dokonujących się we wszystkich dziedzinach
życia społecznego” (Cybal-Michalska, 2006: 26). Ale czy daje to nadzieję na możliwość zachowania lokalnych różnorodności i wielobarwności mimo wszelkich
postępujących procesów uniformizacji społeczeństwa globalnego? Giddens zdaje
się odpowiadać po części twierdząco na to pytanie, analizując funkcje i role globalizacji na podstawie wątku socjologicznego opierającego się na stosunkach międzyludzkich. Opisuje widocznie zarysowujące się dychotomie, twierdząc, iż „(…)
w miarę jak stosunki społeczne ulegają rozciągnięciu w poziomie, widzimy, jak
w ramach tego samego procesu, rośnie nacisk na lokalną autonomię i regionalną tożsamość kulturową” (Giddens, 2008: 48). Oznacza to, iż poszczególne społeczeństwa na arenie międzynarodowej wchodzą w zależności z innymi i dostosowują się do panujących ogólnie globalnych standardów w różnych dziedzinach
życia, chcąc osiągnąć równoprawny status. W konsekwencji tracą właściwą sobie
specyfikę wyróżniającą je do tej pory spośród pozostałych zbiorowości. Reakcją
na zanikanie cech charakterystycznych, jedynych i na swój sposób wyjątkowych,
a także na rosnące często poczucie utraty wyłączności w podejmowaniu decyzji
i stanowienia o zasadach funkcjonowania społeczeństwa, jest szczególne skupianie uwagi na tożsamości danej populacji. Nacisk kładziony jest więc na zachowanie odrębności kulturowej, kultywowanie zwyczajów i tradycji charakterystycznej
dla danego regionu. Nierzadko wiąże się to z uczuciem rozdarcia między chęcią
uczestnictwa w globalnym świecie nastawionym na ujednolicenie oraz stratami
w kontekście wyjątkowości i niepowtarzalności konkretnego społeczeństwa. Ma
to swoje przełożenie na funkcjonowanie poszczególnych jednostek, które są jednocześnie obywatelami globalnego świata i jakby zupełnie oddzielnie obywatela-
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mi państwa, w którym żyją. Ta wewnętrzna niespójność rodząca się w umysłach
jednostek prowadzi często do zachwiania relacji międzyludzkich. Zdarza się, że
ich otwartość poznawcza i chęć zdobywania nowych doświadczeń kłóci się z poczuciem obowiązku wobec konieczności zachowania kulturowej i tożsamościowej
odrębności. Trudno jest pogodzić chęć funkcjonowania w życiu globalnych międzynarodowych korporacji, które zrzeszają ludzi różnych narodowości, wyznań,
kultur, z pragnieniem zachowania właściwej swojemu krajowi odrębności i indywidualności. Demonstrowanie odmienności, postrzegane jako sprzeciw wobec
ogólnie panującym zasadom czy wartościom, wiąże się z ryzykiem wykluczenia
z danej społeczności. Poniekąd koniecznością staje się dostosowanie do zastanych
standardów i rezygnacja ze wszystkiego, co wykracza poza przyjęte w danym środowisku ramy. Podobnych przykładów jest więcej i odnoszą się one również do
życia jednostek na gruncie społeczeństw lokalnych, których uwaga skupiona jest
zazwyczaj na tym, co znane i „moje”. „Inność”, która pojawia się nieoczekiwanie,
przynosząc z sobą nowe elementy niepasujące do reszty otoczenia, staje się (w pojęciu ludności lokalnej) zagrożeniem dla pielęgnowanych do tej pory wartości,
zwyczajów etc. Pojawia się wówczas naturalny odruch obrony tego, co dla danego
społeczeństwa istotne, i szczególnego podkreślania owych wartości. Funkcjonowanie w tej sytuacji możliwe jest wyłącznie dzięki wytworzeniu pewnych schematów działania mających na celu pogodzenie interesów wszystkich stron przy
jednoczesnym podjęciu próby wykazania się zaufaniem wobec wspomnianego
„innego”, „obcego”. Schematy te przejawiają się w różnych formach i odnoszą również do kontaktów występujących między jednostkami tej samej zbiorowości. Niejednokrotnie polegają na wybiórczym skupianiu uwagi na innych. Relacje w społeczeństwie nawiązywane są poprzez stosowanie selekcji i niejednokrotnie mają
charakter bardzo powierzchowny. Głębsze zależności powstają jedynie na skutek
konkretnych działań zmierzających do osiągnięcia ściśle sprecyzowanego celu.
Codzienne stosunki charakteryzują się więc płytkością i pobieżnością. Zjawisko to
analizuje A. Giddens, pisząc, iż: „różnorodne spotkania, które składają się na życie
codzienne w anonimowych sytuacjach działań społecznych nowoczesności, możliwe są przede wszystkim dzięki podtrzymywaniu przez ludzi tego, co Goffman nazwał «uprzejmym brakiem uwagi»” (Giddens, 2008: 58). I jak dodaje: „okazywany
«publiczny brak uwagi» nie jest obojętnością. To raczej starannie nadzorowana demonstracja tego, co można by nazwać «grzeczną separacją».” (Giddens, 2008: 58).
Podobne zjawisko ukazuje E. Wnuk-Lipiński, pisząc, że: „«globalna wioska» jest
stopniowo wypierana przez «globalne miasto», z charakterystycznymi dla wspólnot miejskich stosunkami społecznymi (anonimowość, niska kontrola społeczna,
interakcje poprzez sfragmentaryzowane role społeczne raczej niż przez integralne
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osobowości etc.)” (Wnuk-Lipiński, 2004: 22). W nazwanym przez E. Goffmana
„uprzejmym braku uwagi” (Goffman, 2008) można też doszukiwać się postawy
świadczącej o pewnego rodzaju zaufaniu, jakim ludzie obdarzają się wzajemnie
w różnych sytuacjach życiowych. Pomaga im ona w swobodnym funkcjonowaniu,
przemieszczaniu się, współistnieniu w obrębie społeczeństwa, stwarza przestrzeń
do bycia niezależnym i odrębnym. Pozwala na zachowanie dystansu, a jednocześnie nie zamyka drogi do ewentualnych wzajemnych kontaktów i relacji. Jest więc
zabiegiem wygodnym w dobie poszerzających się perspektyw, w obliczu szybko
postępujących zmian w obszarze politycznym, gospodarczym i kulturowym.
Idąc dalej w rozważaniach na temat kondycji człowieka w dobie globalizacji,
w pracy pt: Nowoczesność i tożsamość, „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, A. Giddens porusza również nierozerwalnie związany z tematem nowoczesności, ulegający przemianom, wątek tożsamościowy. Jak pisze autor: „Nowoczesność jest porządkiem posttradycyjnym, który codziennie, wraz z każdą
decyzją, jak się zachować, w co się ubrać, co zjeść i mnóstwem innych, wymusza
na każdym odpowiedź na pytanie: jak żyć, i każe interpretować odpowiedzi w kategoriach własnej, rozwijającej się w czasie tożsamości” (Giddens, 2006: 21). Wskazuje to na powagę sytuacji, w jakiej codziennie znajduje się współczesny człowiek,
mimo iż on sam nie zawsze jest świadomy jej wagi i znaczenia. Decyzje, jakie podejmuje każda jednostka, mają wpływ nie tylko na jej własne życie, ale również
na życie ludzi, wśród których żyje. Popełniane błędy, na zasadzie efektu domina,
mogą skutkować przykrymi konsekwencjami w obszarach bardzo odległych od
miejsca powstania problemu. Podobnie jest w przypadku dobrych wyborów, pozytywnych działań, które stanowią siłę napędową nie tylko w obrębie danej sytuacji,
ale również daleko poza nią. Podobnie ujmuje globalizację A. Giddens, twierdząc,
iż należy ją rozumieć jako „zjawisko dialektyczne, w obrębie którego wydarzenia
na jednym biegunie rozsuniętej relacji często powodują wystąpienie odmiennych
czy wręcz odwrotnych zjawisk na drugim biegunie” (Giddens, 2006: 31). Zjawisko
to dotyczy zarówno skali ogólnoświatowej, jak i życia poszczególnych jednostek,
które, dokonując wyborów i podejmując decyzje, muszą mieć świadomość ich
wpływu na wiele sfer życia nie tylko ich samych, ale także otoczenia. Świadomość
zachodzenia tych procesów i zależności jest istotna szczególnie w dobie wielości
i wielorakości opcji postępowania i swobodniejszej niż dotychczas możliwości dokonywania wyborów. Jak ujmuje to A. Giddens: „(…) nowoczesny sposób działania ma zasadniczo charakter kontrfaktyczny. Przed jednostkami i zbiorowościami w posttradycyjnym świecie społecznym w każdym momencie stoi otworem
nieprzebrana ilość potencjalnych sposobów postępowania (wraz z towarzyszącym
każdemu ryzykiem)” (Giddens, 2006: 41). Ryzyko, o którym wspomina autor, po-
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winno skłaniać do szczególnie wnikliwej refleksji nad okolicznościami, zastanym
stanem rzeczy i sytuacją na świecie będąc tym samym filtrem w procesie podejmowania decyzji tak jednostkowych, społecznych, jak i międzynarodowych. Czy
tak się dzieje?
Również Leon Dyczewski pisze, że: „obywatel nowoczesnego społeczeństwa
ma poczucie wolności, jest wolny w dokonywaniu wyborów i ma możliwość ich
dokonywania, bo nowoczesne społeczeństwo oferuje ogromną i bardzo zróżnicowaną paletę towarów, usług, wartości, norm, wzorów życia, autorytetów, wydarzeń”
(Dyczewski, 2009: 15). W tym świecie jednostka porusza się więc ze świadomością faktu, że opcji jest wiele. Jeśli jedna nie przyniesie oczekiwanych rezultatów,
w prosty sposób można zastąpić ją inną. To daje duże poczucie bezpieczeństwa
w zakresie działania i dokonywania wyborów, które mogą stawać się przez to nieprzemyślane i pochopne. Postulaty kultury postmodernistycznej, o których pisze
L. Dyczewski, czyli: „myśl, kalkuluj, definiuj, negocjuj, decyduj, odwołuj, zaczynaj od nowa” (Dyczewski, 2009: 15) sprawiają, że dążenie do samorealizacji, tak
propagowane przez nowoczesne społeczeństwo, przyjmuje niekiedy formy niebezpieczne dla jednostki w kontekście jej relacji z otoczeniem. Staje się ona do tego
stopnia niezależna i nieskrępowana, że jej działania faktycznie ukierunkowane są
wyłącznie na realizację szczęścia osobistego. Za tym idzie natomiast pogłębiający
się problem kontaktów międzyludzkich, które stają się coraz płytsze, tracą na znaczeniu i są zaledwie dodatkiem do całości. Jednostki działają w sposób egoistyczny, nie zastanawiając się nad konsekwencjami takiego postępowania. Ma to często
przełożenie na zaangażowanie w życie rodziny, trwałość związków czy pozycję
i pełnione funkcje w obrębie grup społecznych. Przedstawiciele postmodernizmu
twierdzą, że żadne zasady nie istnieją, a każdy na swój indywidualny sposób może
rozumieć i interpretować wszelkie symbole religijne, narodowe czy rodzinne. Ten
relatywizm aksjologiczny sprawia, że ludzie przestają dostrzegać konieczność kierowania się w życiu konkretnymi wartościami, skoro bowiem wszystko jest płynne
i zmienne, to łatwiej jest żyć bez poczucia odpowiedzialności za swoje działania
i drugiego człowieka.
Nauki humanistyczne, jako najbardziej skoncentrowane na człowieku, jego
osobowości, rozwoju, tożsamości, usiłują stawiać czoła potencjalnym i realnym
zagrożeniom, jakie niesie globalizacja współczesnego świata, i wytyczać standardy
postępowania, wskazując na konkretne wartości, zasady, normy warte respektowania, stanowiące w miarę stałe drogowskazy i punkty odniesienia. Ich intencją
jest przede wszystkim wytyczanie celów na gruncie życia społecznego – w obrębie
społeczności lokalnej, narodowej, międzynarodowej, w sieci, w wymiarze globalnym. Jest to zadanie niełatwe, zważywszy na fakt panującego już informacyjnego
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chaosu i pogubienia ludzi w świecie, ale konieczne, gdy mowa o potrzebie i chęci
wpływania na kształt i obraz świata przyszłości. Lech W. Zacher pisze, że: „w pesymistycznych wizjach przyszłości są z reguły obecne trzy elementy: zidiocenie,
barbaryzacja i dehumanizacja życia człowieka” (Zacher, 2003: 106).
W świetle takich przewidywań skazani jesteśmy na życie
w świecie agresji i przemocy, „miejskich dżungli” pełnych gangów, przestępczości, narkotyków,
szkół nieprzyjaznych i rządzonych siłą, bezrobocia, nierówności i nędzy, świat kultury masowej i tandety, kultury codziennej przyzwalającej na prymitywizm, chamstwo, wulgarność; świat
fast-foodów w każdej dziedzinie, doszczętnie skomercjalizowany, skorumpowany, zeszmacony;
zaś w skali globalnej – świat pełen nienawiści, napięć, konfliktów, wojen (…), terroryzmu. (Zacher, 2003: 106)

Mając świadomość możliwości wystąpienia powyższych zagrożeń jako skutków procesu globalizacji, liczni humaniści – socjolodzy, pedagodzy, psycholodzy, badacze współczesności, podejmują próby przejęcia inicjatywy w kreowaniu
wzorców, uświadamianiu priorytetów, kształtowaniu postaw. Poruszają temat refleksyjności jako istotny w kontekście budowania społeczeństw na fundamentach
trwalszych niż nieczyste intencje i współistniejące sprzeczności, które przewiduje
L. Zacher.
Jak pisze A. Cybal-Michalska: „wypierając ze świadomości pojawiające się
w życiu codziennym wątpliwości moralne, jednostka skazuje się na indywidualne
poczucie bezsensu” (Cybal-Michalska, 2006: 65–66). Jest to dowód na to, że zaniechanie analizy i działania na rzecz lepszej przyszłości przynosi pustkę, której nie
da się wypełnić wytworami nowoczesnego świata. Ich obecność w życiu człowieka
ma bowiem stosunkowo niewielkie znaczenie i zapewne nie może mieć wpływu
na poprawę jego wizerunku w oczach innych ludzi. Człowiek pozwalający sobie na
ignorancję musi mieć świadomość konsekwencji, jakie ona za sobą niesie. Są nimi
zwykle odrzucenie, niezrozumienie i separacja tych, którzy mają świadomość
konieczności podejmowania wspólnego trudu na rzecz społeczeństwa lokalnego
i globalnego. Jak pisze dalej A. Cybal-Michalska: „refleksyjność jednostki wiąże
się z niepewnością jutra, ryzykiem, niepokojem egzystencjalnym, utratą poczucia pewności i bezpieczeństwa oraz koniecznością przyjmowania «tożsamości palimpsetowych» (Bauman, 2000), użytecznych w danej chwili, w danym kontekście
sytuacyjnym, dla jednorazowych potrzeb, jakie wymusiła na jednostce niepewna
rzeczywistość” (Cybal-Michalska, 2006: 66) Niepewność jutra nie jest wystarczającym argumentem za tym, by odrzucić wolę współdziałania i poszukiwania nowych wartości. Co jednak zrobić, by móc żyć w nadziei, że wysiłki współczesnych
pokoleń (o ile podejmowane) przyniosą oczekiwane rezultaty i, w przeciwieństwie
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do tego, o czym pisze L. W. Zacher, kolejne pokolenia nie zostaną skazane na życie w świecie totalnego bezprawia, zepsucia i demoralizacji? Według Z. Baumana:
„pojęcie globalizacji przekazuje nieokreślony, kapryśny i autonomiczny charakter
świata i jego spraw, brak centrum, brak pulpitu operatora, zespołu dyrektorów,
biura zarządu. Globalizacja jest inną nazwą «nowego porządku świata» i odnosi się
bezpośrednio do «anonimowych sił» G.H. von Wrighta; sił działających w pustce,
na mglistej, grząskiej, niedającej się oswoić ani przebyć «ziemi niczyjej», rozciągającej się poza zasięgiem możliwości konkretnego planowania i działania kogokolwiek” (Bauman, 2006: 71). Takie ujęcie problemu rzuca cień na powodzenie
jakichkolwiek społecznych działań, chęci, zamierzeń czy planów.
Bauman pisze o „ziemi niczyjej”, która jest niezbadana, nieokreślona i nie daje
się oswoić. Niezaprzeczalny jest fakt, że współczesny świat wnosi wiele nowych
elementów w życie każdej jednostki. Natłok docierających bodźców i informacji
wywołuje nierzadko chaos i uczucie zagubienia. Trudno również odpowiedzieć na
pytanie o wartości, intencje i zasady rządzące teraźniejszością. Trudno stwierdzić,
jakim warto być, by w tej teraźniejszości najlepiej funkcjonować, a co za tym idzie
– ciężko także przewidywać i planować działania, które miałyby być nastawione na
osiągniecie konkretnych celów. Zdaniem tych, którym los przyszłych pokoleń nie
jest obojętny, warto jednak próbować opisać to, co zastane, by móc przymierzyć
się choćby do hipotetycznych założeń co do tego, co wydarzyć się może w przyszłości. Trudno wyobrazić sobie życie polegające na afirmacji teraźniejszości bez
głębszej refleksji nad kierunkiem ludzkich dążeń. Nieodpowiedzialne jest machinalne i nieświadome trwanie tu i teraz bez zastanowienia nad tym, co czeka
zbiorowość ludzką. Taka postawa, nie dość, że egoistyczna w samym założeniu,
prowadzi do dewastacji wszelkich dóbr, które do tej pory udało się ludzkości ocalić, oraz zatracenia wielu wartości, które spowodowały, iż obecne społeczeństwa
znajdują się właśnie w tym, a nie innym miejscu i cechują takim, a nie innym
potencjałem. Taka postawa daje również przyzwolenie na nonszalancję i lekceważenie kształtu przyszłości. Łatwiej zdecydowanie przyjmować to, co oferuje życie
różnorodnych opcji, możliwości i odniesień, życie pełne ekstremalnych wrażeń
i licznych udogodnień niż świadomie rezygnować z pełnego uczestnictwa w globalizującym się świecie na rzecz poprawy jutra. Pewny jest jednak fakt, iż jak pisze
R. Robertson, którego przytacza A. Cybal-Michalska: „różnorodność «odpowiedzi
na globalizację» wywiera wpływ na jakość, kierunek i rezultat tego procesu, co pozwala wnioskować, że kształt «pola globalnego» jest w znacznym stopniu «zależny
od nas samych»” (Cybal-Michalska, 2006: 20). A skoro tak, to apele humanistów
o kształtowanie postaw, redefiniowanie dotychczasowych wzorców postępowania i kreowanie paradygmatów spójnych z wymaganiami współczesności stają się
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tym bardziej zrozumiałe. Również Lech W. Zacher zauważa, że: „wymiar ludzki,
społeczny, humanistyczny gdzieś się gubi w triumfującym globalnym kapitalizmie
technologicznym” (Zacher, 2003: 104) i zadaje istotne pytania o wartości, priorytety, przyszłość ludzkości w dobie zmieniającej się rzeczywistości:
(…) kim jest człowiek dzisiaj? ku czemu wiedzie jego ewolucja? co to znaczy społeczność czy
społeczeństwo sieciowe? co to jest globalne społeczeństwo informacyjne (sieciowe)? I wreszcie
– jak budować kapitał społeczny w istotnie zmieniających się warunkach bytowania i działania,
ustalania celów i ich realizacji, w zderzeniach kreatywności i adaptacyjności, w obliczu ryzykownych wyzwań i niepewności (…). (Zacher, 2003: 101)

Porusza wątki kreatywności i adaptacyjności, które mają niebanalne znaczenie
dla współczesnego człowieka i całych społeczeństw, a które niejednokrotnie stają
się dylematami w obliczu wielości i różnorodności dostępnych opcji i niestabilności dotychczasowych punktów odniesienia.
Jan Kłos również podejmuje ten temat, pytając: „jak wyrażające siebie Ja ma
się wpasować we współdziałanie z innymi, jak skorelować inność i oryginalność
z wymogami życia społecznego?” (Kłos, 2007: 280). Coraz wyraźniejsza staje się
potrzeba znalezienia konsensusu pomiędzy potrzebą życia jednocześnie jako indywiduum i uczestnik wciąż powiększającej się globalnej zbiorowości. Wydawać
by się mogło, iż do poszczególnych jednostek należy decyzja o stopniu przynależności i zaangażowania w życie społeczne. Jednak, jak wskazuje austriacki profesor,
znany przedstawiciel nurtu liberalnego w XX wieku Ludwig von Mises, znaczenie
wspólnoty i zgodnego współdziałania ludzi jest ogromne i w nich należy upatrywać źródła szczęścia. Kooperacji i porozumieniu L. von Mises przypisuje wszelkie
zasługi w odniesieniu do polepszających się warunków życia. Struktury takie jak
demokracja są według autora mechanizmami, które zadziałać mogą jedynie poprzez racjonalne i właściwe ich wykorzystanie. To natomiast wymaga solidaryzmu
i prawdziwej więzi międzyludzkiej, pozwalającej na jednomyślne dokonywanie
ważnych decyzji i podejmowanie konkretnych działań. Dlatego też L. von Mises
podkreśla, iż: „(…) ludzkie myśli oraz idee nie są osiągnięciem wyizolowanych
jednostek. (…) Człowiek może postąpić w myśleniu tylko dlatego, że jego wysiłki są wspierane przez ludzi starszego pokolenia, którzy ukształtowali narzędzia
myślenia, pojęcia i terminologie oraz sformułowali problemy” (von Mises, 1966:
187–188) Jak twierdzi profesor, indywidualizm metodologiczny nie staje w opozycji do takich bytów jak narody, państwa czy wspólnoty religijne, ale wręcz wspiera je jako sprawca działania. To bowiem właśnie jednostki, działając we własnej
sprawie, działają jednocześnie na tle grupy, którą współtworzą. Ich dążenia mają
często bardzo szeroki wymiar, a rezultaty ich aktywności niemały wpływ na spo-
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łeczeństwo. Jak akcentuje L. von Mises, jednostki, aby mogły działać efektywnie,
potrzebują jednak wsparcia zarówno duchowego, jak i fizycznego, ale także przykładów i współpracy.
Szybko postępujący proces globalizacji, mimo iż stanowi wciąż obiekt zainteresowania i licznych obserwacji naukowców, wywołując ambiwalentne emocje
i często rozbieżne konstatacje na jego temat, stał się niezaprzeczalnym faktem.
XXI wiek nie daje się przypisać do żadnej charakterystyki minionych epok. Jego
unikatowość, polegająca na wieloznaczności, znacznym przyspieszeniu procesów
wzajemnego przenikania kultur czy namnażaniu się potencjalnych możliwości
w zakresie funkcjonowania jednostek powoduje, iż zdefiniowanie zjawiska globalizacji w takiej formie wydaje się zadaniem nierealnym lub skazanym na konieczność ciągłego udoskonalania, poprawiania i nowelizowania sformułowanych znaczeń. Niemniej, jedynie doceniając dorobek przytoczonych w niniejszym artykule
autorów, jak i cennych spostrzeżeń wielu innych badaczy współczesności, dostrzec
można ogrom i zakres pojęciowy zjawiska globalizacji. To z kolei daje możliwość
bardziej świadomego uczestniczenia w świecie, który poza wieloma atutami i wartościami, niesie ze sobą ryzyko, niepewność i brak stabilności.
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The aim of this text is to describe and compare leading critical theories in architecture after 1960s. My main objective is to explore how architects and theorists can broaden
their range of critical appraisal components towards architecture. Critical theories in architecture change alongside
with changing narratives. Describing architecture in clear
and concise way, with basic knowledge of such narratives
can tremendously improve architectural discourse.

Głównym tematem artykułu jest struktura dyskursu architektonicznego po latach
sześćdziesiątych. W pierwszej części zostały opisane typy narracji krytycznych
w architekturze, jakie pojawiły się w tym okresie, ze szczególnym wyróżnieniem
dwóch spośród nich: konserwatywnej i liberalnej. Druga część badań dotyczy kon-
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kretnego narzędzia krytyki liberalnej: fikcji. Celem tego fragmentu jest ukazanie
różnych jej oblicz w architekturze i w dyskusji o architekturze. Interpretacja tego
zjawiska opiera się na złożonym rozumieniu pojęcia i jest autorskim badaniem
pilotażowym na ten temat. Analiza ma posłużyć budowaniu czytelnego dyskursu
w architekturze poprzez klasyfikację, rozróżnienie i porównanie postaw krytycznych we współczesnej rzeczywistości architektonicznej.

Wstęp do części pierwszej
Zmiany sposobu relacjonowania przez krytykę zjawisk zachodzących w architekturze pociągają za sobą pojawienie się kolejnych nowych postaw krytycznych.
Odmiennie niż przy omawianiu stylów architektonicznych w ujęciu historii sztuki, narracje krytyki odnoszą się do sposobu opisu budynków, głównych aspektów
ich oceny, narracji na temat twórców, badaczy i całej architektury jako dziedziny.
Mogą one być powiązane ze stylami architektonicznymi, postawami filozoficznymi, literackimi lub politycznymi.
Pytania szczegółowe dotyczące tego zagadnienia są następujące:
A. Z jakiego powodu dyskurs architektoniczny zmienił się po latach sześćdziesiątych?
B. Na jakie typy dzielony jest dyskurs architektoniczny po latach sześćdziesiątych?
C. Jak krytyka odnosi się do tych typów dyskursu?
D. Jak można scharakteryzować architektoniczną krytykę konserwatywną
i liberalną po latach sześćdziesiątych?

Rozwinięcie części pierwszej
A. Z jakiego powodu dyskurs architektoniczny zmienił się po latach sześćdziesiątych?
Na początku należy spróbować odpowiedzieć na pytanie: z jakiego powodu
dyskurs architektoniczny zmienił się po latach sześćdziesiątych? Globalne zmiany
socjoekonomiczne i polityczne, a także przyłączenie się do dyskursu pokolenia powojennego, zapoczątkowały szereg nowych narracji o architekturze. Do głównego
nurtu (wspieranego przez czasopisma, instytucje naukowe i muzea sztuki nowoczesnej) dołączyły między innymi wątki antropologiczne, semiotyczne, socjolo-
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giczne, pop-art i fenomenologiczne. „W reakcji na koncepcje późnego modernizmu nie nastąpiła dominacja jednej opozycyjnej retoryki, lecz fragmentacja samej
teorii w architekturze” (Hays, 1998: 11). Nową falę zapowiadały wydane w 1966
roku dwie przełomowe ideologicznie książki: Roberta Venturiego Complexity and
Contradiction in Architecture i Aldo Rossiego L’architettura della Citta. Następnie
w 1961 roku ukazały się: Jane Jacobs The Death and Life of Great American Cities
i w 1968 roku Christophera Alexandra A Pattern Language. W filozofii pojawiło się
pokolenie Incorruptibles [nieprzekupni, niezniszczalni, uparci], stosujące w swoich rozważaniach styl o charakterze literackim, rozmontowującym, dekonstruującym wiele doktryn: w 1966 roku Michel Foucault opublikował The Order of Things,
w 1968 roku Gilles Deleuze The Difference and Repetition, w 1967 roku Jacques
Derrida Writing and Difference, Speech and Phenomena of Grammatology.
Na skutek tego przemianie uległo wiele kwestii, w tym podział na typy dyskursu w architekturze, a także zatarły się granice pomiędzy narracjami historii,
teorii i krytyki (Nesbitt, 1996). Zasadniczo jeżeli Słownik języka polskiego PWN
definiuje dyskurs jako „dyskusję na tematy naukowe lub wywód przeprowadzony
na zasadzie ściśle logicznego wnioskowania”, można nawet zadać pytanie: czy cały
czas mamy do czynienia z dyskursem, czy raczej z kulturą architektury? Może tak
być, że
teoria architektury wchłonęła kulturę architektury lub kultura architektury nabrała cech teorii
i jej praw oraz zasad, w związku z tym teoria przestała być rezultatem spontanicznie narastającego kursu społeczeństwa, ale zaczęła być konstruowana, dekonstruowana, rekonstruowana
poprzez samoświadome procedury teoretyczne. Podstawowe metody, aplikacje i kanon tekstów
zostały zastąpione przez kody i koncepcje. (Hays, 1998: 11)

B. Na jakie typy dzielony jest dyskurs architektoniczny po latach sześćdziesiątych?
Podobny spór o rozróżnienie teorii i krytyki, jaki toczy się w architekturze,
można obserwować też na polu teorii i historii. Pomimo wyraźnego oddzielenia
stylistycznego literatury historycznej i teoretycznej w architekturze zdarza się, że
oba te typy dyskursu zazębiają się i są współzależne. Rozgrywa się to często na
polu interpretacji, nadawanych intencji, znaczeń i wybranych wpływów (Johnson,
1993). Klasyfikacja współczesnego dyskursu w architekturze prowadzona jest według różnych schematów. Poniżej przytaczam przykłady takich klasyfikacji.
Klasyfikacja dyskursu oparta na sposobie interpretacji teorii architektonicznej według Bruno Zeviego to interpretacje: „polityczne, filozoficzno-religijne,
naukowe, ekonomiczno-społeczne, materialistyczne, techniczne, fizyczno-psychologiczne, formalistyczne i przestrzenne” (Johnson, 1993: 18). Podział w uję-
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ciu chronologicznym co dekadę, oparty na głównych grupach projektowych, regionach, istotnych wydarzeniach, przedstawiają Harry Francis Mallgrave i David
Goodman (2011). Podział opierający się na wpływie innych dyscyplin według
Kate Nesbitt (1996): na teorię lingwistyczną (semiotykę, strukturalizm, poststrukturalizm, dekonstrukcję), fenomenologiczną, psychoanalityczną, marksistowską, feministyczną. Michael Hays (1998), opierając się na szkołach filozofii,
zaproponował podział na teorie: fenomenologiczną, strukturalistyczną, teorii
krytycznej, poststrukturalną.
C. Jak krytyka odnosi się do tych typów dyskursu?
Jaka jest definicja i zakres działań krytyki w architekturze? Do języka angielskiego słowo to zostało wprowadzone w połowie XVI wieku. „Critic” – z greckiego
kritikos, łaciny criticus, wywodzi się od krites, czyli osądzać (judge) (Johnson, 1993:
39). Typy krytyki w historii architektury różnią się w zależności od używanych
metod. Co jest celem krytyki, kto jest jej odbiorcą, czy ma styl naukowy, literacki,
czy inny? Co jest poddawane ocenie wewnątrz danego systemu: moralność, estetyka, powiązania z innymi obszarami twórczości, technologia, zgodność z filozofią
autora, zgodność z filozofią krytyka? Poniżej zostanie przestawionych kilka przykładów rozpoznawalnych stylów krytyki architektury.
Jednym z najstarszych pism teoretycznych, technicznych i krytycznych dotyczących architektury jest traktat Witruwiusza O architekturze ksiąg dziesięć. Jego
styl krytyki architektury dzieli dużą część zasad z krytyką sztuki, a konkretnie
z teorią decor, czy inaczej rational theory of appropriateness. Według niej oceniane
jest, czy forma budynku odpowiada funkcji i lokalizacji oraz czy detale są zgodne
z całą strukturą. Wynika to nie tylko ze stylu Witruwiusza, ale też z tego, że pierwotne tradycje krytyczne Greków opierały się na idealizmie i naturalizmie (Pollitt 1974; Johnson 1993). W odniesieniu do współczesnych postaw krytycznych
warto porównać postawy Christiana Norberg-Schultza i Bruno Zeviego. Pierwszy
z nich pisze, że krytyk musi odnosić się do założeń teoretycznych opisywanej pracy w sposób obiektywny, nieujawniający własnych intencji i przekonań. Z kolei
Bruno Zevi postuluje ukazanie jasno tego, jaką pozycję zajmuje krytyk, jakie są
jego przekonania, czemu się sprzeciwia, tak żeby móc zgadzać się lub sprzeciwiać
elementom poddawanym krytyce, nie tylko je opisywać i wyjaśniać.
Uzależnienie stylu krytyki od publiczności dobrze ilustruje przykład artykułów dotyczących architektury ukazujących się w „The New York Times” z lat
osiemdziesiątych autorstwa Ady Huxtable. Ich celem było podnoszenie świadomości społecznej w kontekście przyczyn i skutków decyzji architektonicznych. Podejście autorki do czytelników miało charakter pedagogiczny, szczery, pozbawio-
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ny stronniczości twórcy. Odpowiadała ona przed czytelnikami za przedstawienie
poglądów krytyków, władz, architektów i innych osób zaangażowanych w projekt.
Innym przykładem jest twórczość Rogera Scrutona – filozofa, konserwatysty, który
dzieli krytyków na trzy grupy w zależności od przedmiotu oceny i ich odbiorców.
Są to po kolei: krytycy-praktycy (critic of skill) piszący do czasopism oraz nadający
nagrody architektom i budynkom, krytycy w metajęzyku (critic of metalanguage)
piszący do czasopism naukowych, i ostatecznie krytycy w kulturze popularnej (critic of common culture), piszący dla osób niezajmujących się zawodowo architekturą (Johnson 1993: 41).
D. Jak można scharakteryzować architektoniczną krytykę konserwatywną
i liberalną po latach sześćdziesiątych?
Podziału krytyki w architekturze można również dokonać ze względu na konserwatywne lub liberalne podejście do interpretacji (Raman, Coyne, 2000). Konserwatywna krytyka architektury zakłada tradycyjne podejście mające na celu
zachowanie prawdy, odkrywanie piękna bądź elementów najbardziej istotnych
i podstawowych dla danej koncepcji (Raman, Coyne, 2000). W ramach konserwatywnej krytyki mogą występować zarówno postawy obiektywne, jak i subiektywne. W przypadku obiektywnych następuje instrumentalne podejście do standardów i kryteriów, platońskie podejście do idei jest przekładane na obiektywne kryteria, formuły pomiary (Raman, Coyne, 2000). W wersji subiektywnej występują
elementy o charakterze romantycznym. Wysoką wartość ma koncepcja geniuszu,
wyobraźni, dążenia do piękna. W konserwatywnej postawie krytyk jest znawcą
i ma wysoki status oraz autorytet.
Inaczej rysuje się charakterystyka liberalnej (w stosunku do interpretacji) krytyki architektury. Dwoma przykładami dobrze ilustrującymi cechy tego nurtu są
krytyki oparte na modelach teorii krytycznej oraz krytyki radykalnej (critical theory oraz radical criticism). Pierwsza z nich, zawdzięczająca swoją pozycję Marksowi i Szkole Frankfurckiej, występuje przeciwko obiektywizmowi, pozytywizmowi,
koncepcjom neutralności w naukach społecznych. Jej przedstawicielem jest Manfredo Tafuri, który posiłkuje się niejednokrotnie schematami należącymi do teorii
krytycznej (Hays, 1998). Teoria krytyczna poszukuje sił dominacji i opresji w pozornie neutralnych i racjonalnych sytuacjach. Posługuje się często pismami Freuda
i Nietzschego.
Nurty radykalne w krytyce architektonicznej przejawiają się w tendencji do
ciągłej zmiany oraz w pozytywnym stosunku do wszechobecnych przeciwieństw
i kontrastów wewnątrz jednego systemu. Każda radykalna postawa podważa najbardziej fundamentalne założenia danego systemu (korzeń, z łac. radix). W kryty-
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ce architektury takiemu podważaniu może ulec wiele podstawowych elementów.
Często poddaje się krytyce obiekty spoza kanonu, kategorie oceny są niekonwencjonalne. Tak jak w twórczości krytycznej Rema Koolhaasa wyolbrzymiane i stawiane są w centrum aspekty marginalne, niedostrzegane i pomijane w tradycyjnej
krytyce. Poszukuje się potencjałów w miejscach nieoczywistych i niekomentowanych. Powołuje się na potrzebę autorefleksji krytyka, posługuje ironią i spekulacją.
Przykładem jest Michel Foucault, który analizuje obiekty spoza kanonu, takie jak
więzienia, szkoły i kliniki (Raman, Coyne, 2000). Robert Venturi i Denise Scott
Brown odnoszą się w krytyce współczesnej architektury do neonowych billboardów i architektury oraz przestrzeni reklamowej wzdłuż arterii komunikacyjnych.
Ostatecznie radykalna krytyka architektury odnosi się również do radykalnych teorii języka, znaczeń i interpretacji.

Podsumowanie części pierwszej
Mnogość postaw krytycznych w dyskursie architektonicznym w XX wieku jest
wciąż przedmiotem badań. Rozproszona literatura i głębokie zakorzenienie problemu w skomplikowanej rzeczywistości socjopolitycznej oraz filozoficznej XX wieku wymaga poświęcenia czasu i interdyscyplinarnego podejścia. Studiowanie prac
o charakterze krytycznym w architekturze bez uprzedniego poznania kontekstu
ideologicznego autora może prowadzić do nieuzasadnionych opinii. Problem ten
wydaje się zatem wyjątkowo pilny i istotny. Z praktycznego punktu widzenia badania współczesnego dyskursu mogą pomóc w znalezieniu wspólnego podłoża do
dyskusji przedstawicieli skrajnych poglądów w świecie architektury.

Wstęp do części drugiej
Przy dokładnej analizie sposobu przeprowadzania liberalnej krytyki architektury
jeden wątek zasługuje na szczególną uwagę. Jest nim wyjątkowo często stosowana, szczególnie w XX wieku, fikcja. Przyjmuje ona w dyskursie architektonicznym
różne oblicza i dotyczy wielu zagadnień wewnątrz dziedziny. Narracja literacka
występuje w ontologii architektury czołowych modernistów, opisie przeżycia architektonicznego twórców z kręgu fenomenologicznego, pojawia się przy rozwiązywaniu problemów architektonicznych w wiodących pracowniach. W tej części
badań analizowane będą różne interpretacje pojęcia fikcja, takie jak: narracja literacka czy baśń w kontekście formułowania wypowiedzi krytycznej o architekturze.

Poszukiwanie społecznych uwarunkowań dyskursu w architekturze

345

Pytania szczegółowe dotyczące tego zagadnienia są następujące:
E. W jaki sposób fikcja literacka wykorzystywana jest w ontologii architektury?
F. Jaką rolę odgrywa fikcja i wyobraźnia w kontakcie z dziełem sztuki, architektury?
G. Jaką wartość ma zawieszenie niewiary w kontakcie z fikcjami na temat architektury?
H. Jaką historię ma nierozróżnialność prawdy i fikcji (nieprawdy) w sztuce
i architekturze w XX wieku?

Rozwinięcie części drugiej
E. W jaki sposób fikcja literacka wykorzystywana jest w ontologii architektury?
W kontekście fikcji wykorzystywanej w opowieści ontologicznej warto posłużyć się przykładem Adolfa Loosa. Michael Hays, posiłkując się jego notatkami, twierdzi, że „częściową definicją praktyki architektonicznej jest odkrywanie prawd o świecie poprzez nadawanie im wyglądów” (Hays, 2016: 205). Adolf
Loos definiuje to, co jest architekturą, poprzez swoiste połączenie koncepcji na
temat formy, funkcji, czynności budowania i praktyki kulturowej w następujących zdaniach:
Jeśli znajdziemy w lesie kopiec, długi na metr osiemdziesiąt i szeroki na dziewięćdziesiąt centymetrów, wzniesiony w kształt piramidy za pomocą szpadla, nagle poważniejemy i myślimy
w duchu: tu jest ktoś pochowany. To jest architektura. (Loos, 1931: 109–110)1

To krótka forma, będąca czymś na pograniczu wiersza i przypowieści.
Fikcja w ontologii architektury ma długą tradycję, natomiast w modernizmie
i późniejszych narracjach jej dominacja jest szczególnie widoczna i znacząca.
Ontologiczne „to jest architektura” wraz z „to nie jest architektura” jest kością
niezgody w XX-wiecznej tradycji architektonicznej. Epoka manifestów sprzyja
wielu mniej subtelnym niż przywołany powyżej przykładom deklaracji o architekturze. Studium bytu takich trudnych i złożonych zjawisk jest wyjątkowo
wymagające.

Tłumaczenie własne: If we find in the forest a mound, six feet long and three feet wide, raised by
a shovel to form a pyramid, we turn serious and something in us says: here lies burried. That is architecture (Loos, 2016: 205).
1
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F. Jaką rolę odgrywa fikcja i wyobraźnia w kontakcie z dziełem sztuki, architektury?
Ponad trzysta ostatnich lat w estetyce i myśli o sztuce, w tym architekturze, przebiegło pod znakiem wyobraźni. Dzieła sztuki występują w tych teoriach
w ramach relacji pomiędzy obserwatorem a obiektem. Podwaliny do rozważań
na ten temat stworzyli filozofowie francuscy, brytyjscy czy niemieccy, jak chociażby Nicolai Hartmann. Wcześniej filozof o tym samym nazwisku, Eduard
von Hartmann, wzywał do odejścia od naiwnego realizmu w sztuce w kierunku
podejścia transcendentalnego (Livingston, 2016). Podzielił on dzieło sztuki na
wnętrze o charakterze fantastycznym i materialną skorupę. Von Hartmann pisze
o materialnej strukturze obiektów sztuki jako o pewnego rodzaju wehikułach lub
manifestacjach. Wehikuł odnosi się tak do dzieła sztuki jak ciało do człowieka
(Livingston, 2016).
Następnie za tym Nikolai Hartmann przyjął stanowisko podziału dzieł na dwie
sfery (starta): przednią – będącą kolorami, dźwiękami, ogólnie materiałem dzieła
odczytywanego percepcyjnie – oraz znajdującego się za nim przeżycia estetycznego polegającego na wyobrażeniach dotyczących dzieła lub wywołanych przez
dzieło (Livingston, 2016). Obserwator odczytuje dzieło, angażując się w wyobrażenie o nim: jego symbolice, charakterze, procesie jego powstania czy nawet sobie
samym w jego kontekście. Umiejętność odczytania fikcji stojącej za architekturą
jest definiowana przez Hartmanna jako odejście od figuratywności samej architektury. Roman Ingarden pisze o architekcie konstruującym budynek i obserwatorze,
który w swojej wyobraźni go rekonstruuje.
Wszystkie te stanowiska kierują uwagę na olbrzymią rolę wyobraźni w odczytywaniu architektury. Architektura może być pewnego rodzaju fikcją, którą za
każdym razem potrzeba sobie opowiadać na nowo, bywa baśnią o życiu człowieka,
historii świata, zwyczajach okolicy. Joseph Margolis oddziela wyraźnie dwa fenomeny: fizyczny system od estetycznego projektu w ramach dzieła sztuki (Livingston, 2016).
G. Jaką wartość ma zawieszenie niewiary w kontakcie z fikcjami na temat architektury?
Architektura może być tym, w co dana osoba uwierzy, że jest architekturą. Mario Vargas Llosa, peruwiański pisarz, noblista, jeden z największych twórców XX
wieku, pisze o zawieszeniu niewiary (Llosa, 2012) jako jednym z głównych warunków zanurzenia się w świecie prowadzonej narracji. Konrad von Lange omawia
taki stan rzeczy jako grę wyobraźni, nabieranie samego siebie, co jest, jego zdaniem, podstawowym czynnikiem zarówno tworzenia, jak i odczytywania sztuki.
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Porównuje to do zabawy dziecka, które ożywia w umyśle przedmioty i wchodzi
z nimi w interakcję (Livingston, 2016).
Wiara niweluje różnice pomiędzy prawdą a nieprawdą w wielu dziedzinach
ludzkiej aktywności intelektualnej. Architektura jest w niezwykły i specyficzny tylko dla siebie sposób zawieszona pomiędzy światem rzeczywistym i wyobrażonym.
Potrzeba fikcji przeplata się z potrzebą rzeczywistości, materialności w każdym
akcie architektonicznym. Wiara w nieistniejące osoby oraz zdarzenia, które nigdy
nie miały miejsca, dramaty miłosne lub opowieści o bohaterach kształtują nasze
życie i wybory. Ich brak zgodności z rzeczywistością jest ich immanentną cechą
i nie stanowi przeszkody dla ich dominacji we wszechobecnym dyskursie.
Pewną wskazówką odnośnie sensu przywoływania tego typu fikcyjnych obrazów, jak chociażby w Niewidzialnych miastach Italo Calvino, jest ich siła przekonywania jako „filigranowego rysunku”2 (Calvino, 2013: 8). Rzeczywistość, zdaniem
Calvino, nadaje życiu swoisty ciężar – przeczucie upadku, którego ślady można
odczytać w upływie czasu, związanym z nim materialnym starzeniu się czy skończonej, niedoskonałej formie otaczających nas przedmiotów, wytworów ludzkiej
pracy. Odzwierciedlenie, czy raczej przekształcenie rzeczywistości w świecie fikcji, pozwala wymknąć się definiującemu charakterowi materii i dojrzeć jej ukryte
znaczenie, niczym w odbiciu lustra3 (Calvino 2009: 11). Pośród wielu kontekstów
obecnych w twórczości architektonicznej w świetle powyższego należy podkreślić
znaczenie zadania architekta polegającego na kreowaniu fikcji. Nie dyskredytuje to
pozostałych aspektów pracy w tej dziedzinie, jednak niewątpliwie o sile oddziaływania wielu dzieł architektonicznych decyduje umiejętność tworzenia przekonującej narracji, zdolnej odzwierciedlić skomplikowaną rzeczywistość i nadać sens
projektowanym formom.
H. Jaką historię ma nierozróżnialność prawdy i fikcji (nieprawdy) w sztuce
i architekturze w XX wieku?
Godnym uwagi w tym kontekście jest również fenomen nierozróżnialności
prawdy od fikcji w sztuce modernistycznej. Jean-Paul Sartre poświęca wiele uwagi
zjawiskom błędu założeń i iluzji w sztuce. Określa on esencję bytu sztuki jako pozarealną i pozaegzystencjalną. Twierdzi, że w rzeczywistości nie słyszymy Siódmej
symfonii Beethovena, w naszych umysłach konstruujemy tylko pewną kompozycję
na podstawie tego, co słyszymy (Livingston, 2016). Istotnie meloman i osoba nie„Tylko w relacjach Marka Polo chanowi udawało się dojrzeć, poprzez mury i wieże chylące
się nieuchronnie do upadku, filigranowy rysunek tak subtelny, że mógłby wyśliznąć się ze szczęk
termitów”.
3
Mit o Perseuszu walczącym z Meduzą za pomocą odbicia świata w lustrze tarczy.
2
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znająca się na muzyce poważnej mogą w tej sytuacji słyszeć dwie zasadniczo różne
rzeczy. Taki sposób myślenia nakłada się z założeniami podejść idealistycznych do
ontologii sztuki. Benedetto Croce odczytuje sztukę jako ponadrealną, superrealną
w kontraście do nierealnego nieodpowiadającego ideałom świata rzeczywistego
(Livingston, 2016).
XX wiek obfituje również w przewrotne alegorie o samej sztuce i architekturze.
Artur Danto, historyk i filozof sztuki, wskazuje, że sztuka miała trzy wielkie narracje: mimetyczną – wierności rzeczywistości, modernistyczną – wierności ideologii, posthistoryczną – pluralistyczną. Te trzy opowieści o sztuce, które zderzyły
się ze sobą w poprzednim wieku, stanowią centrum rozważań dotyczących tego, co
jest prawdą w sztuce i architekturze. Prawda w pierwszym systemie Vasariańskim
była oparta na filozofii Arystotelesa. Modernistyczna zrywa z większością jej założeń poprzez ustalenie prawdy na zasadzie zgodności w danym manifestem (Danto,
2016). Modele krytyki pilnujące coraz bardziej rozedrganych koncepcji prawdy,
piękna i celu zależały od panujących wokół zasad.
Dobrym przykładem takiego zderzenia jest Marcel Duchamp z jego projektem
Fontanny. Pisuar podpisany w 1917 roku nazwiskiem fikcyjnego twórcy i przewrotną nazwą otwiera w tym kontekście wiele kwestii. Między innymi jest zdarzeniem
pozwalającym zaobserwować „zmienność osobowości obiektu pod wpływem nadania mu nietypowej nazwy” (Leja, 2012). Michael Leja, historyk amerykańskiej
sztuki, podpowiada, że nie tylko w wysokiej sztuce modernizmu takie zabiegi miały miejsce. Już w 1850 roku w Barnum’s American Museum w ostatnim z trzech
pokojów wystawowych znajdowała się ekspozycja zwyczajnych rzeczy o nadzwyczajnych nazwach (Leja, 2012). Naturalny sceptycyzm amerykańskiej publiczności
i potrzeba rozrywki skutkowała tym, że ostatni pokój cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Zwiedzający spędzali w nim najwięcej czasu, nie mogąc nadziwić się
nietypowym sytuacjom, które stanowiły bramy do świata wyobraźni i rozrywki.

Zakończenie
Ironia nierozróżnialności prawdy od fikcji we współczesnym świecie stanowi
ogromne pole do spekulacji, interpretacji i jest często wykorzystywana w sztuce
i architekturze po latach sześćdziesiątych. Taka postawa ma również pewne zagrożenia, może prowadzić do pewnego rodzaju elitaryzacji sztuki i architektury. „Jednym z paradoksów awangard artystycznych XX wieku jest ezoteryczny charakter
koncepcji i wiedzy stanowiący opór wobec oczywistych interpretacji” (Cottington,
2017: 17). Taki brak oczywistości jest w pewnym sensie otwierający i odświeżający
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kanon dziedziny. Z drugiej jednak strony ma charakter elitarny i wyklucza część
odbiorów nieposiadających wiedzy, umiejętności lub chęci do kreowania daleko
zakrojonych fikcji na temat sztuki. Nieznajomość takiego kodu wyklucza możliwość wejścia w interakcję z wieloma aspektami pracy. Skutkuje to odwróceniem się
części społeczeństwa od zarówno krytyki, jaki i samej sztuki i architektury w ogóle. Innym zagrożeniem jest to, że fikcje wyobrażane na temat architektury wcale
nie muszą być pozytywne i o charakterze estetycznym. W związku z tym wartym
ponownego podkreślenia jest fakt potrzeby budowania czytelnego dyskursu w architekturze poprzez klasyfikację, rozróżnienie i porównanie postaw narracyjnych
i krytycznych we współczesnej rzeczywistości architektonicznej.
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KULTURA – SPOŁECZEŃSTWO – EDUKACJA Nr 1 (11) 2017 POZNAŃ

Ewa Karmolińska-Jagodzik (red.), Międzypokoleniowe relacje młodzieży z rodzicami.
Wybrane konteksty edukacyjne, Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława
Leszczyńskiego w Lesznie, Leszno 2016, 252 s.
Recenzowana monografia jest próbą rozważenia i zbadania ważnego problemu, jaki dotyka
współczesną rodzinę, a mianowicie kwestii wyzwań i napięć, jakie towarzyszą międzypokoleniowym relacjom między rodzicami i dorastającymi dziećmi. Temat wydaje się na pierwszy rzut oka
„wyczerpany”, poruszany był już w wielu publikacjach i wydałoby się niemożliwe postawienie
nowych problemów bądź znalezienie znaczących luk w dotychczasowej wiedzy. Recenzowana
publikacja uzupełnia pewne braki, uwzględniając współczesne realia, zmianę pokoleniową; poruszając wątki z różnych pokoleń, pokazując wielowarstwowość omawianej problematyki.
Monografia składa się z dwóch części, z których każda zawiera sześć artykułów. Pierwsza
dotyczy relacji międzygeneracyjnych z akcentem położonym na procesy porozumiewania się
i mechanizmy budowania tożsamości przez młodych ludzi. Druga część dotyczy czynników
warunkujących prawidłowy przebieg relacji międzypokoleniowych.
Redaktor naukowy – Ewa Karmolińska-Jagodzik – wyjaśnia we wprowadzeniu do książki, zatytułowanym Relacje międzygeneracyjne – istota i znaczenie, powody jej napisania. Porusza temat doświadczeń dojrzewających ludzi i ich rodziców. Autorka zastanawia się, co na
nie wpływa, oraz nad przyczynami tworzenia się swoistych relacji międzypokoleniowych. Zauważa współczesny problem młodzieży: jak dojrzewająca jednostka ma się odnaleźć i dojrzeć
w rzeczywistości pełnej sprzeczności? – w której na każdym kroku podkreśla się indywidualizm
i wyjątkowość, ale z przeciwnej strony, by to osiągnąć, należy stosować zasady korporacyjne.
W takiej rzeczywistości nastolatek traci orientację, jest zagubiony. Autorka podkreśla istotę
problemu zależności od innych osób, szczególnie młodego pokolenia od starszego. Moment
wejścia w okres adolescencji jest swoistym egzaminem zależności, a więc relacji i więzi rodzinnych. Ten ważny, a zarazem trudny okres jest czasem przeformułowania tych więzi, procesem
stopniowego zwiększania niezależności młodych i tworzenia własnej, dojrzałej, autonomicznej
tożsamości. Pomysłodawczyni zaznacza, że przedkładana publikacja porusza tematykę tylko
związków pierwotnych.
Artykułem wprowadzającym do pierwszej części książki Relacje międzygeneracyjne w procesie komunikacji i osiągania tożsamości jest praca autorstwa Waldemara Kmiecikowskiego, zatytułowana Porozumienie między rodzicami a dziećmi jako problem i zadanie. Kilka wglądów
fenomenologicznych. Autor analizuje fenomen rodzicielstwa. Rozpatruje je w różnych aspektach
i znaczeniach – biologicznym, aksjologicznym i ontycznym. Trafnie ujmuje dziecięctwo jako
korelację z rodzicielstwem; według autora rodzicielstwo jest obdarowywaniem, a dziecięctwo –
byciem obdarowywanym: „nie ma dziecka bez rodzica, ale także rodzica bez dziecka”. Ukazana
jest holistyczność i integracja relacji rodzic – dziecko oraz ich roli. Rodzic nie tylko przekazuje
mądrość, ale sam ją otrzymuje i modyfikuje poprzez interakcję z pociechą. Nie tylko rodzic
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jest mistrzem, dziecko staje się nim podczas napięcia międzypokoleniowego; staje się ono także recenzentem i sędzią własnych opiekunów. Ważne w owym napięciu jest okazanie szacunku i akceptacji wobec rodzica. Jest to niezbędne w budowaniu porozumienia i głębszej relacji
z rodzicem. Istotna jest świadomość dziecka co do faktu bycia obdarowywanym przez rodzica.
Autor podkreśla, że nabywanie mądrości przez oba podmioty jest możliwe tylko i wyłącznie
w uzupełnianiu się siebie nawzajem. Moim zdaniem należałoby w niniejszej pracy mocniej
czerpać z bogactwa filozofii fenomenologicznej, aspekt, który został wspominany w tekście nie
wyczerpuje dostatecznie tematu.
Drugi artykuł w tej części jest zatytułowany Dialogi w przestrzeni międzygeneracyjnej a jakość relacji młodzież – rodzice autorstwa Ewy Karmolińskiej-Jagodzik. Na początku tekstu autorka wyjaśnia pojęcie dialogu. Przedstawia w filozoficznym aspekcie dialog jako spotkanie.
Poprzez dialog wychowuje się i przekazuje wszelką wiedzę, umiejętności i wartości, ale ważniejszy od dialogu jest fakt spotkania. Spotkanie powiązane z dialogiem pozwala na współistnienie
i współegzystowanie. Prezentowane są różne ujęcia komunikacji jako złożonego systemu/procesu. Rodzina również jest ukazana jako pewien „system”, w którym sposoby komunikowania
się są pewną jego właściwością. Zaletą niewątpliwą analiz jest poparcie zaprezentowanych teorii
jasnymi, obrazowymi, praktycznymi przykładami. Konkluzją z tego rozdziału (nie bardzo odkrywczą!) jest stwierdzenie, że każda rodzina jest swoistym system, w którym każdy człowiek
ma wpływ na przebieg komunikacji oraz nieustannie ulega różnym przemianom pod wpływem
różnych zdarzeń losowych bądź naturalnych faz rozwojowych. Autorka odwołuje się do badań i przypomina ważną kwestię: czy dorastanie „musi być” czasem, gdy występują konflikty
międzygeneracyjne oraz czym, tak naprawdę, jest owa „sytuacja konfliktowa”? Wyjaśnia, że
pomimo różnego ujmowania pojęcia konfliktu sytuacja nieporozumienia w rodzinie zalicza się
w szerokim zakresie do normlanych, a głównymi tego przyczynami są – wieloaspektowo rozumiane – różnice między starszym a młodszym pokoleniem. E. Karmolińska-Jagodzik mocno
podkreśla, że wychowanie w dialogu wpływa pozytywnie na wszechstronny rozwój dziecka.
Analizuje istotę konfliktu w obliczu wyznawania odmiennych wartości, a w konsekwencji – jak
pokazuje – jest to okres burzliwych i trudnych negocjacji międzypokoleniowych. Kryzys międzygeneracyjny niesie jednak pewne korzyści: sprzyja kształtowaniu przez młodzież miękkich
kompetencji, a rodzicom pomaga zmieniać swoje (zdawałoby się „niezmienne”) przekonania.
Warto pracę rozszerzyć o termin negocjacji i mediacji oraz opisać ten aspekt na tle relacji nastolatek – rodzice lub adolescent – dorosły.
Trzecią pracą jest artykuł pt. Nieosiąganie autonomii psychicznej u młodzieży w kontekście relacji z rodzicami napisany przez Justynę Jakubowską-Baranek. Etap adolescencji to czas
przełomowy dla dalszego życia jednostki, następuje podczas niego wiele burzliwych kryzysów,
ale i momentów twórczych: tworzenia własnej tożsamości, autonomii i celów życiowych. Autorka odtwarza definicję pojęcia „autonomii” na podstawie literatury psychologicznej. Można
jednak odnieść wrażenie ograniczeń takiego ujęcia; warto może byłoby poszerzyć obraz o wiedzę z obszaru socjologii. Autorka zauważa, że pojawiający się w okresie dojrzewania konflikt
„rozstaniowy” towarzyszy relacji rodzice – młody człowiek, gdy ten próbuje się usamodzielnić.
Dziecko odczuwa sprzeczność pomiędzy zamiarem usamodzielnienia się a chęcią pozostania
w domu. Dla rodziców trudna jest świadomość „pustego gniazda”. Dla obu stron znamienne jest
przeświadczenie, jak podkreśla autorka, że dziecko poradzi sobie bez rodziców, a rodzice bez
dziecka. Jeśli rodzice i młodzież nie „przepracują” tego problemu na sobie, to powstaną napięcia
decyzyjne i trudności separacyjne. Patologiczna sytuacja powstaje, gdy żadna ze stron nie rozwiąże pozytywnie konfliktu intrapsychicznego; wtedy rodzić się może postawa roszczeniowa
i fiksacyjna. Taka patologia występuje u rodzin uwikłanych, nadopiekuńczych i chaotycznych.
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Te wymienione typy zwłaszcza w połączeniu z sobą nie tworzą pozytywnych więzi. Utrwalone
wzorce z dzieciństwa przyczyniają się do zaburzeń w przystosowaniu się i braniu udziału w życiu społecznym. Niejednokrotnie są to problemy w negatywnym postrzeganiu siebie. W recenzowanym artykule teorie i wnioskowania rysowane są, z zasady, przejrzyście i jasno. Może być
ona pomocna w „edukowaniu” rodziców.
W kolejnej pracy, autorstwa Pauliny Peret-Drążewskiej, podjęty został temat Już nie dziecko, jeszcze nie dorosły – teoretyczna analiza przyczyn trudności w zrozumieniu statusu adolescenta. Na początku autorka zwraca uwagę na negatywne i stereotypowe postrzeganie nastolatków przez inne grupy wiekowe. Omawia różne teorie przedstawiające etap adolescencji oraz
podkreśla następującą kwestię: dorośli nie rozumieją adolescentów, ponieważ bagatelizują znaczenie tego okresu rozwojowego. Taki sposób widzenia niekorzystnie wpływa na relacje między
nimi. Nastolatek dojrzewa w kilku wymiarach – biologicznym, psychicznym, intelektualnym
i społecznym. Jednak zróżnicowane tempo tego dojrzewania powoduje, że młody człowiek nie
nadąża za wewnętrznymi przemianami. Autorka szeroko omawia zmiany i problemy dotyczące okresu adolescencji, rozpatrując wiele teorii i stanowisk naukowych. Ważnym wnioskiem
wynikającym z tej publikacji jest teza, że istnieje skuteczny sposób na unikanie nieporozumień
międzypokoleniowych. Można to osiągnąć poprzez zrozumienie i opanowanie wiedzy na temat
podstawowych faz rozwojowych oraz specyfiki etapu rozwojowego partnera interakcji. Obligacja do zdobycia tej wiedzy nie dotyczy tylko rodziców, ale także: pedagogów, trenerów, couchów
i innych dorosłych. Wtedy łatwiej będzie zrozumieć, że konflikt międzygeneracyjny może mieć
wydźwięk pozytywny. Ten artykuł jest interesujący i zdaje się wyczerpywać temat, całość jest
opisana spójnie i trafnie.
Piąty artykuł w tej części to Jakość relacji międzypokoleniowych między młodzieżą licealną a jej rodzicami Dobrochny Młodak. Na wstępie autorka prezentuje rodzaje i funkcje rodziny, kreuje opis współczesnej rodziny i modele wychowania. Zauważa ważny fakt: dzisiejsze
przemiany pojęcia rodziny, stylu wychowania i ról społecznych niosą istotne problemy – zanik
niektórych wartości, niedostosowania społeczne i trudności adaptacyjne, które stają się coraz
powszechniejsze. Podkreśla wagę dobrej komunikacji w kontaktach rodzinnych. W artykule
zaprezentowano nowe i interesujące stanowisko, które stoi w opozycji do bardzo powszechnego
i stereotypowego postrzegania buntu nastolatków przez dorosłych. Otóż bunt w okresie adolescencji nie musi być postrzegany jako zjawisko negatywne, a raczej: całkiem naturalne. Autorka
w tej partii pracy powinna poświęcić więcej miejsca rozważaniom o tym, jak dorośli postrzegają bunt, jak można pomóc rodzicom i nastolatkom przejść bez niepotrzebnych napięć przez
ten trudny, lecz naturalny etap. I w tym artykule konflikt międzypokoleniowy jest postrzegany pozytywnie, jako komplementarny z dialogiem. Niewątpliwym atutem pracy jest poparcie
teorii badaniami własnymi autorki. Te badania wykazały, że licealiści pozytywnie oceniają swe
kontakty z rodzicami (!).
Ostatni artykuł w tym cyklu należy do Anny Sprutty–Szymlet i nosi tytuł „Porozumienie
bez przemocy” w relacjach młodzieży z rodzicami a tożsamość pozytywna w okresie dorastania.
Rozważania dotyczą książki M.B. Rosenberga Porozumienie bez przemocy. Autorka omawia
okres dorastania w sferze psychicznej i istotność posiadania tożsamości przez jednostkę. Dalej
opisuje dość szczegółowo i obrazowo metodę komunikowania „porozumienia bez przemocy”.
Ważną zaletą analiz są praktyczne wskazówki dla dorosłych. Pokazane jest, jak ta metoda może
nauczyć młode pokolenie poprawnej komunikacji i dbałości o kształtowanie umiejętności interpersonalnych. Jednakże lekturze artykułu towarzyszyć może konstatacja: czy autorka nie
próbuje tłumaczyć klasycznej już pracy Rosenberga „z polskiego na «nasze»”?
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W drugiej części monografii, zatytułowanej Czynniki warunkujące prawidłowy przebieg
relacji międzygeneracyjnych, pierwszy artykuł, napisany przez Bożenę Kanclerz, zatytułowany
został Relacje rodzinne młodzieży przebywającej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Analiza empiryczna. Praca ta rozpoczyna się rozważaniem poświęconym kwestii uspołeczniającej roli rodziny w życiu nastolatka. Kolejne fragmenty obrazują bogate doświadczenia autorki
publikacji jako wychowawcy w Domu Młodzieży w Poznaniu, a także – analizę literatury podmiotu. Autorka wskazuje i analizuje przyczyny umieszczenia dzieci w Domu Dziecka. Zwraca
również uwagę na istotny problem: kwestię, że instytucje państwa nie zapewniają, choćby w minimalnym stopniu, miejsca, w którym młodzież może rozpocząć samodzielne, a zarazem godne
życie. Prawie wszyscy wychowankowie wracają do domów rodzinnych, skąd wcześniej zostali
„zabrani”, do środowisk, gdzie sytuacja nie uległa, z reguły, poprawie w okresie pobytu dziecka
w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Badania autorki dowodzą, że młodzi ludzie, wracając do rodziny, mają nadal problemy ze „swoim życiem” mimo usilnych starań i pozytywnych
deklaracji. Niejednokrotnie porzucają dalszą edukację, wchodzą w konflikt z prawem, mają
trudności materialne, mieszkaniowe. Nadal mają problemy z prawidłowym nawiązywaniem
i utrzymywaniem kontaktów rodzinnych i społecznych. Doświadczenia B. Kanclerz pokrywają
się z innymi podobnymi raportami, pokazują słabości i ograniczenia naszej polityki społecznej,
a zarazem są jeszcze jednym głosem wołającym o wielokierunkowe i długofalowe zmiany systemowe. Ta praca jest kolejną pozycją w literaturze poświęconej problematyce „dalszych losów”
podopiecznych ośrodków opiekuńczo-wychowawczych. Mimo że ten tekst nie wnosi wiele nowego, to jest kolejnym głosem przypominającym istotny problem w naszym kraju.
Edukacja wobec procesu kształtowania się tożsamości współczesnej młodzieży od patriotyzmu po aktywizację społeczną – taki tytuł nosi drugi artykuł w tej części autorstwa Piotra Mośka. Początkowe partie pracy dotyczą pojęcia tożsamości, teoretycznych koncepcji patriotyzmu,
a także badań kwestii, jak postrzegany jest patriotyzm przez obywateli. Autor pokazuje, jak
ważną rolę odgrywa rodzina w wychowaniu patriotycznym dziecka. Niewiele mniejszą rolę ma
lokalne środowisko i instytucja szkoły w edukacji obywatelskiej, zaspakajając zarazem potrzeby społeczne młodego pokolenia. Wskazuje również na potrzebę budowania i wzmacniania
wychowania obywatelskiego, a szczególnie patriotycznego w nowszej formie przekazu w erze
masowości, globalizacji i transgresyjności. Opisanie przykładów zastosowanych w praktyce lub
chociażby pomysłów do zrealizowania nowszymi metodami i środkami edukacji obywatelskiej
i patriotycznej uczyniłoby tę publikację przydatniejszą dla nauczycieli i rodziców, a temat można by wtedy uznać za wyczerpany.
Trzeci tekst, należący do Moniki Popow, nosi tytuł Rodzice i młodzież w wirtualnej przestrzeni. Rekonstrukcja koncepcji uczenia się. Pierwsza część tej publikacji stanowi opis różnic
w uczeniu się adolescentów i dorosłych. Autorka uwydatnia walory nauczania w przestrzeni
Internetu dla obu omawianych grup, jednak nie w formie typowego e-learningu. Przywołuje
i analizuje wyniki badań własnych. Badania dotyczyły blogów, forum i portali skierowanych
dla rodziców lub młodzieży. Nastolatkowe media internetowe skupiają się na nauce szkolnej,
sposobach uczenia się, egzaminach, szkole jako miejscu zdobywania wiedzy „bezużytecznej”,
ale i jako miejscu, gdzie można poznać przyjaciół i mieć wspomnienia na całe życie. Młodzież
również traktuje Internet jako przestrzeń do uczenia się życia poprzez wymianę własnych doświadczeń. Natomiast portale internetowe skierowane do rodziców mają głównie na celu przekazanie wiedzy, jak wychować nastolatka, metodą dzielenia się wiadomościami i uczenia się
od siebie nawzajem. Autorka wysuwa niepokojący wniosek: wirtualne społeczności rodziców
i młodzieży to przestrzenie uczące się i mówiące o uczeniu się, które jednak są „oddzielne”,
w żadnym stopniu nie wchodzą ze sobą w interakcję. Brak w badanych mediach międzypokole-

Polemiki i recenzje

357

niowej wirtualnej przestrzeni uczenia się. Szkoda, że autorka pracy nie poszła w swojej refleksji
trochę dalej: nie pokusiła się o postawienie tezy, co należałoby zrobić, aby ten zły stan zmienić.
Czwartej pracy, zatytułowanej Środowiska rodzinne jako jeden z czynników oddziałujących
ma wybory zawodowe młodzieży, autorką jest Lucyna Myszka-Strychalska. Rozpoczyna ona od
omówienia teoretycznych koncepcji pojęcia kariery. Prezentuje kilka wybranych badań i koncepcji podejmujących tematykę wpływu czynnika rodzinnego na rozwój zawodowy młodzieży.
Autorka przeprowadza badania metodą sondażu diagnostycznego, badając relatywnie liczną
grupę, dlatego jej wyniki można odnieść do ogólnej populacji tej grupy wiekowej. Z badań
wynika, że rodzice mają istotny wpływ na samoocenę swoich pociech. Młodzież potrafi świadomie wybrać swoją drogę kariery wtedy, kiedy ma dużą wiarę w własne sprawstwo. Jakość
życia rodzinnego – wykształcenie rodziców, sytuacja bytowa i materialna rodziny, liczba dzieci
– wszystko to mocno oddziałuje na ścieżkę zawodową nastolatka. Niewątpliwą zaletą pracy jest
przeprowadzenie badań empirycznych, co pomaga rozszerzyć analizy o ważne aspekty. Autorka
mogła pokusić się o bardziej szczegółową analizę uzyskanych wyników.
Przedostatnim rozdziałem jest kolejny tekst Ewy Karmolińskiej-Jagodzik o tytule Emocje
w relacjach między młodzieżą a jej rodzicami. Autorka wprowadza w temat swojego artykułu poprzez definiowanie pojęcia emocji, opisując pokrótce podstawowe podziały i znaczenia.
Pokazuje również, że rodzice, jako uosobienia wartości i norm, mogą mieć ogromne znaczenie w kształtowaniu się charakteru i uczuciowości dziecka. Okres dojrzewania oznacza czas
wielkich przemian w sferze emocjonalności i ogromnego przeformułowania charakteru relacji:
rodzice – dzieci. Jest to rzeczywiście trudny i – bardzo często – bolesny. Wykształcenie kompetencji społecznych u nastolatka sprzyjać może szybszemu osiągnięciu dojrzałości emocjonalnej
i społecznej. Tylko dojrzali emocjonalnie rodzice są w stanie wychować dziecko na samodzielną
„tożsamość autonomiczną”. W artykule brakuje praktycznych rozwiązań, jak kształtować podstawowe emocje, a jakie zachowania mogą być patologiczne. Wątek o „dobrej” i „zaburzonej”
komunikacji powinien być szerzej rozwinięty.
Ostatnim artykułem w recenzowanej książce jest praca Socjalizacja rodzajowa dziewcząt
w kontekście relacji z rodzicami, którą napisała Aneta Judzińska. Rozważania autorki mają
charakter czysto teoretyczny. Porusza problem społecznego statusu kobiety, postrzegania
kobiet przez społeczeństwo. Pozycja kobiety często zależy od tego, do jakiej kultury, społeczności, religii czy narodowości należy jej rodzina. Stereotypowe postrzeganie w danym
środowisku w dużym stopniu warunkuje przekazywanie przez matkę wzorców swojej córce.
Obecnie kreuje się wielorakie modele kobiety: uległej mężczyźnie, poświęcającej się rodzinie, wrażliwej matki, odnoszącej spektakularne sukcesy w życiu zawodowym. Tak przeciwne
cechy wymagane od nastolatki wchodzącej w dorosłość może wywołać rozchwianie, kryzys autonomii i tożsamości. Od młodej kobiety zależy dokonany wybór… Autorka zauważa
potrzebę kontynuacji tego tematu i jego rozwinięcie. Stawia kilka ważnych pytań, jednak
brakuje choćby próby refleksji nad poszukiwaniem odpowiedzi. A konstatacja autorki, że
„odpowiedź jest uzależniona od paradygmatu, jaki obierze badacz” budzić musi zdziwienie. Tekst, niestety, czyta się mało komfortowo, dla przeciętnego rodzica może on być mało
atrakcyjny; styl pisania można określić jako „mało interesujący”, a chwilami „niezrozumiały” dla Czytelnika.
Dokonując oceny całej monografii, warto zaakcentować następujące sprawy:
Z analizy spisu literatury wynika, że do przygotowania monografii zostały wykorzystane
liczne źródła anglojęzyczne. Z tego punktu widzenia praca przybliża nie tylko polski, ale i światowy dorobek naukowy z zakresu międzygeneracyjnych relacji.
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Tytuł pracy jest adekwatny do jej zawartości. Mimo że artykuły są pisane przez różnych autorów, uniknięto powielenia się omawianych treści. Można zauważyć merytoryczne powiązania
pomiędzy różnymi tekstami.
Główną zaletą recenzowanej publikacji jest świeże spojrzenie na okres adolescencji oraz
uwzględnienie aktualnych społecznych i kulturowych uwarunkowań, co umożliwia spojrzenie
na problemy, które wcześniej nie miały miejsca (przynajmniej w takiej skali). Ta cecha stanowi
o jej unikatowości, co sprawia, że zapełnia lukę w literaturze przedmiotu.
Kolejnym atutem jest odwoływanie się przez autorów w swoich opracowaniach zarówno
do teorii, jak i praktyki. W monografii w większości rozpraw naukowych przyjęto zasadę opisywania rozważań teoretycznych popartych praktycznymi przykładami lub badaniami empirycznymi.
Inną zaletą jest umiejętność postrzegania problemów z perspektywy jednostki, rodziny,
społeczeństwa i systemu państwa w kwestii polityki prorodzinnej i społecznej.
Jeszcze innym walorem monografii jest styl i język pisania większości artykułów. Merytorycznie są one napisane ciekawie, spójnie i logicznie (pomijając nieliczne, wspomniane wyżej
wyjątki). Część publikacji czyta się bardzo płynnie i „przyjemnie”, przytoczone treści naukowe
są, z reguły, jasno i zrozumiale opisane (także dla Czytelnika słabiej zorientowanego w temacie).
Jednak niektóre artykuły (jak wspomniano wyżej), mimo poruszania ciekawej problematyki, są
w małym stopniu komunikatywne i niekiedy „męczące” dla odbiorcy.
Słabością (na szczęście – niektórych tylko artykułów) jest brak praktycznych odniesień lub
przeprowadzenia badań, by określony temat był w pełni opisany i wykorzystany.
Monografia jest cenną pozycją w literaturze przedmiotu: zauważono w niej pewne tematy,
pytania, które wymagały postawienia i poszukiwania odpowiedzi. Niektóre artykuły poruszają
teoretyczne aspekty omawianej tematyki wręcz pokazują konieczność kontynuacji tematu i rozwinięcia go poprzez badania empiryczne. Również kilka artykułów wykazuje potrzebę dopełnienia go innym tematem pokrewnym jak np. socjalizacja rodzajowa dziewcząt w kontekście
relacji z rodzicami. Można to dookreślić kolejnym, np. kwestią socjalizacji rodzajowej dziewcząt w relacjach z ojcem lub też problemem: socjalizacja rodzajowa chłopców w relacjach z ojcem. Jak zaznacza druga część tytułu głównego – „wybrane konteksty edukacyjne” – poruszona
jest tylko część problematyki relacji międzypokoleniowych. Wykazuje to zapotrzebowanie na
poszukiwanie innych kontekstów i kwestii w omawianej problematyce.
Publikacja wnosi wiele cennych i świeżych postulatów, wątków tematycznych. Część z nich
stanowi wartościową wiedzę, która powinna trafić do szerszego grona odbiorców. Porusza ważne tematy, które są współcześnie poważnymi problemami wymagającymi szybkiego poszukiwania rozwiązań.
Powyższą monografię warto zalecić jako lekturę dla rodziców, nauczycieli, pracowników
socjalnych, terapeutów, wychowawców w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, trenerów
i dla wszystkich tych, którzy pracują z młodzieżą w formie instytucjonalnej, bądź nie. Podjęte
analizy sprzyjać mogą lepszemu rozumieniu świata nastolatka, wielkiej wagi czasu dorastania,
buntu, tworzenia się autonomii i tożsamości, a także tego – jak to wszystko rzutuje na dalsze
jego życie, nie tylko w wymiarze osobistym i rodzinnym, lecz także społecznym i zawodowym.
Marlena Kaźmierska
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Joanna Mizielińska, Justyna Struzik, Agnieszka Król, Różnym głosem. Rodziny z wyboru w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2017, 378 s.
Dokonujące się zmiany społeczno-kulturowe w zakresie funkcjonowania jednostki w różnych
płaszczyznach jej życia wymagają rewizji między innymi takich pojęć jak: rodzina, macierzyństwo i ojcostwo. Publikacja Joanny Mizielińskiej, Justyny Struzik i Agnieszki Król jest ważnym
głosem w redefinicji wymienionych terminów, gdyż jej autorki z wielką szczegółowością opisują
i interpretują warunki egzystencji rodzin nieheteronormatywnych (tzw. rodzin z wyboru), które
nie wpisują się w społecznie obowiązujący porządek.
Pracę o tytule Różnym głosem. Rodziny z wyboru w Polsce można nazwać nowatorską
w przestrzeni rodzimej nauki – niewiele jest opracowań odnoszących się do problematyki relacji rodzinnych tworzonych przez osoby homoseksualne. Te, które istnieją, zazwyczaj opierają się na danych ilościowych, podczas gdy prezentowana pozycja ma charakter jakościowy.
Szeroka znajomość teoretyczna przedmiotu i podmiotu badań oraz odpowiednie kompetencje
badawcze i interpersonalne autorek pozwoliły stworzyć projekt spójny i metodologicznie uporządkowany. Nie bez znaczenia w jego organizacji i realizacji pozostaje rozległe doświadczenie
badaczek, które od lat zajmują się szeroko pojętymi zagadnieniami gender i queer. Przedstawione opracowanie jest rezultatem projektu Rodziny z wyboru w Polsce, który był finansowany ze
środków na naukę w latach 2013–2016, a jego realizacja przebiegała w Instytucie Psychologii
Polskiej Akademii Nauk pod kierownictwem dr hab. Joanny Mizielińskiej.
Autorki oferują czytelnikowi siedem rozdziałów przedmiotowych podzielonych dodatkowo na specyficzne zagadnienia. Co więcej, kończąc swoje rozważania, zawierają kilkustronicowe konkluzje, również tematycznie wyszczególnione, a także zamieszczają słownik najważniejszych pojęć.
Teoretyczny zarys problemu oraz założenia metodologiczne zostały ujęte w pierwszym
rozdziale. Badaczki przytaczają pokrótce dotychczasowy dorobek naukowy (głównie zachodnich autorów) odnoszący się do funkcjonowania członków rodzin z wyboru oraz ich najbliższego otoczenia (rodziny pochodzenia). Kwestie metodologiczne zostały znacznie szerzej opisane.
W tej części rozdziału, prócz charakterystyki metody (badania fokusowe), zamieszczono także
sprawozdanie z przebiegu rekrutacji próby badawczej, przy zwróceniu szczególnej uwagi na
przeszkody i kwestie etyczne w podejmowaniu się badań z grupą, którą można określić jako
wrażliwą i trudną do zdobycia ze względu na społeczną stygmatyzację.
Druga część książki porusza zagadnienie macierzyństwa homoseksualnych kobiet. Badaczki rozpoczęły rozważania od przedstawienia sposobów, za pomocą których uczestniczki
wywiadów stawały się matkami, a także zamieściły opis podejmowanych przez nie praktyk rodzicielskich. W dalszej części omawianego podrozdziału gruntownie skupiono się na ukazaniu
każdego wymiaru egzystencji homoseksualnych kobiet, poruszając takie kwestie jak: rolę matki biologicznej i społecznej, strategie i okoliczności coming outu wobec rodzin pochodzenia,
współpracę z instytucjami publicznymi oraz miejsce ojca w żeńskiej rodzinie z wyboru. Analiza
i interpretacja przywołanych aspektów pozwoliła autorkom wyodrębnić pewne klasyfikacje szeroko rozumianych modeli postępowania, które zostały oparte na literaturze psychologicznej,
pedagogicznej i socjologicznej oraz poparte wynikami ich badań.
Rozdział trzeci, o tytule Nieheteroseksualni ojcowie, podejmuje temat szczególnie trudny,
gdyż rodzicielstwo homoseksualnych mężczyzn jest jeszcze potężniej tabuizowane niż homoseksualne macierzyństwo. Badaczki podkreślają, że, tak jak się spodziewały, dostęp do tej grupy
badanych był utrudniony, przez co analiza przytoczonego zagadnienia jest znacznie uboższa
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– porównując do poprzedniej części ich pracy, ta jest niemal czterokrotnie mniejsza. Niemniej
jednak przedstawione w jej ramach wyniki badań oraz ich interpretacja jakości nie odbiegają
od poprzedniego działu. Autorki zwracają uwagę na strategie stawania się ojcem oraz pełnienia tej roli, które są podejmowane przez nieheteronormatywnych mężczyzn. Fakt, że niewielu
badanych uczestniczyło w projekcie, może zostać wykorzystany przez naukowców na drodze
poszukiwania szerszej próby, po to, aby zweryfikować treści zawarte w tej części książki oraz
aby je wzbogacić.
Perspektywa dzieci wychowujących się w rodzinach z wyboru stanowi kolejny rozdział
pracy. Wywiady z nimi prowadzone były dostosowane do wieku; co więcej, młodsze grupy
wykonywały także zadania polegające na opisie i interpretacji zdjęć dostarczonych przez badaczki oraz na stworzeniu kolażu ukazującego relacje rodzinne. Takie rozwiązanie, bez wątpienia, pozwoliło wnikliwiej poznać funkcjonowanie dzieci w rodzinach jednopłciowych. Wyniki
badań zostały przeanalizowane i zinterpretowane w podziale na grupę młodszych i starszych
potomków (także już tych dorosłych). Polaryzacja ta umożliwiła nakreślenie kierunku zmian
w postrzeganiu rodziny z wyboru, która w przypadku młodszych dzieci ma jedynie wymiar
pozytywny, a dla starszych często stanowi źródło stygmatyzacji.
Piąta i szósta część opracowania odnosi się do relacji rodzin z wyboru z ich najbliższymi
– rodzicami i rodzeństwem. O ile rodzina pochodzenia osób homoseksualnych często staje
się podmiotem badań, to ich rodzeństwo, w większości przypadków, jest pomijane. Na podstawie wywiadów przeprowadzonych z obiema grupami, badaczki scharakteryzowały występujące procesy coming outu oraz reakcje, które były ich następstwem. Została przedstawiona
perspektywa obecnych i potencjalnych dziadków, wujków i cioć wobec dziecka wychowującego się w jednopłciowej relacji oraz wobec partnera/partnerki członka rodziny pochodzenia.
Ważnym elementem tych rozdziałów jest zwrócenie uwagi na zmianę, którą najbliżsi badanych
muszą przejść w zakresie własnych postaw homofobicznych. W większości przypadków, dochodząc stopniowo do akceptacji orientacji seksualnej członka rodziny oraz tego, że w związku
jednopłciowym wychowuje dziecko, wyrażali zaniepokojenie dyskryminacją, która na co dzień
dotyka rodziny z wyboru.
Ostatni rozdział porusza kwestię rzadko podejmowaną w badaniach nad jednostkami LGB,
a mianowicie funkcjonowanie homoseksualnych seniorów i seniorek. Autorki podkreślają, że
dotarcie do tej grupy osób było bardzo trudne, gdyż zdaje się, że jest ona przeźroczysta w społeczeństwie, że nie istnieje. Początkowo zostają przedstawione trajektorie życia badanych – wyraźnie zaznaczone jest tło społeczno-kulturowe przypadające na okres ich młodości, kiedy to
nieheternormatywność podlegała bardzo silnej tabuizacji. Kolejno zwraca się uwagę na sposób
autoprezentacji rozmówców, którzy często nie potrafią swobodnie nazwać się lesbijką/gejem,
a raczej używają określeń jedynie sugerujących ich tożsamość seksualną. Seniorzy i seniorki
LGB także dotknięci są społeczną stygmatyzacją i odczuwają potrzebę zmian, tym bardziej, że
wielu z nich obawia się samotnej starości.
Podsumowanie rozważań autorek stanowią konkluzje podzielone na zakresy tematyczne,
co porządkuje czytelnikowi zdobytą wiedzę. Zamieszczony jest także słownik z najważniejszymi pojęciami, który pozwala osobom niezagłębionym jeszcze w problematykę nieheteronormatywności lepiej zrozumieć kolejne opisywane kwestie.
Recenzowane opracowanie pt. Różnym głosem. Rodziny z wyboru w Polsce, stanowi bogate
źródło wiedzy na temat funkcjonowania jednopłciowych związków, w ramach których wychowywane są dzieci, oraz ich relacji z rodziną pochodzenia. Książka porusza wątki do tej pory
pomijane – więź osób homoseksualnych z rodzeństwem oraz problematykę seniorów i seniorek
LGB – co tym bardziej świadczy o jej istotności dla dorobku naukowego. Ponadto, każde kolej-
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ne opisywane zagadnienie jest poparte wypowiedzią osób badanych; takie rozwiązanie obrazuje czytelnikowi emocje towarzyszące wywiadowi. Wartość niniejszej pozycji upatruję również
w zastosowanych zaleceniach metodologicznych, które są cenne dla każdego badacza chcącego
podjąć się rozpoznania egzystencji tej grupy społecznej. Sądzę, że analizowana praca powinna
zainteresować pedagogów, psychologów i socjologów, gdyż znajomość warunków funkcjonowania grup marginalizowanych sprzyja projektowaniu odpowiednich działań antydyskryminacyjnych mogących podnieść jakość życia tych społeczności.
Marta Dziarnowska
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KULTURA – SPOŁECZEŃSTWO – EDUKACJA Nr 1 (11) 2017 POZNAŃ

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Trudności w przestrzeni
edukacyjnej dziecka / Challenges in a Child’s Educational Space”, Poznań, 18 stycznia
2017 roku
18 stycznia 2017 roku na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Trudności w Przestrzeni Edukacyjnej Dziecka”, zorganizowana przez Zakład Edukacji Dziecka, pod patronatem
Pani Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych prof. zw. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej.
Celem konferencji była wymiana doświadczeń teoretyków i praktyków zajmujących się
omawianym obszarem oraz interdyscyplinarne pochylenie się nad trudnościami we współczesnej przestrzeni edukacyjnej dziecka w kontekście środowiska szkolnego, rodzinnego, rówieśniczego, a także przedszkolnego. Obrady plenarne konferencji swoimi wystąpieniami uświetniło
20 profesorów reprezentujących główne ośrodki akademickie w kraju oraz akademickie ośrodki zagraniczne: Ostravská Univerzita oraz Catholic University of Eichstaett-Ingolstadt. W sekcjach tematycznych referaty wygłosiło 51 prelegentów z wielu znaczących wyższych uczelni.
Prof. UAM dr hab. Małgorzata Cywińska – przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego – powitała uczestników konferencji, a Pani Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska wygłosiła przemówienie otwierające część merytoryczną obrad, w którym zaznaczyła
istotność i złożoność omawianej podczas obrad tematyki. Następnie prof. UAM dr hab. Małgorzata Cywińska przedstawiła referat Oblicza trudności edukacyjnych dzieci wobec wyzwań
współczesności, którym wprowadziła słuchaczy w problematykę konferencji.
Przemówienia otwierające obrady konferencji zwieńczył występ Zespołu Dziecięco-Młodzieżowego prowadzonego przez mgr Ewę Sykulską z Zakładu Działań Twórczych w Przestrzeni Społecznej (WSE UAM).
Po uroczystym otwarciu konferencji rozpoczęły się obrady plenarne. Pierwsza sesja plenarna moderowana była przez prof. UAM dr hab. Małgorzatę Cywińską, prof. UWr dr hab.
Danutę Borecką-Biernat oraz prof. zw. dr. hab. Andrzeja Twardowskiego. Pierwszą prelegentką w tej sesji była doc. PaedDr. Radmila Burkovičová (Ostravská Univerzita), która wygłosiła
referat zatytułowany Przyszłość w przedszkolach w Republice Czeskiej. Wystąpienie dotyczyło
nowelizacji ustawy oświatowej na terenie Republiki Czeskiej, która wprowadza na terenie kraju
obowiązkową edukację przedszkolną dla dzieci w wieku od lat pięciu. Autorka omówiła dylematy nauczycieli przedszkola odnośnie wprowadzanych zmian. Ponadto przedstawiła nowe
wymagania względem dyrektorów placówek w czeskich miastach.
Kolejną prelegentką była doc. PaedDr. Ivana Gejgušová (Ostravská Univerzita) ukazująca
rozważania na temat Trudna droga dzieci i młodzieży do aktywnego czytelnictwa. Autorka referatu od wielu lat zajmuje się śledzeniem aktywności czytelniczej oraz preferencji i postaw czytelniczych dzieci szkół podstawowych na terenie Czech. Zaprezentowała w swoim wystąpieniu
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negatywne skutki spadku aktywności czytelniczej dzieci i sposoby przeciwdziałania, a w tym
innowacyjne metody pracy z dziećmi realizowane w tym zakresie na terenie szkół w Republice
Czeskiej.
Prof. zw. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, WSE) w referacie Walka uczniów o sukces w kognitywnej maszynie. Paradoksy singapurskiej merytokracji omówiła ideę „wartości azjatyckich” wprowadzanych w edukacyjnym
systemie Singapuru. Zauważyła, że nowoczesny system edukacyjny oparty na ideologii singapurskiej powinien być, według tamtejszych władz, merytokracją, w której liderzy są wybierani
ze względu na umiejętności i cnoty. Badaczka zaprezentowała różnego rodzaju problemy, jakie
mogą towarzyszyć wprowadzaniu takiego systemu.
Kolejną prelegentką była prof. ASP dr hab. Barbara Weigl (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie), która zaprezentowała wykład pt. Bariery rodzinne
i środowiskowe w edukacji uczniów romskich. Wystąpienie było swoistą refleksją nad pewnego rodzaju ograniczeniami, z jakimi spotykają się – nie z własnej woli – dzieci z rodzin romskich rozpoczynające edukację w szkole podstawowej. Referentka przedstawiła wyniki badań
empirycznych wchodzące w skład serii badań jakościowych oraz ilościowych realizowanych
w różnych środowiskach Romów i Polaków. Konkluzją wystąpienia było stwierdzenie, że wśród
polskich uczniów funkcjonuje negatywny stereotyp romskiego rówieśnika. Ponadto Autorka
zaakcentowała, iż asystenci edukacji romskiej napotykają w swojej pracy na znaczący opór środowiska pedagogicznego, niejasny przydział zadań oraz bardzo niestabilne warunki zatrudnienia, które w konsekwencji utrudniają planowanie pracy z uczniami.
Wystąpienie następnego prelegenta, prof. UAM dr. hab. Tomasza Gmerka (Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu,WSE) pt. Strategie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci w Finlandii dotyczyło fińskiego systemu edukacji, który według badań przeprowadzonych
przez PISA wydaje się najbardziej efektywnym systemem edukacyjnym. Uczniowie w Finlandii
– według danych płynących z badań empirycznych – plasują się zazwyczaj w badaniach w czołówce pod względem czytania, znajomości matematyki oraz umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy. Z badań wynika, że około 80% rodziców i nauczycieli jest bardzo zadowolonych
z publicznego systemu edukacji w tym kraju. Jest to związane między innymi z efektywnymi
strategiami wyrównywania szans edukacyjnych, które należałoby przenieść na grunt polskiego
szkolnictwa.
Prof. dr hab. Irena Kurlak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
przedstawiła referat pt. Trudności w procesie nauczania nieletnich przestępców, w którym zauważyła, iż w obszarze resocjalizacji nieletnich przestępców znajdujących się w schroniskach
dla nieletnich oraz zakładach poprawczych bardzo ważne miejsce zajmuje kształcenie zawodowe. Zwiększa ono szanse na znalezienie zatrudnienia po opuszczeniu schroniska lub zakładu
i przyczynia się do aktywizowania zawodowego nieletnich, a w konsekwencji do ich integracji
społecznej.
Ostatni referat pierwszej sesji obrad plenarnych wygłosił prof. UAM dr hab. Waldemar
Segiet (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, WSE). Wystąpienie zatytułowane
O przewadze dobrego domu w edukacji dziecka. Stare i nowe problemy dotyczyło ukazania znaczenia środowiskowych uwarunkowań procesu nauczania, głównie środowiska rodzinnego
i statusu społecznego dziecka w osiąganiu przez nie sukcesów edukacyjnych.
Drugą sesję plenarną moderowali: prof. UAM dr hab. Małgorzata Cywińska, prof. AJD
dr hab. Wiga Bednarkowa oraz prof. UAM dr hab. Waldemar Segiet. Jako pierwszy w tej części
obrad zabrał głos prof. zw. dr hab. Andrzej Twardowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, WSE), który zaprezentował referat: Środowisko rodzinne jako przestrzeń wspoma-
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gania rozwoju małych dzieci z niepełnosprawnościami. Prelegent scharakteryzował wyniki badań nad rozwojem dzieci z różnymi niepełnosprawnościami i zaznaczył, że dom rodzinny jest/
powinien być specyficzną przestrzenią edukacyjną tej szczególnej kategorii dzieci.
Prof. UAM dr hab. Katarzyna Segiet (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
WSE) w wystąpieniu Wymęczeni od urodzenia – pogłębiający się fenomen współczesnego dzieciństwa wskazała na nowe wyzwania, jakim musi sprostać dziecko funkcjonujące w ponowoczesności. Współczesne dzieci, poddawane wzrastającej presji zbyt wielkiej stymulacji, zbyt
dużych wyzwań, niejednokrotnie ustawicznej rywalizacji w środowisku szkolnym i oczekiwań
rodziców skłaniających je do osiągania, a potem utrzymania statusu najlepszego ucznia, często
odczuwające chroniczny brak poczucia bezpieczeństwa, przekształcającego się z czasem w poczucie osamotnienia, doświadczają zbyt wysokiego poziomu stresu.
Istotny problem dotyczący obszaru pedagogiki specjalnej został poruszony w wystąpieniu
prof. SGGW dr hab. Ewy Skrzetuskiej (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
pt. Dziecko z zaburzeniem widzenia w szkole. Prelegentka dokonała analizy sytuacji edukacyjnej
dziecka niewidomego oraz ze słabym widzeniem w szkole podstawowej. Oprócz przedstawienia
specyficznych problemów wiążących się z kształceniem tej kategorii dzieci ukazała szanse, jakie
płyną z tworzenia „szkoły dla wszystkich”, niezależnie od osobistej sytuacji uczniów.
Pozostając w tematyce specjalnych potrzeb edukacyjnych, dr hab. Grażyna Mikołajczyk-Lerman (Uniwersytet Łódzki) wskazała w swoim wystąpieniu pt. Trudności w przestrzeni edukacyjnej dziecka z niepełnosprawnością na osamotnienie, niedoinwestowanie oraz niewielkie
możliwości rozwoju edukacyjnego uczniów niepełnosprawnych. Ponadto zaznaczyła, że osamotnieni są również rodzice tychże uczniów, pomimo że w ostatnich latach oferta wsparcia dla
rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym uległa poszerzeniu.
Kolejne wystąpienie nawiązywało tematycznie do zagadnień związanych z umiejętnościami językowymi i komunikacyjnymi dziecka w przestrzeni edukacyjnej. Prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, WSE) w swoim referacie Trudności dzieci w posługiwaniu się językiem ojczystym – wybrane aspekty podała przykłady zmian
i modyfikacji języka dziecięcego, które są spowodowane między innymi wpływem mediów,
popkultury, powszechnością języka angielskiego w naszej przestrzeni językowej. Zaprezentowała różne przykłady zapożyczeń między innymi z kreskówek i gier komputerowych, które na
stałe wpisały się w język współczesnego dziecka.
Ostatnia w tej sesji plenarnej prelegentka prof. AJD dr hab. Wiga Bednarkowa przedstawiła referat pt. Kiedy dziecku brakuje powietrza…, w którym zaprezentowała refleksje związane
z metaforycznym ujęciem przestrzeni edukacyjnej dziecka jako „powietrza”, którym „oddycha”
rozwijające/uczące się dziecko. Według prelegentki przestrzeń edukacyjna dziecka ujmowana
holistycznie powinna odzwierciedlać zaufanie dziecka do… i zaufanie do dziecka; doświadczanie przez nie poczucia podmiotowości, bliskości, bezpieczeństwa i szacunku dla jego świata
wartości. Autorka zauważyła, że „kiedy dziecku brakuje powietrza”, to jego rozwój przestaje
być harmonijny, ekologiczny, synergiczny, a to z kolei prowadzi do różnego rodzaju zaburzeń,
dysfunkcji rozwojowych.
Trzecią sesję plenarną poprowadziły: prof. UAM dr hab. Małgorzata Cywińska, prof. UAM
Kinga Kuszak oraz prof. UAM dr hab. Katarzyna Segiet. Rozważania tej części obrad rozpoczęła
prof. UWr dr hab. Danuta Borecka-Biernat (Uniwersytet Wrocławski) przedstawiając temat:
Czynniki osobowe oraz postawa rodzicielska w kształtowaniu się strategii agresji radzenia sobie
dorastających w sytuacji konfliktu społecznego. Prelegentka przedstawiła wyniki badań własnych,
których celem była ocena poznawcza wpływu czynników osobowych, przebiegu własnych działań oraz postawy wychowawczej rodziców w generowaniu agresywnej strategii radzenia sobie
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młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego. Z badań tych wynika, iż, sytuacja oceniona przez
jednostkę jako stanowiąca dla niej zagrożenie nasila agresję w sytuacji konfliktu społecznego.
Okazało się, iż uczestniczenie adolescentów w sytuacji zagrożenia realizacji własnych dążeń
wzmaga u nich emocje negatywne. Agresja w takim przypadku stanowi formę radzenia sobie
z gniewem odczuwanym w sytuacji konfliktu.
Kolejną prelegentką była prof. UZ dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz (Uniwersytet
Zielonogórski) ukazująca temat: Twórcze rozwiązywanie problemów pedagogicznych. Wskazała w nim różne innowacyjne sposoby rozwiązania problemów pedagogicznych w środowisku
ucznia oraz ich wpływ na niwelowanie skutków trudnych sytuacji w przestrzeni edukacyjnej
dziecka.
Wyniki badań własnych, których celem było wykrycie związków i zależności między przestrzenią edukacyjną a zaznajamianiem dzieci kończących edukację przedszkolną z zagadnieniami przyrodniczymi, przedstawiła prof. UKW dr hab. Krystyna Żuchelkowska (Uniwersytet
Kazimierza Wielskiego w Bydgoszczy) w referacie zatytułowanym Przestrzeń edukacyjna i jej
rola w zbliżaniu dzieci przedszkolnych do przyrody. Cel przeprowadzonych przez prelegentkę
badań wyznaczył określoną procedurę badawczą, która w konsekwencji miała doprowadzić do
rozstrzygnięcia następującego problemu badawczego: W jakim stopniu przestrzeń edukacyjna
wpływa na znajomość zagadnień przyrodniczych przez dzieci kończące edukację przedszkolną?
Goście z zagranicy, prof. dr Klaudia Schultheis oraz prof. dr Petra Heibl (Catholic University of Eichstaett-Ingolstadt), wygłosiły referat pt. Uważność w szkole – projekt dotyczący
wzmacniania kompetencji emocjonalnych dzieci, w którym scharakteryzowały modele rozwijania kompetencji społecznych i emocjonalnych dzieci oraz zaprezentowały elementy programów o charakterze profilaktycznym dla uczniów z zaburzeniami zachowania. Zwróciły także
uwagę na sposoby niwelowania skutków braku odpowiedniego wachlarza kompetencji emocjonalnych dziecka.
Kolejny gość z zagranicznego ośrodka uniwersyteckiego, PhDr. Bc. Karin Fodorová
(Ostravská Univerzita), w referacie Nauczycielka i jej samokształcenie, jako jedna opcja dla poprawy ich działalności zawodowej z dziećmi w przedszkolu przedstawiła koncepcję samokształcenia nauczycieli przedszkola w Republice Czeskiej. Zaprezentowała wyniki badań, z których
wynika, że nauczyciele czeskich przedszkoli przywiązują wielką wagę do samokształcenia, co
wynika też z czeskiego prawa, nakładającego na nauczycieli przedszkola ten obowiązek.
Ostatnie prelegentki trzeciej sesji plenarnej, dr hab. Agnieszka Naumiuk oraz dr Anna
Steinhagen (Uniwersytet Warszawski), w wystąpieniu Wyzwania funkcjonowania szkolnego, rodzinnego i środowiskowego dzieci z zaburzeniami więzi przedstawiły wyniki badań, z których
wynika, że zdecydowana większość dzieci cierpiących na zaburzenia więzi ma za sobą traumatyczne doświadczenia w okresie wczesnodziecięcym, implikujące rozwinięcie się u nich nieprawidłowego stylu przywiązania. Do grup szczególnie narażonych na wystąpienie tego typu
zaburzeń należą dzieci adopcyjne, wychowywane w rodzinach zastępczych i przebywające
w placówkach opieki całodobowej, takich jak domy dziecka czy domy pomocy społecznej.
Po zakończeniu obrad plenarnych prof. UAM dr hab. Małgorzata Cywińska – przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego – dokonała ich rekapitulacji i zaprosiła uczestników do udziału w pięciu sekcjach tematycznych.
Pierwsza sekcja prowadzona przez prof. UZ dr hab. Marzennę Magdę-Adamowicz oraz
prof. AJD dr hab. Wigę Bednarkową omawiała temat Trudności edukacyjne dzieci w perspektywie historycznej i współczesnej. Dyskutowano między innymi nad trudnościami edukacyjnymi
dzieci na ziemiach polskich w okresie II wojny światowej, edukacją dzieci rdzennych mieszkańców Kanady, etycznymi refleksjami dotyczącymi współczesnego dziecka, trudnościami
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szkolnymi, przemocą rówieśniczą, aspektami emocjonalnymi i formalnymi odnoszącymi się
do bezpieczeństwa dzieci, ochroną ich integralności cielesnej.
Sekcja druga, zatytułowana Środowiskowe uwarunkowania trudności edukacyjnych dzieci,
była moderowana przez prof. UWr dr hab. Danutę Borecką-Biernat oraz prof. UAM dr hab.
Katarzynę Segiet. Podczas tego spotkania rozważano trudności edukacyjne dziecka w aspekcie
środowiska rodzinnego, rówieśniczego, społecznego, zawodowego oraz szkolnego.
Prof. zw. dr hab. Andrzej Twardowski oraz prof. ASP dr hab. Barbara Weigl poprowadzili
trzecią sekcję tematyczną: Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rozważania w tej
grupie były związane z funkcjonowaniem w przestrzeni edukacyjnej dziecka z zespołem Aspergera, autyzmem, hemofilią, niedosłuchem, chorego onkologicznie oraz dziecka zdolnego.
Sekcję czwartą Przestrzeń specyficznych trudności w uczeniu się i wybranych aspektów
wspierania rozwoju dzieci poprowadziły prof. dr hab. Irena Kurlak oraz prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak. W ramach spotkania dyskutowano głównie o trudnościach w uczeniu się i funkcjonowaniu szkolnym dzieci z dysleksją rozwojową oraz nadpobudliwością psychoruchową.
Nawiązano również do problemów ucznia z zaburzeniami zachowania oraz omówiono sposoby
wsparcia rozwoju dzieci i młodzieży na terenie szkół i placówek oświatowych.
Ostatnią sekcję tematyczną moderowaną przez prof. UKW dr hab. Krystynę Żuchelkowską
oraz dr hab. Agnieszkę Naumiuk zatytułowano: Trudności edukacyjne dzieci w obszarze medialnym i wybranych treści nauczania. Omówiono przestrzeń edukacyjną w kontekście zmian
społeczeństwa cyfrowego, nawiązano do wykorzystania w szkole nowych technologii i zaprezentowano trudności dzieci w zakresie kształcenia matematycznego, językowego i muzyczno- ruchowego.
Oficjalnego zakończenia konferencji dokonała prof. UAM dr hab. Małgorzata Cywińska
– przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Konferencji – która, podkreślając
wieloaspektowość, niezwykle ważkich i wielce interesujących wystąpień prelegentów w trakcie obrad plenarnych i w ramach poszczególnych sekcji, zaakcentowała potrzebę prowadzenia dalszych pogłębionych dyskursów rozpatrujących trudności w przestrzeni edukacyjnej
dziecka.
Marek Banaszak

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Rodzina w teorii i praktyce
pedagogicznej. W 20. rocznicę utworzenia Katedry Pedagogiki Rodziny w Instytucie
Pedagogiki KUL”, Lublin, 14 marca 2017 roku
W dniu 14 marca 2017 roku w Instytucie Pedagogiki KUL odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa na temat Rodzina w teorii i praktyce pedagogicznej. W 20. rocznicę utworzenia
Katedry Pedagogiki Rodziny w Instytucie Pedagogiki KUL. Jak sugerował podtytuł, jednym
z powodów zorganizowania konferencji było przypadające w roku akademickim 2016/2017
dwudziestolecie działalności Katedry Pedagogiki Rodziny w strukturach Wydziału Nauk
Społecznych KUL.
Organizatorami konferencji byli pracownicy i doktoranci Katedry Pedagogiki Rodziny IP
KUL oraz Fundacja Centrum Opieki nad Rodziną „COR”. Konferencja była objęta patronatem
honorowym Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa
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Pedagogicznego, Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej Komitetu Nauk Pedagogicznych, Wojewody Lubelskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz Władz Uniwersytetu: Prorektora KUL, Dziekana WNS i Dyrektora IP. Patronat medialny pełnił: program 3
TVP, Polskie Radio Lublin, Radio eR i Katolickie Radio Zamość.
Celem konferencji było podjęcie dyskusji nad wychowaniem w rodzinie w perspektywie
pedagogicznej z uwzględnieniem etapów życia rodzinnego i funkcjonowania człowieka w różnych rolach rodzinnych, a także podjęcie namysłu nad tworzeniem wiedzy o rodzinie w pedagogice, identyfikacja i zmienność problemów badawczych, praktyczne zastosowanie wiedzy
pedagogicznej o wychowaniu w rodzinie.
Pedagogiczna refleksja nad rodziną ma bogatą tradycję, wykraczającą poza subdyscyplinarne granice. Prowadzona jest w nurcie badań familiologicznych. Organizatorzy zaproponowali do refleksji i dyskusji następujące obszary tematyczne:
1) Rozwój pedagogicznej wiedzy o rodzinie – konteksty antropologiczne, epistemologiczne i metodologiczne
2) Historyczne konteksty wychowania w rodzinie
3) Wychowanie w rodzinie współczesnej w procesie transformacji społeczno-kulturowej
4) Wychowanie w rodzinie – diagnoza, profilaktyka, poradnictwo, terapia
5) Rodzina w sytuacji problemów i kryzysu
6) Wychowanie w rodzinie dysfunkcjonalnej
7) Instytucjonalne i pozainstytucjonalne wspieranie rodziny – teoria i praktyka
8) Pedagogika rodziny w kształceniu uniwersyteckim.
Zaproszenie do uczestnictwa w konferencji spotkało się z dużym zainteresowaniem i życzliwością wielu osób reprezentujących różne ośrodki akademickie w Posce oraz instytucje działające na rzecz rodziny. Ogółem w konferencji wzięło udział 131 osób z czynnymi wystąpieniami z 33 uczelni wyższych oraz z pięciu ośrodków pozauczelnianych (poradnia, fundacja, szkoła,
przedszkole, placówka opiekuńczo-wychowawcza).
Obrady konferencyjne przebiegały w dwóch sesjach plenarnych pod wspólnym tytułem
Pedagogika rodziny wobec współczesnych wyzwań oraz w ośmiu sekcjach tematycznych. Zakres
merytoryczny sekcji był podyktowany zgłoszonymi przez Uczestników konferencji tematami
wystąpień. Ostatecznie ukonstytuował się wokół następujących tytułów sekcji:
1) Rodzina w kontekście historycznym i współczesnym
2) Pedagogika rodzicielstwa
3) Rodzina przestrzenią rozwoju dzieci i młodzieży
4) Religijny wymiar wychowania w rodzinie
5) (Nie)zagrożone relacje interpersonalne w rodzinie
6) Rodzina wobec problemów
7) Rodzina w problematyce resocjalizacyjnej
8) Współpraca z rodziną i wsparcie rodziny.
Ważną częścią obrad konferencyjnych była również sesja plakatowa, która podzielona została na dwie części. Pierwsza była prezentacją w formie posterów tematów zgłoszonych przez
pracowników i doktorantów wspomnianych wyżej jednostek. Drugą część tworzyły plakaty
przygotowane przez studentów pierwszego i drugiego stopnia studiów w Instytucie Pedagogiki
KUL. Miała ona charakter konkursowy. Uczestnicy konferencji zagłosowali na najlepszy plakat
studencki, wyniki konkursu zostały przedstawione w podsumowaniu konferencji.
Prezentowane w ramach konferencji treści wykładów, komunikatów, posterów, dyskusji
wpisały się w zróżnicowany i wieloaspektowy charakter pedagogicznego namysłu nad wychowaniem w rodzinie. Należy uznać, że wystąpienia dotyczyły problematyki wychowania w ro-

Sprawozdania

371

dzinie, która podejmowana jest na gruncie pedagogiki zarówno w perspektywie wertykalnej
– czasowej (rozwój wiedzy o rodzinie w pedagogice i zmiany w wychowaniu w rodzinie na
przestrzeni lat), jak i w perspektywie horyzontalnej („problematyka rodzinna” przebiega niejako w poprzek subdyscyplin pedagogicznych i jest obecna w subdyscyplinarnej oraz interdyscyplinarnej refleksji). Na obradach konferencyjnych zaprezentowano ujęcia ogólne, dążące
do scalania wiedzy pedagogicznej o rodzinie, jak również przedstawiono wiele szczegółowych
diagnoz, wniosków, rozwiązań i postulatów związanych z szeroko rozumianą problematyką
wychowania w rodzinie, uwzględniając działania profilaktyczne, poradniane i terapeutyczne.
Wciąż wymaga dyskusji i aktualizacji odpowiedź na pytania o pedagogikę rodziny jako subdyscyplinę i przedmiot uniwersyteckich programów kształcenia. Wszelkie cenne syntezy i analizy
znajdują swoje miejsce, za zgodą autorów i recenzentów, w kolejnych tomach serii pt. „Pedagogika Rodziny w Teorii i Praktyce” (redaktor serii: dr hab. Danuta Opozda, sekretarz serii:
dr Magdalena Parzyszek), wydawanej przez Katedrę Pedagogiki Rodziny KUL. Ukazały się więc:
tom 4, Rodzina – wsparcie i pomoc, M. Parzyszek, M. Samorańska (red.), Lublin 2017, 214 s.;
tom 5, Rodzicielstwo w wybranych zagadnieniach pedagogicznych, D. Opozda, M. Leśniak (red.),
Lublin 2017, 214 s., tom 6, Rodzina – historia i współczesnosć B. Kiereś, M. Gromek, K. Hryszan
(red.), Lublin 2018, 238 s.
Jak zamierzali organizatorzy konferencji, jubileusz Katedry Pedagogiki Rodziny był okazją nie tylko do przedstawienia obszarów zainteresowań i działalności naukowo-badawczej
uczestników konferencji, podzielenia się rezultatami ich własnych badań, prowadzonych analiz
i syntetycznych ujęć na temat wychowania w rodzinie. Stał się również okazją do kuluarowych
dyskusji, indywidualnych spotkań, wymiany doświadczeń i nawiązania nowych relacji. Konferencja dała okazję do integracji środowiska teoretyków i praktyków podejmujących pedagogiczną problematykę wychowania w rodzinie.
Danuta Opozda

Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Dziecko – cyfrowy
tubylec w szkole. Problemy i wyzwania” na temat „Nauczyciel w cyfrowym świecie”.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 7–8 kwietnia 2017 roku
W dniach 7-8 kwietnia 2017 roku w Centrum Innowacji i Transferu Technologii „Stara Kotłownia” na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbyła się II Ogólnopolska
Konferencja Naukowa z cyklu „Dziecko – cyfrowy tubylec w szkole. Problemy i wyzwania”. Tematem konferencji był Nauczyciel w cyfrowym świecie, a jej organizatorami Pracownia Pedagogiki Wczesnoszkolnej oraz Katedra Wczesnej Edukacji na Wydziale Nauk Społecznych UWM
w Olsztynie. Konferencja została objęta Honorowym Patronatem przez Rektora Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty oraz przez
Polskie Towarzystwo Pedagogiczne.
Kontynuując rozważania podjęte w ramach ubiegłorocznego spotkania Uczeń i jego cyfrowy świat, tym razem konferencja koncentrowała się na wyzwaniach, jakie stawia dynamicznie
zmieniający się świat medialny przed nauczycielem i szkołą. Rozbieżność między tradycyjnym
działaniem szkoły a współczesnymi realiami jej funkcjonowania wskazuje na konieczność poszukiwania nowych dróg porozumienia podmiotów edukacji i wyznacza nauczycielowi nowe
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role. Intencją organizatorów konferencji było więc zainicjowanie/podtrzymywanie dialogu środowisk edukacyjnych, w tym nauczycieli z różnych etapów kształcenia. Tym samym uczestnicy
zostali zaproszeni do wymiany myśli i doświadczeń wokół następujących obszarów tematycznych:
1) Nauczyciel – cyfrowy imigrant (dylematy (nie)kompetentnego nauczyciela w cyfrowym świecie; źródła i obszary wsparcia…)
2) Nauczyciel wobec digitalnej zmiany (akceptacja/negacja/obojętność wobec medialnej
rzeczywistości)
3) Nauczyciel w relacjach z uczniem – cyfrowym tubylcem (mistrz czy uczeń?)
4) Instrumentarium nauczyciela w cyfrowej szkole (między tablicą i kredą a nowymi mediami).
W celu podjęcia powyższych tematów program konferencji został wypełniony różnorodnymi formami wymiany doświadczeń. Podczas dwóch dni uczestnicy mogli więc wysłuchać
w dwóch sekcjach plenarnych pięciu wykładów wygłoszonych przez zaproszonych gości. Mieli
okazję również uczestniczyć w obradach w sekcjach, które objęły łącznie piętnaście referatów
zaprezentowanych przez naukowców związanych z różnymi ośrodkami akademickimi i instytucjami w Polsce, miedzy innymi Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem Warszawskim,
Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Dolnośląską Szkołą Wyższą, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, Akademią Morską w Gdyni, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Każdy z uczestników mógł również wziąć udział w dwóch spośród pięciu wybranych wcześniej warsztatów
dotyczących innowacyjnego wykorzystania nowych technologii w edukacji dzieci i młodzieży.
Dopełnieniem konferencji była sesja posterowa, w ramach której swoje badania zaprezentowali między innymi studenci UWM w Olsztynie, w tym również członkowie Koła Naukowego
Wczesnej Edukacji. Perspektywę cyfrowego tubylca można było natomiast poznać, dzięki sesji
plakatowej przygotowanej pod kierunkiem mgr Magdaleny Słowik, stanowiącej wystawę prac
plastycznych dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 25 w Olsztynie. Prace były poświęcone tematyce
użytkowania cyberprzestrzeni przez współczesnych uczniów.
Konferencję pierwszego dnia otworzyła Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM, witając zaproszonych gości, nakreślając wyznaczone cele dwudniowego wydarzenia naukowego oraz przedstawiając program ramowy
konferencji. Na wstępie głos zabrali również Prorektor ds. Nauki dr hab. Jerzy Przyborowski,
prof. UWM oraz Prodziekan WNS dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM. W tej części konferencji nie zabrakło także głosu przedstawicieli olsztyńskich władz oświatowych. Swoją
obecnością uczestników konferencji zaszczycili bowiem Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki oraz Dyrektor Wydziału ds. Kształcenia, Wychowania i Opieki
Kuratorium Oświaty w Olsztynie Barbara Antczak.
Obrady plenarne odbyły się w dwóch częściach i zostały wypełnione wystąpieniami prelegentów reprezentujących różne ośrodki akademickie i edukacyjne w Polsce. Podczas piątkowych obrad dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM mówiła o współczesnym przesunięciu socjalizacyjnym, w tym rosnącym znaczeniu kultury masowej, która jest kontekstem
poruszania się globalnego nastolatka. Prof. UwB, dr hab. Janina Uszyńska-Jarmoc przybliżyła
problematykę modelu uczenia się nauczycieli w toku realizacji procesu edukacji wczesnoszkolnej ze szczególnym naciskiem na koncepcję uczenia się konektywnego, dialogicznego, opartego na tworzeniu środowiska uczenia się w sieci społecznej i w sieci. Prof. zw. dr hab. Lucyna
Kopciewicz przedstawiła badania na temat kulturowego starcia pokoleniowego z technologiami mobilnymi przeprowadzone w pomorskich szkołach. W sobotę sesję plenarną rozpoczął
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prof. zw. dr hab. Stanisław Dylak, który podjął refleksję nad kapitałem intelektualnym i moralnym uczniów funkcjonujących w dwóch realnych/nierealnych światach – cyfrowym i szkolnym. Następnie dr Aleksandra Szyller przedstawiła propozycje „cyfrowych” rozwiązań edukacyjnych stanowiących odpowiedź na szkołę zdominowaną podręcznikami.
Ważnym elementem w programie konferencji były obrady w sekcjach koncentrujące się
wokół dwóch zagadnień: Uczeń i nauczyciel – podmioty medialnej rzeczywistości oraz Cyfrowy
świat ucznia i nauczyciela – instrumentarium. Pierwszą sekcję tematyczną moderowała prof.
SGGW dr hab. Ewa Skrzetuska wraz z dr Małgorzatą Dagiel. Referaty zaproponowane w tej
części stanowiły namysł nad różnymi sposobami funkcjonowania podmiotów edukacyjnych
w rzeczywistości medialnej. Prof. Ewa Skrzetuska w swoim wystąpieniu dokonała analizy sytuacji społecznej ucznia z niepełnosprawnością i możliwości włączenia go do grupy społecznej,
jaką jest klasa szkolna, przy jednoczesnym wykorzystaniu technologii cyfrowych. W granicach
pedagogiki specjalnej poruszała się również dr Iwona Myśliwczyk, która dowodziła w swoim
wystąpieniu, iż nadzieją na uspołecznienie młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz
zmniejszanie dystansu między nią a dynamicznie rozwijającą się rzeczywistością medialną jest
kompetentny pedagog specjalny. Prof. UWM dr hab. Urszula Bartnikowska oraz mgr Karolina Żelazowska zaprezentowały przykłady wykorzystania technologii, sprawdzone w grupie
edukacji pozaszkolnej, a możliwe do zastosowania w pracy szkolnej nauczyciela. Dr Magda
Kalkowska przedstawiła badania poświęcone wybranym obszarom kompetencji nauczycieli
akademickich, które zdaniem autorki w obliczu dynamicznych przemian pokoleniowych wymagają dziś aktywnych działań. Są to między innymi umiejętności komunikacyjne i medialne.
Uczestnicy pierwszej sekcji mieli również okazję wysłuchać wystąpienia dr Doroty Demel, która na bazie własnych doświadczeń w pracy pedagoga zaprezentowała przykłady problemów
związanych z korzystaniem przez dzieci z Internetu, proponując w tym zakresie rozwiązania
profilaktyczne, poradnicze i interwencyjne. Mgr Joanna Dziekońska przybliżyła słuchaczom
własne wyniki badań, których celem uczyniła analizę sieciowych podwórek współczesnych
dzieci, stanowiących, zdaniem autorki, element nowego oblicza kultury dziecięcej. Autorskie
badania tym razem stanowiące o specyfice wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych przez nauczycieli w pracy z dziećmi przedstawiła również mgr Magdalena Słowik.
Na zakończenie sekcji prof. UWM dr hab. Marzenna Nowicka przywołała wyniki badań dotyczące spostrzeżeń/refleksji studentów pedagogiki UWM w Olsztynie na temat zastosowania
przez współczesnych nauczycieli e-podręcznika w szkole.
Druga sekcja tematyczna, dotycząca instrumentarium wykorzystywanego w cyfrowym
świecie ucznia i nauczyciela, została poprowadzona przez dr Małgorzatę Kowalik-Olubińską.
Swoje wystąpienie miał tu dr Miłosz Babecki, który podjął namysł nad możliwościami oraz
ograniczeniami instrumentalizacji mediów 3.0 w ramach współczesnej edukacji. Dr Mateusz
Bogdanowicz zaprezentował własne wyniki badań, w których wskazał na trudności nauczycieli w biegłym wykorzystaniu w pracy z dziećmi podstawowych programów komputerowych,
które, zdaniem autora, umiejętnie zastosowane podczas lekcji, mogłyby znacznie podnieść
jej jakość. Dr Agnieszka Bojarska-Sokołowska zaproponowała przykłady innowacyjnego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych przez nauczycieli z różnych etapów
kształcenia podczas nauczania matematyki. Dr Marcin Michalak celem swojego referatu uczynił przedstawienie walorów edukacyjnych oraz możliwości, jakie niesie wykorzystanie serwisu
internetowego YouTube w kontekście muzycznej edukacji technologiczno-medialnej. Mgr Goretta Siadak dokonała natomiast porównania tradycyjnego modelu uczenia się we współpracy
i organizacji tego rodzaju uczenia się z wykorzystaniem technologii cyfrowych, przywołując
przykłady konkretnych programów, jak choćby Computer-supported collaborative learning
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(CSCL). Mgr Lidia Bielinis w swoim wystąpieniu omówiła wyniki badań dotyczących funkcjonowania grup dyskusyjnych na portalu społecznościowym Facebook, zwracając szczególną
uwagę na konteksty: edukacyjne, komunikacyjne oraz etyczne. Na zakończenie sekcji mgr Milena Kaczmarczyk podzieliła się z audytorium wnioskami z badań dotyczącymi komunikacji za
pośrednictwem telefonów komórkowych w szkołach podstawowych w świetle dokumentacji
statutowej.
Uzupełnieniem obrad naukowych były warsztaty, które zorganizowano głównie z myślą
o nauczycielach zgromadzonych podczas konferencji, reprezentujących 15 olsztyńskich szkół
podstawowych, przedszkoli i ośrodków doskonalenia zawodowego. Uczestnicy warsztatów
mieli więc okazję poszerzyć swoje kompetencje w zakresie wykorzystania narzędzi dostępnych
na platformie learningapps do tworzenia aplikacji dydaktycznych dla uczniów i z uczniami
(warsztat prowadzony przez dr Bożenę Staruch), zapoznać się z najlepszymi aplikacjami dla
młodych czytelników, artystów i naukowców (warsztat prowadzony przez dr Małgorzatę Cackowską), poznać sposoby budowania środowiska uczącego się z wykorzystaniem programu
wychowania przedszkolnego „Tablit” (warsztat prowadzony przez dr Annę Basińską), wypróbować aplikacje, które warto, by znalazły się w wirtualnej teczce każdego nauczyciela (warsztat
prowadzony przez mgr Jolantę Okuniewską) oraz zapoznać się z elementami programowania
online i offline (warsztat prowadzony przez mgr Karolinę Żelazowską).
Konferencja spotkała się z pozytywnym odbiorem zarówno w środowisku akademickim,
jak i nauczycielskim. Podczas dwudniowego spotkania naukowego w Olsztynie dostrzec można było równie znaczne zainteresowanie podejmowaną tematyką oraz potrzebę doskonalenia
i rozwijania własnych kompetencji związanych z wykorzystaniem nowych technologii komunikacyjno-informacyjnych w edukacji dzieci i młodzieży. W związku z poczuciem niewyczerpania tematyki, a także kierowani przekonaniem, iż wymaga ona ciągłej aktualizacji i pogłębiania,
organizatorzy wydarzenia planują zorganizowanie trzeciej z cyklu konferencji „Dziecko – cyfrowy tubylec w szkole. Problemy i wyzwania” w marcu 2018 roku, na którą już dziś serdecznie
zapraszają.
Joanna Dziekońska
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